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En begivenhetsrik start
Da er den første måneden unnagjort som Ylf-leder. Den har, ikke uventet, 
vært særdeles begivenhetsrik. Jeg har allerede rukket å besøke tillitsvalgte 
i Narvik, Ålesund, Tønsberg og Bergen, vært med i sentrale lønnsforhand-
linger, hatt møter med arbeidsgiverforeningen Spekter og Helse Sørøst om 
innfasing av faste stillinger og ledet Ylf på Legeforeningens landsstyre i 
Trondheim.

Og for å ta det siste først, så må jeg med stolthet si at det var en engasjert Ylf-
gjeng som var med på å prege landsstyremøtet dette året. Ylf-erne var oppe 
på hver eneste sak og leverte gode, konstruktive innspill som bidro til å lande 
viktige debatter om vår videre hverdag. Ylf var også først ute med å fremme 
et resolusjonsforslag om å beholde akuttkirurgien i norske mottak. Dette ini-
tiativet bidro til at landsstyret klarte å samle seg om en felles resolusjon, som 
allerede er lagt merke til i debatten om ny Nasjonal helse- og sykehusplan.

Når det gjelder lønnsforhandlingene, har leger i spesialisering i kategori B 
hatt en svakere utvikling enn leger i de andre kategoriene de senere årene. Ylf 
valgte derfor å løfte denne kategorien et hakk mer enn de andre i år. Lønnen 
for legespesialistene er i skrivende stund ikke ferdigforhandlet. Vi ønsker at 
den ikke skal sakke akterut for overlegelønnen, slik at det skal lønne seg for 
helseforetakene å beholde ferdig utdannede spesialister i denne kategorien. 
Det har vi Overlegeforeningen med på. 

Det er uhyre viktig at sykehuslegene står samlet i implementeringsfasen om 
faste stillinger. Arbeidsgiversiden har kommet i gang med planleggingsarbei-
det veldig sent. Samtidig er det et problem at vi ikke får samstemt informasjon 
fra de ulike ledelsesnivåene. 

Det er uhyre viktig at sykehuslegene står samlet i implementeringsfasen 
om faste stillinger. Arbeidsgiversiden har kommet i gang med planleg-
gingsarbeidet veldig sent. Samtidig er det et problem at vi ikke får samstemt 
informasjon fra de ulike ledelsesnivåene. Spekter har sendt ut informasjon 
om at alle ansettelser med tiltredelse etter 1. juli skal være faste med mindre 
det er et reelt vikariat. I skrivende stund fortsetter likevel flere Helseforetak å 
lyse ut 4, 5 og 6-års stillinger. Dette er tariffstridig, og vi må forvente at Spekter 
griper tak i dette. Legeforeningen og Ylf vil fortsette å følge saken fra dag til 
dag, og trenger raske tilbakemeldinger fra tillitsvalgte rundt omkring i landet 
om noe ikke er som det skal.

«Det er de foretakstillitsvalgte som har den største jobben. Det er dem vi må 
prioritere å jobbe med», sa avtroppende styremedlem Georg Nikolai Johnsen 
til meg på Ylfs årsmøte i april. Det er jeg helt enig i. Styret har derfor valgt å 
kalle inn til et eget møte for foretakstillitsvalgte (FTV) 18. juni på Garder-
moen. FTV-ene skal selv skal få lov til å fortelle hvordan oppfølgingen fra 
Legenes Hus kan bli bedre. Det gleder jeg meg til å høre mer om!

Forum for yngre leger
Medlemsbladet for Yngre legers 
forening. Magasinet setter søkelys 
på helsepolitikk, fagpolitikk og 
yrkesetiske spørsmål og bringer stoff 
om turnustjenesten, spesialiseringen 
og stipendiattjenesten.

Vi ønsker å ha en utviklende dialog og 
inviterer våre lesere til å komme med 
synspunkter.

Ylfs styre er ansvarlig utgiver.

Redaktør
Hanne Støre Valeur 
hannevaleur@gmail.com

Layout
Stian Wendelborg 
stianwendelborg.com

Annonser
Media-Aa Marketing 
Postboks 240, 1401 Ski 
T: 64 87 67 90/900 43 282 
arne@aamedia.no

Design
torfinn.offernes.com

Trykk
07 Gruppen

Øvrige bidragsytere
Marte Syvertsen 
Elisabeth Holven 
Petter Gjersvik 
Christine Gjerding

Illustrasjon forside: 
iStockphoto/romolotavani

Redaksjonen avsluttet 7. juni 2015 
Dødlinje nummer 4:  2015 

christer.mjaset@legeforeningen.no

Christer Mjåset



Yngre legers forening

5

Fo
To

: 
K

A
IS

ER
So

SA
6

7
, 

IS
To

C
K

PH
o

To
.C

o
M

Ylf-kalenderen 3/2012

2012
Mai

2.  Møte i forhandlingsutvalget, Spekter

2.  Møte i Spesialitetsrådet

2.  Møte i fondsutvalg Fond I

3.–4.  Spesialitetsrådets seminar om 
 spesialistutdanning

9.  Møte forhandlingsutvalget, Spekter

9.  Styremøte, Ylf

10.  Leder deltar på Allmennlegeforeningens 
 Årsmøte

11.  Kravsoverlevering A2 forhandlingene

10.  Leder deltar på Allmennlegeforeningens 
 Årsmøte

14.  oppstart A2 forhandlinger

21.  Ylfs formøte før Landsstyret

22.–24.  Legeforeningens Landsstyremøte

30.  Møte i Akademikerne Helse

31.  Møte i forhandlingsutvalget, KS og oslo 
 kommune

Juni

4.  Leder holder foredrag om faste stillinger for 
 kardiologer i Helse Sør-Øst

5.   Leder holder foredrag for kommunikasjons 
 avdelingen i Helsedirektoratet

8.  Møte arbeidsgruppe om Nasjonal 
 sykehusplan

15.  Styremøte i Ylf

20.  Møte Akademikerne helse

21.  Møte i forhandlingsutvalget, Spekter

Juli

August

September

3.–7.  Arbeidsmøte for styret i Ylf

13.  Møte i fondsutvalg Fond I

14.  Møte i arbeidsgruppe om Nasjonal 
 sykehusplan

14–16.  Møte i Nordisk råd for yngre leger, London

16.–19. Seminar med Finnmark, Troms og Nordland 
 legeforening, Hurtigruta

15.  Møte i forhandlingsutvalget, Spekter

oktober

10.  Møte i Akademikerne helse

18.–.20.  Møte i European Junior Doctors, Malaga

23.  Styremøte Ylf

24.–26.  Trinn II-kurs i Kristiansand

ylF-kalenderen
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Ylf-kalenderen 3/2015

2015
April
14. Vårkurs Ylf

15.-16.  Ylfs årsmøte, oslo

29.  Informasjonsmøte hos Spekter om faste   
 stillinger

29. Møte i Legeforeningens nettverk for kvalitet  
 og pasientsikkerhet

30.  Legeforeningen besøker Narvik sykehus

Mai
4.  Ekstraordinært styremøte, Ylf

4.  Møte i Spesialitetsrådet, Soria Moria, oslo

5.-6.  Spesialitetsrådets årlige seminar om spesialist 
 utdanningen for leger, Soria Moria, oslo

7.  Informasjonsmøte hos Helse Sørøst om faste  
 stillinger

12.  Informasjonsmøte for tillitsvalgte, Ålesund   
 sykehus

11.-13.  Modul II-kurs, Soria Moria, oslo

27.-29.  Landsstyremøte i Legeforeningen, Trondheim

29. Helsedirektoratets rådslag om del 1 av ny   
 spesialitetsstruktur, oslo

Juni
2.  Informasjonsmøte for Ylf-tillitsvalgte,   

 Haukeland sykehus, Bergen

4.  Frist for å melde bistand i lokale    
 lønnsforhandlinger

9.-12.  Modul III-kurs, Praha

11. Avslutning av bistand i lokale lønnsforhandlinger 

12. Styremøte, Ylf

18. Møte for alle FTV-er og vara-FTV-er,   
 Gardermoen

19.  Informasjonsmøte for Ylf-tillitsvalgte, UNN,  
 Tromsø

Juli
1.  Faste stillinger for leger i spesialisering   

 implementeres

September
1.  Nytt Ylf-styre tiltrer

7. – 10.  Arbeidsmøte for styret i Ylf

11.-13. Møte i Nordisk råd for yngre leger, Stockholm

ylF-kalenderen

Yngre legers forening organiserer leger i 
spesialisering, turnusleger, leger i verneplikt 
og stipendiater. Yngre legers forening er en 
del av Den norske legeforening.

Ylfs sekretariat
Kristin Krogvold, sekretariatsleder 
kristin.krogvold@legeforeningen.no

Henrik Leinonen-Skomedal 
Henrik.Leinonen-Skomedal@
legeforeningen.no

Charlotte Nielsen, konsulent 
charlotte.nielsen@legeforeningen.no

Styret
Christer Mjåset, leder 
christer.mjaset@legeforeningen.no

Anja Fog Heen, nestleder 
anjaheen@gmail.com

Marie Skontorp 
marieskontorp@gmail.com 

Ruth Foseide Flenning 
rutfth@hotmail.com

Heidi Johanne Espvik 
heidi.johanne.espvik@ahus.no

Tilde Broch Østborg 
tilde.ostborg@gmail.com

Øyvind Haugen Lie 
oyvlie@gmail.com

Georg Nikolai Johnsen 
georg.n.johnsen@gmail.com

innhold

TEMA: TURNUSTJENESTEN
Turnustjenesten har gjennomgått en del endringer de siste årene, og vi 
gjør opp en fyldig status på side 12-21.

FASTE STILLINGER – EN oPPDATERING
1. juli nærmer seg med stormskritt, og snart skal alle nye Lis-stillinger 
være faste. Men er alt i rute? Ylf-leder Christer Mjåset mener arbeidsgiver 
har kommet for sent i gang med implementeringen og at de tillitsvalgte 
har blitt for lite involvert på side 9-10.

LEGEFoRENINGENS LANDSSTYREMØTE 2015
Trondheim, Scandic Nidelven. 27.-29 mai. 143 delegater. 1 sal. Mange 
saker. Ylf stilte mannsterke på årets landsstyremøte, og godeste Haugen 
Lie rapporterer det viktigste av begivenheter på side 10-11.

EURoPEISK TRIPPELMØTE
Ylfs internasjonale spydspiss, Tilde B. Østborg, gir rapport fra en 
nylig avholdt felles generalforsamling for tre av de store europeiske 
legeorganisasjonene på side 23.

INTERVJUET: YLFS NYE ÆRESMEDLEM
Det er ikke noen tvil om at jeg har et stort hjerte for Ylf, sier Bjørn 
ove Kvavik – Ylfs tidligere sekretariatsleder som nylig ble utropt til 
Æresmedlem av Ylf. Les mer på side 24-25. 

ÅRSMØTE I LISBUP
Det aller første årsmøtet til den nystiftede foreningen for leger i 
spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri ble nylig avholdt under BUP-
dagene i Drammen. Les mer på side 32.    

DESSUTEN
03 Leder

04 Ylf-kalenderen 

26 Mitt funn: Kenneth Thorsen

27 Mitt funn: Christopher E. Kvistad

28-29 Debatt: Vanskeligere å bli hudlege?

29 Lønnsoppgjøret 2015

33 Yngre leger leser

34 Sykehuspoesi

34 Redaktørens hjørne

35 Riskhospitalet
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Faste stillinger handler om stillingsvern. Det handler om at vi 
skal føle oss trygge i jobben». Ordene tilhører min forgjen-
ger Johan Torgersen som i desember 2011 åpnet sitt innlegg 

om faste stillinger her i Forum med nettopp disse ordene. På tross 
av en argumentasjon som hadde god politisk og arbeidsrettslig 
forankring, var det den gangen fortsatt uvisst om og når leger i 
spesialisering (LiS) skulle oppnå den samme rettigheten som gjel-
der som en hovedregel i norsk arbeidsliv, nemlig fast ansettelse. 
Likevel var troen og kampviljen der, og knappe tre år senere kunne 
Ylf endelig heve sjampagneglasset: Tariffavtalen fra september 
2014 fastsatte at faste stillinger for LiS skulle implementeres i nor-
ske helseforetak så raskt som mulig, og senest 1. juli 2015.

Siden har mange hatt inntrykk av at ting har stått stille. Noen 
gradvis innfasing av faste ansettelser er det ingen som har sett 
noe til. Avdelingsledere som har hatt ønsker om å gjøre om mid-
lertidige LiS-stillinger til faste, slik tariffavtalen åpner opp for, 
har fått avslag fra sin egen foretaksledelse. Utlysningene av 4, 5 
og 6-års stillinger har fortsatt å strømme ut, i tillegg til at det i 
enkelte foretak har vært det reneste vårslippet av lengre vikaria-
ter. Det har vært god grunn til å spørre seg om helseforetakene 
ønsker å utsette faste ansettelser i størst mulig grad, på tross av 
at Spekter har fortsatt å bedyre at tariffavtalen skal respekteres. 
En slik inkonsekvent tale fra arbeidsgiversiden har skapt en stor 
grad av usikkerhet blant medlemsmassen vår. For er man i rute 
med å implementere faste stillinger?

Arbeidsgrupper
Suksessoppskriften for en god implementering av faste stillinger 
burde kunne innebære tett samarbeid mellom Legeforeningen 
og arbeidsgiversiden på alle nivåer, i tråd med intensjonene 
i Hovedavtalen. Da arbeidsgiversiden på senhøsten 2014 
satte ned arbeidsgrupper som skulle jobbe med implemente-
ringsprosessen, hadde derfor Ylf forventet at tillitsvalgte på 
helseforetakene skulle bli invitert med. Enkelte steder skjedde 
da dette også spontant, men overraskende mange steder fikk 

ikke tillitsvalgte delta i forberedende arbeid verken på regio-
nalt eller lokalt nivå uten at man fikk noen god begrunnelse 
for hvorfor. Den manglende involveringen gjaldt også den sen-
trale arbeidsgruppen nedsatt av Spekter hvor Legeforeningen 
hadde et klart ønske om å være med. Denne gruppen skulle 
utrede selve modellen for implementering, utarbeide maler for 
arbeidskontrakter og samarbeidsavtaler mellom helseforeta-
kene og igangsette arbeidet med dimensjonering av stillinger 
mellom sykehusene. At Legeforeningen fikk et løfte om å bli 
holdt løpende orientert, forhindret ikke at en bekymring grad-
vis begynte å bre seg i Legenes Hus.

Bekymringen ble ytterligere forsterket av at Spekters arbeids-
gruppe ikke klarte å levere malverket som annonsert til den 
opprinnelige fristen 1. mars, 2015. Og det hele toppet seg da 
det lekket en formulering fra den foreløpige avtaleteksten som 
innebar fullstendig munnkurv for den LiS-ansatte om forhold 
ved helseforetaket der man jobbet. I den offentlige debatten 
som fulgte, var Spekters eneste innspill at dette var «storm i et 
vannglass» (1). Det var ikke slik det føltes verken for våre med-
lemmer eller for andre helsepolitisk engasjerte. Legeforeningen 
fikk til slutt oversendt de foreløpige utkastene til avtalemaler, og 
kommenterte en rekke forhold i disse umiddelbart. 

Nok en gang hadde Spekter vist at de ikke har tatt innover 
seg en av de hovedbekymringene legeforeningen fremmet i 
forbindelse med hovedoppgjøret i 2014, nemlig at samarbeidet 
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker både lokalt og sentralt de 
senere årene har vært for dårlig. Ved å la være å åpne opp for 
innsyn i en implementeringsprosess, har man skapt frustrasjon 
og usikkerhet heller enn engasjement og pågangsmot. 

Avtalemaler
De endelige utkastene til avtalemalene ble til slutt formelt 
drøftet med Legeforeningen på et møte 22. april. Taushetsfor-
muleringen var da fjernet i sin helhet og ble knapt nevnt med 
et ord. Spekter ga inntrykk av å ta på alvor Legeforeningens 

Faste stillinger – en oppdatering
Det går mot 1. juli, den magiske datoen for når faste stillinger skal tilbys alle som tiltrer i en 
stilling som lege i spesialisering, med unntak av vikariater. Den gradvise implementeringen 
som det ble åpnet for i tariffavtalen fra september 2014, har vi ikke sett noe til. Det er grunn 
til å spørre seg om arbeidsgivers implementering av faste stillinger er i rute.

ønske om samarbeid og inviterte oss til å komme med ytterli-
gere innspill til malene. Noen, men ikke alle av disse innspillene 
ble siden tatt til følge, og malene er nå sendt ut til helseforeta-
kene for å kunne bli tatt i bruk. Spekter har imidlertid nå i mai 
avslått Legeforeningens ønske om felles informasjonsmøter om 
implementeringsarbeidet for ledere og tillitsvalgte i de ulike 
foretakene. Man har foreløpig heller ikke svart på Legeforenin-
gens tilbud om å bidra i produksjonen av en skriftlig veileder 
som skal følge malene. 

Det Spekter har vært tydelige på, er at alle LiS-stillinger med 
tiltredelse etter 1. juli skal utlyses som faste, med mindre det 
gjelder vikariater. Vi har allerede fått innrapportert flere tilfel-
ler der dette ikke er blitt overholdt. Det er oppsiktsvekkende at 
helseforetakene ikke forholder seg til den tariffavtalte enighe-
ten. Legeforeningen følger dette fortløpende, og det er viktig 
at tillitsvalgte rapporterer inn eventuelle avvik som melder seg 
lokalt i foretakene.

Ansettelsesmodell
I et utdanningsløp som fast-ansatt-LiS, skal man kanskje innom 
både sideutdannelse i en annen avdeling og/eller Gruppe-
I-sykehustjeneste. En arbeidsgruppe fra arbeidsgiversiden 
utredet ulike ansettelsesmodeller i en rapport som ble sendt 
til Helse- og Omsorgsdepartementet i 2011. Her ble det anbe-
falt en modell som innebar at det sykehuset hvor legen var fast 
ansatt skulle ha arbeidsgiveransvaret for legen i hele perioden – 
også når legen var på annet sykehus for å gjennomføre Gruppe 
1-tjeneste. Spekter har utredet dette alternativet og møtt klare 
utfordringer med tanke på hvordan arbeidsgiveransvaret skal 
løses. I samråd med Legeforeningen har man derfor valgt å 
endre modell. Den nye modellen innebærer at en LiS i fast stil-
ling ved et «modersykehus» får permisjon fra sin stilling for å 
ta nødvendig tjeneste ved andre helseforetak. Arbeidsgiveran-
svaret ligger der hvor legen til enhver tid tjenestegjør, men både 
«modersykehuset» og samarbeidsforetaket har forpliktelse til å 
sørge for et best mulig og hensiktsmessig spesialiseringsløp. En 
lignende modell har legeforeningen skissert i en egen rapport 
fra 2010. Vi føler oss derfor trygge på at dette er en hensiktsmes-
sig og god løsning.

Den nye modellen innebærer at en LiS ved fast ansettelse får 
to ansettelseskontrakter; en arbeidskontrakt med det sykehu-
set hvor man er ansatt fast og en tidsbegrenset kontrakt med 
det samarbeidende foretaket som skal stå for sideutdannelsen 
og/eller gruppe-I-tjenesten. Endret modell medfører behov for 
noen justeringer i A2, der det må gis hjemmel for tidsbegren-
sede stillinger i samarbeidsforetak. I tillegg vil vi sikre at skifte 
av arbeidsgiver ikke fører til svekkede sosiale rettigheter.

Som fast-ansatt-LiS skal man også bli tilbudt en utdannings-
plan ved ansettelse. Planen skal skissere hele utdanningsløpet 
som gjenstår for kandidaten, inkludert foreløpig gitte datoer for 
når tjeneste ved et annet helseforetak skal finne sted. Spekter 

har valgt å ikke lage noen ny mal for en slik plan, men heller 
støtte seg på de allerede foreliggende utdanningsplanene for 
hver enkelt spesialitet.

Rotasjon mot gruppe-I-sykehus
Det er mange som bekymrer seg for at faste stillinger vil kunne 
medføre en propp i utdanningssystemet for leger. Dette er også 
noe som både de Regionale helseforetakene (RHF-ene) og 
Spekter har måttet forholde seg til i implementeringsarbeidet 
som har pågått. Blant annet har det vært gjort et omfattende 
arbeid med tanke på å få oversikt over de ulike regionenes behov 
for rotasjonsstillinger inn mot gruppe-I-sykehus. Tallene som 
foreligger per i dag er usikre. Uttalelser fra fagmiljøene strider i 
enkelte tilfeller mot det Legeforeningen har fått høre fra arbeids-
giversiden. Så langt virker det uansett sannsynlig at det i enkelte 
fagfelt vil være for mange rotasjonsplasser innad i regionene. 
Det er med andre ord behov for å etablere samarbeidsavtaler på 
tvers av regionsgrensene. Dette arbeidet skal i skrivende stund 
være i gang, men vi har foreløpig ikke fått noen konkrete rap-
porter om hva som er gjort.

Faste stillinger?
Legeforeningen og Ylf har forståelse for at arbeidet med å få 
oversikt over behovene for rotasjonsstillinger og dimensjo-
nere disse, kan ta tid. Implementeringen av faste stillinger er en 
stor reform, og vi må være forberedt på at det blir utfordringer 
både før og etter 1. juli. Det er likevel ikke til å komme unna at 
Legeforeningen siden 2011 har påpekt for Spekter at dette er et 
komplisert arbeid som man må komme i gang med. Likevel var 
lite blitt gjort før meklingen landet i september 2014. Legefore-
ningen ga derfor arbeidsgiversiden ytterligere åtte måneder for 
at de skulle ha god nok tid til å sluttføre implementeringen. Vi 
må med beklagelse registrere at arbeidsgiver har kommet for 
sent i gang, og at de mange steder heller ikke har sett verdien av 
involvering av tillitsvalgte.  

Til tross for alt dette, opplever vi at Spekter, RHF-ene og de 
aller fleste helseforetakene nå forstår at de har kniven på strupen 
og tar sine forpliktelser på alvor. Samtidig følger Ylf og Legefore-
ningens sekretariat implementeringsarbeidet tett og tar opp de 
konkrete problemstillingene som vi ser. I den forbindelse er det 
viktig at tillitsvalgte lokalt holder oss fortløpende informert om 
det de opplever som avvik fra planlagt prosess. Dokumenterte 
påstander er avgjørende for at Legeforeningen skal kunne få til 
et så konstruktivt samarbeid som mulig med arbeidsgiversiden. 

Men la det ikke være tvil: faste stillinger kommer for å bli fra 
1. juli. Både vi og arbeidsgiversiden har en felles interesse av at 
implementeringen blir best mulig. 

Referanser:
1.»Protester mot knebling», Dagens Næringsliv 05.03.2015
http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2015/03/05/2152/
Arbeidsliv/protesterer-mot-knebling

Christer Mjåset

christer.mjaset@
legeforeningen.no

intervjuFra Foreningen
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For Ylf var det spenning knyttet til møtet. Vår nye leder 
Christer Mjåset hadde ingen landsstyreerfaring, men han 
hadde gjort førsteklasses forarbeid i sak og delegering. Med 

støtte fra et erfarent styre ledet han en delegasjon som var ster-
kere enn på lenge. Ylf har tradisjon for grundig og åpen debatt 
av landsstyresakene blant sine delegater på formøtet dagen før 
landsstyremøtet åpnes. Så også i år. Engasjement og kompetanse 
kom fra nær og fjern med trikk og fly. Det ble tidlig klart at Ylf står 
samlet i sin politikk og handling.

Statsråd på besøk
I den helsepolitiske debatten møtte statsråden selv en kampklar 
forsamling. Han måtte forsvare sitt mantra: «Pasientens helse-
tjeneste». Ylf var tidlig på talerstolen, og utfordret ministeren 
på retorikk. Samtidig annerkjente mange at han viser en annen 
handlekraft enn sine forgjengere. Med det er det desto vikti-
gere å gi gjennomtenkte og uomtvistelige tilbakemeldinger. 

Tilhørere og debattanter fikk inntrykk av at ministeren tok 
Legeforeningens politikk til ettertanke.

Primærhelsemeldingen ble kollektivt slaktet. Ikke over-
raskende, kanskje? Våre kollegaer i allmennpraksis beskriver 
umyndiggjøring og tilsidesetting av faget i en team-modell, 
slik det foreslås. Fastlegeordningen er velfungerende og for-
målstjenelig, og skal ikke endres i en politisk sjarmoffensiv. 
Her avstedkom årets ord 2015: Silo. Det er i siloene tjenesten 
skal leveres. I vertikal styring, uten innspill fra nabosiloen. All-
mennlegene vil bryte ned disse kunstige skillene, og Ylf støtter 
dem uten forbehold.

Lokalsykehus uten kirurgi?
Ylf var godt forberedt til debatten om akuttfunksjoner i sykehus. 
Dette er et høyaktuelt tema for sykehusleger. I det moderne hel-
sevesenet må man nærmest være universitetsklinikk for ikke å 
være umiddelbart truet av trenering og nedleggelse. Ministeren 

Sterk og samlet
Landsstyremøtet 2015: Landets fremste tillitsvalgte fra alle foreningsledd pakket ned sitt 
største engasjement og møttes i Legeforeningen høyeste organ i Nidaros i slutten av mai. 
Stedet var Scandic Nidelven, og tiden var knapp. En omfattende saksliste skulle behandles. 

presenterte tre alternative strukturer i årets sykehustale, der den 
politiske offensiven dreier seg mot en modell med flere lokal-
sykehus med akuttfunksjon uten vaktlinje i kirurgi. Ylf mener 
entydig at ingen av landets velfungerende lokalsykehus kan 
drives med akuttfunksjon uten kirurgi. Dette budskapet for-
midlet vi ettertrykkelig under Landsstyremøtet. Vi fremla en 
resolusjon, og fikk i aller største grad gehør for synspunktene 
våre. Budskapet er klart: All den tid det er politisk ønske om en 
desentralisert befolkningsstruktur, må helsepolitikken avpas-
ses. Det skal tilbys akuttberedskap også i distriktene. Dette får 
to konsekvenser: Ingen velfungerende lokalsykehus skal ned-
legges eller forringes, og enheter som i dag drives uten akutt 
kirurgi skal styrkes.

Valgåret 2015 ble godt for Ylf. Marit Hermansen ble enstem-
mig valgt til ny president i Legeforeningen. Hun er drivende 
dyktig og engasjert, og vi har tidligere hatt godt samarbeid med 
henne. Likeså med gjenvalgt visepresident Jon Helle. Han er 

rutinert leder av Overlegeforeningen, og kjenner våre styrker 
og svakheter så godt som vi gjør selv. Helle er god å ha. I sentral-
styret fikk vi to Ylf-delegater. Nyvalgt leder Christer Mjåset fikk 
stor oppslutning, og det samme fikk Anja Fog Heen. Vi kunne 
ikke ha ønsket oss bedre representasjon. Når vi i tillegg fikk 
Torstein Schrøder-Aasen som første vara, og gode samarbeids-
klima gjennom tilhørende forhandlinger, var valgresultatet ikke 
annet enn utmerket for Ylf. Videre ble Georg Nikolai Johnsen 
gjenvalgt til desisorutvalget, og Tilde Broch Østborg ble valgt 
til valgkomitéen. 

Dagene på Landsstyremøtet er lange. Nettene er korte. Veien 
hjem er lang. Vel hjemme etter sitt femte og foreløpig siste 
Landsstyremøte er undertegnede imponert. Ylf viste seg fra sin 
beste side. Vi er sterke, vi er samlet, vi er engasjerte og godt for-
beredte. Vi er synlige og instrumentale. Foreningen er i de aller 
beste hender. 

Øyvind Haugen Lie

oyvlie@gmail.com

intervjuFra Foreningen

Foto: Hanne Valeur og Thomas Barseth Eckhoff
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Ny turnusordning ble innført i 2013. Turnusplasser ble 
før dette fordelt ved loddtrekning, og mange var nødt 
til å vente 6 måneder fra avsluttet studium til oppstart 

av turnustjeneste. Leger utdannet i land der man fikk autorisa-
sjon direkte etter endt studium, mistet ved et pennestrøk retten 
til turnustjeneste i Norge, og kunne begynne direkte på spesiali-
sering etter endt utdanning. I tillegg ble det klart at den planlagte 
endringen for studenter utdannet i Norge med å få autorisa-
sjon direkte etter endt studium bød på problemer grunnet EUs 
yrkeskvalifikasjonsdirektiv.

Foreslåtte endringer ble grundig debattert i Legeforeningen 
gjennom flere år. Mange fryktet nepotisme i ansettelsesproses-
sene, og var bekymret for hvordan man skule klare å velge de 
best kvalifiserte i en søkermasse som for mange fremstod svært 
homogen. Mengden søknader som kom til å måtte bli hånd-
tert i hver søknadsrunde, lengden på spesialistutdanningen og 
rekruttering til distriktene var også bekymringer mange hadde. 

Store mengder søknader
Bekymringene var langt på vei berettigete. I første ordinære 
søknadsrunde sendte hver søker i gjennomsnitt 21søknader 
som resulterte i et totalantall på 19965 søknader. Dette tallet 
har gradvis gått nedover, og gjennomsnittet ligger nå på 16 
søknader per søker og en totalmasse på 10849 søknader. Til 
tross for nedgangen, er det fortsatt en massiv mengde søknader 
som skal håndteres hvert halvår, og disse håndteres forskjellig 
på de ulike turnusstedene. Noen lar personalavdelingen utføre 
en grovsortering der søkere som ikke er kvalifisert blir luket 
ut, andre steder brukes det sjekklister og poengberegning for å 
finne søkerne som er aktuelle til for eksempel å bli kalt inn på 
intervju eller gjennomføre ulike tester. Graden av kommunal 
involvering i håndteringen av søknadene fremstår som svært 
variabel; noen steder er kommunen representert, andres steder 
gjøres ansettelsesprosessen av foretaket alene. 

Begrense antall søknader?
Legeforeningen har foreslått å begrense antall søknader den 
enkelte kan sende, men etter juridiske vurderinger gjort fra 

myndighetenes side, er dette ikke mulig innenfor gjeldene 
lovverk. Søkerne forteller at de i stor grad «sikrer» seg ved å 
sende ut søknader bredt. Man kan allikevel tenke seg at ned-
gangen i antall søkere den enkelte sender som nevnt over, 
kan være et uttrykk for en økt tro på at man faktisk får jobb, 
og at man ikke søker der man uansett vet man ikke ønsker å 
arbeide.  Svært mange, også sentrale store sykehus, rappor-
terer om at de må langt ned på søkerlistene for å fylle opp 
plassene. Statistikken viser også et fall i antall søkere fra våren 
2013, hvor det var totalt 958 søkere til høsten 2014 med 669 
søkere. I samme periode ser man en nedgang i antallet søkere 
som ikke tilsettes i noen av søknadsrundene. Vi vet at en del 
av disse tilsettes i kortere vikariater, restplasser eller starter 
direkte på spesialisering, mens andre er ferdige eller nesten 
ferdige spesialister fra EU/EØS som ikke har fått turnus-
stilling. Ylf arbeider med å kartlegge omfanget av leger som 
søker, men ikke får turnusstilling. 

Ryddige ansettelsesprosesser?
Enhver søker har krav på at søknaden leses og vurderes. Uryd-
dige ansettelsesprosesser kan ikke aksepteres. Mange søkere 
angir at håndteringen av søknadene virker vilkårlig, og at det 
også virker tilfeldig hvem som får jobb og ikke. Ut fra de siste års 
tilbakemeldinger har det også blitt klart at det er store forskjel-
ler mellom de ulike helseforetak og kommuner. Enkelte foretak 
er åpne om at de nærmest kun ansetter leger som har arbeidet 
hos dem før, andre at de har klare fordelinger for hvordan tur-
nuslegegruppen skal bygges opp med tanke på utdannelsessted, 
kjønn og ønske om videre spesialisering. Vårt inntrykk er at 
tillitsvalgte i stor grad er involvert i ansettelsesprosessene, og 
mange steder rapporteres det tilbake om ryddige, åpne og gode 
ansettelsesprosesser.  De fleste steder foregår det intervju før 
ansettelsene gjøres.

Det har imidlertid blitt tydelig at sommerjobbene som 
turnuslegevikar og medisinstudent med lisens har blitt enda 
viktigere enn tidligere for å skaffe verdifull erfaring før tur-
nustjenesten. Også her må man forvente ryddige og åpne 
ansettelsesprosesser. 

Rekruttering til distriktene
Da ny turnusordning ble innført, ble det også innført en ordning 
der tilsettinger i det som hadde blitt vurdert som rekrutterings-
svake områder ble gjort før tilsettinger i områder vurdert som 
rekrutteringssterke. Dette førte til at alle turnussteder fikk nok 
søkere, og på bakgrunn av gode søkertall i alle deler av landet 
ble denne ordningen fjernet, gjeldende fra utlysningsrunden 
våren 2015. En rekke distriktskommuner rapporterer imidler-
tid om vedvarende rekrutteringsproblemer nå som tidligere da 
flere enten sier opp stillingen i kommunen før tiltredelsesdato 
eller midt i tjenesten, til fordel for et turnuslegevikariat et annet 
sted i landet.  

Del av spesialistutdanningen?
I ny turnusordning var det lagt opp til at turnustjenesten 
skulle være første del av spesialistutdanningen i Norge, og der-
med sikre en felles plattform og introduksjon til det norske 
helsevesen.  For studenter utdannet i Norge, er gjennomført 
turnustjeneste nå kun et krav ved tilsetting i stillinger som er 

en del av spesialisering, i kommunal legevakt eller fastlege. 
For andre legestillinger, for eksempel sykehjemslege, er det 
ikke krav til turnustjeneste. For leger utdannet i EU/EØS som 
får autorisasjon direkte etter endt studium, er det ikke et krav 
til gjennomført turnustjeneste for å begynne spesialisering 
i Norge. Turnustjeneste som første del av spesialistutdan-
ningen har dermed aldri vært tilfellet, tross intensjonene om 
dette. Det er forventet at turnustjenesten erstattes til fordel for 
såkalt del 1 i fremtidig spesialitetsstruktur. Her er det en rekke 
uløste utfordringer, både knyttet til struktur, innhold og orga-
nisering. Sentrale spørsmål er bl.a. om tjeneste i del 1 kan telle 
også i senere spesialisering og forholdet mellom del 1 og resten 
av spesialiseringen, hvilke fagkombinasjoner og –lengder del 
1 skal inneholde, og hvordan man har tenkt å flette sammen 
spesialistutdannelse som er tatt i flere forskjellige land. Med 
tenkt implementering av ny spesialitetsstruktur allerede neste 
år er det lite tid til å få gode svar på disse spørsmålene, såfremt 
myndighetene ikke involverer fagmiljøene og Legeforeningen i 
større grad enn det som er gjort til nå. 

Turnustjenesten – status 2015
Turnustjenesten har de siste årene gjennomgått en del endringer, og flere endringer 
vil komme. Her oppsummeres hvordan turnustjenesten ser ut per i dag.
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anjaheen@gmail.com
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Christian Markar Lolland
Utdannelse: Krakow, Polen
Uteksaminert: Juni 2015
Fått turnusplass: Nei

1. Da jeg begynte å søke, virket kriteriene greie, og jeg følte de 
aller fleste av dem var relevante for jobben. Etter at søknads-
fristen hadde passert, syns jeg jeg fikk dårlig informasjon, og 
sent i prosessen opplevde jeg at enkelte av sykehusene jeg kon-
taktet per telefon, ikke hadde noen informasjon eller ønsket å 
snakke, både fordi de hadde blitt kontaktet av så mange forskjel-
lige søkere, og at de holdt kortene litt tett til brystet. Alt i alt føler 
jeg prosessen var ganske stressende, men allikevel virker det på 
meg som om intervjuene har vært ryddige og ordentlige, og at 
de har ansatt de mest passende kandidatene av dem som ble 
invitert til intervjuer.

2. Jeg savner litt mer informasjon om sykehuset, fasiliteter og 
nærområdet både i utlysningstekstene og på sykehusenes nett-
sider. Mange av søkerne ønsker å flytte på seg, og jeg hadde 
satt pris på å vite om sykehusboliger, litt om nærområdet, fri-
tidsaktiviteter m.m. Jeg har ingen forutsetninger for å si noe 
håndfast om ansettelsen av turnuslegene, men jeg synes det er 
uheldig at flesteparten av sykehusene legger stor vekt på tidli-
gere jobb som student med midlertidig lisens. Turnus skal være 
en utdanningstjeneste. Prosessen rundt ansettelsen er preget av 
betydelig uryddighet og vilkårlighet, og i mine øyne vektes tur-
nussøknaden din i stor grad av hvor pågående du har vært, og 
ikke i like stor grad av hvilke kvaliteter man har vist. 
 
3. Jeg har selv hatt karakterer, og i noen av de mindre fagene er 
kravet for å bestå dårlig definert, og karakterene virker normal-
fordelte – det er altså noen som MÅ stryke. Personlig tenker jeg 
at innføring av karakterer kan tippe to veier; enten får det veldig 
liten betydning for resultatene til studentene, og dermed kan 
det bidra til økt samarbeid, eller så kan det føre til økt konkur-
ranse studentene i mellom. Jeg tror det siste alternativet er mer 
sannsynlig, og at det kan få negativ innvirkning på studentenes 
vilje til samarbeid og kommunikasjon, da de ser muligheten til 
å oppnå bedre resultater enn medstudentene. Nasjonal eksa-
men er i mine øyne en dårlig ide, fordi det planlegges å teste 

kunnskap og ferdigheter som ikke er bundet i like læringsmål 
for alle universitetene i Norge. Jeg tror også at dersom resulta-
tet fra prøven blir førende for turnussøkernes muligheter til å 
arbeide der de ønsker, er det et steg i feil retning. Eksempelvis 
kan jeg trekke frem USA og USMLE, hvor kandidatene uteluk-
kende ansettes og kommer inn i de spesialiseringsløpene de har 
gode nok resultater til. 

Espen Paugard
Utdannelse: Pomeranian Medical University, Szczecin, Polen
Uteksaminert: Vår 2015
Fått turnusplass: Nei

1. Søknadsprosessen var først og fremst spennende. Allerede 
da man fikk informasjon om søknadsrunder/svar, kunne jeg 
merke på mine medstudenter og meg selv at spenningsnivået 
begynte å stige. Selv hadde jeg smått begynt med søknadstek-
sten og forholdt meg relativt rolig. Mellom studentene kunne 
man merke en tilspisning av konkurranseinstinktet, en anelse 
misunnelse og håp. 

Informasjonen fra sykehusene varierte i stor grad. Noen 
sendte ut oppdateringer om prosessen – antall søkere, antall 
til intervju, datoer for intervju og lignende, som gjorde at man 
raskt kunne forutsi sine egne sjanser for å få turnusplass. Dette 
er noe jeg ønsker var standard hos alle sykehusene, da jeg opp-
levde mangelfull informasjon fra andre sykehus. 

2. Jeg mener det er for mange søknader å gå igjennom for syke-
husene. Til tross for at mange sykehus sannsynligvis har gode 
rutiner, kan en føle seg oversett i papirbunken. En mulighet er å 
innføre «prioriteringssøknader», hvor en søker kan velge ut 1-3 
steder man helst ønsker turnusplass. 

Mitt inntrykk er at noen arbeidsgivere er ryddige og klare på 
kriterier de vektlegger, i form av inngangsspørsmål og stillings-
annonse. Andre vektlegger lokal tilhørighet og bekjentskaper, til 
tross for at dette ikke skal vektlegges. Personlig synes jeg det blir 
en skjønnsmessig vurdering for arbeidsgiver, da man også bør 
tenke på fremtidige LIS-ansettelser. Turnustjeneste etterfulgt av 
LIS-stilling samme sted vil være fordelaktig med tanke på ruti-
ner og arbeidsmiljø. På den måten vil tilbud om turnusplass til 
en spesifikk søker være en fremtidig investering for arbeidsgiver. 

Turnussøkeropplevelsen
Søknadsbasert turnustjeneste ble innført i 2013, og flere kull har nå 
vært gjennom søknadsprosessen. Hvordan oppleves det å  søke etter 
turnusjobb? Vi stilte fem nyutdannete leger følgende spørsmål:
1. Hvordan opplevde du søknadsprosessen til turnustjenesten?
2. Er det noe du mener bør være annerledes rundt søknad og ansettelse til turnus?
3. Hvilke tanker har du omkring karakterer på medisinstudiet og en eventuell 

nasjonal eksamen på medisinstudiet?

Anja Fog Heen

anjaheen@gmail.com

turnus

3. Ettersom søkere til turnustjeneste representerer et mangfold 
av studiesteder, tror jeg ikke karakterer fra medisinstudiet vil 
klare å definere en søkers egnethet til å praktisere som lege. 
Oppsett på studiet, karakterer og vektleggelse av fag varierer. 
Samtidig spiller faktorer som kvalitet på lærere og eksamens-
former en stor rolle. En «toppstudent» vil jo klart kunne skilles 
fra en «bunnstudent» på papiret, men i legeyrket er det viktig 
å inneha praktiske og sosiale ferdigheter. En student som sco-
rer høyest på teoretiske skriftlige eksamener kan ha manglende 
praktiske ferdigheter og omvendt. 

En eventuell nasjonal eksamen på medisinstudiet kan være 
fordelaktig med tanke på kvalitetssikring av studenter. Jeg tror 
karakterer ved en slik eksamen vil kunne gi mer informasjon 
om søkerne enn karakterer fra studiet, da det vil være lik prøve 
for alle og likt begrunningsgrunnlag. 

Marit Witsø
Utdannelse: Pomeranian Medical University, Szczecin, Polen.
Uteksaminert: vår 2015
Fått turnusplass: Ja, ved Akershus Universitetssykehus.

1. Fra gjennomsiktig og ryddig til manglende og urettferdig. 
Prosessen jeg gjennomgikk hos Ahus var over all forventning. 
Hva de prioriterte var på forhånd svært tydelig, og alle søkerne 
ble holdt informert via mail gjennom hele «løypa». Kandidater 
som ikke ble tilbudt turnus, fikk mulighet til å gå gjennom sin 
søknad i etterkant, med tilbakemelding om hvorfor de ikke ble 
tilbudt intervju/stilling. 

Erfaringene mine fra andre helseforetak var noe blandet. Det 
innebar blant annet å bli oppringt sent på kvelden og måtte ta 
intervjuet på sparket. Det var manglende informasjon fra start 
til slutt, og jeg satt igjen med en følelse av at kandidatene alle-
rede var forhåndsutplukket. Alt i alt synes jeg det er for stor 
variasjon fra helseinstitusjon til helseinstitusjon. 

2. Søkerne må få bedre informasjon, blant annet om hva som 
vektlegges. Her ønsker jeg ikke høre det som er politisk kor-
rekt, men hva sykehuset/foretaket faktisk vektlegger. Jeg tror 
de fleste har forståelse for at hvem den beste kandidaten er, er 
en skjønnsmessig vurdering. Det bør allikevel være mulig for 
fremtidige kandidater å kunne jobbe mot arbeidsgivers spesi-
fikasjoner. Dette synes jeg fortsatt mangler i stor grad. Jeg har 
venner i andre bransjer, og etter deres beretninger virker det 
som om de har en tøffere start på arbeidskarrieren enn det vi 
har. Men jeg synes ikke det skal hindre oss i å bli bedre. Heller 
tvert om, hvis vi kan vise resten av Norges ansettere hvordan det 
skal gjøres, blir jeg en stolt ansatt.  

3. Med dagens system stiller brorparten av alle uteksaminerte likt. 
Jeg har forståelse for at dette skaper vanskeligheter for arbeidsgiver 

når de skal velge«de beste» kandidatene. Jeg har selv flere venner 
som jeg anser som faglig sterke, men som ikke fikk turnus. De 
tapte mot studenter med langt lavere akademiske prestasjoner og 
noenlunde lik arbeidserfaring. Jeg mener ikke nødvendigvis at 
å være sterk faglig gjør deg til den beste legen, men jeg synes det 
skal lønne seg å ha gjort en innsats utover det vanlige på studiet. 
Blant mine bekjente har jeg inntrykk av at dette ikke har noe å si 
for en eventuell turnusplass. Jeg synes det burde være, om ikke 
et krav, en bonus i en selekteringsprosess. Dette er ikke mulig i 
dagens system, da karakterer er ulike fra universitet til universitet. 
En nasjonal eksamen vil kanskje kunne endre dette. Den bør ses 
i sammenheng med utenomfaglige prestasjoner og innsats. Jeg 
tror og håper at det vil gjøre prosessen enklere, og kanskje mer 
rettferdig både for arbeidsgiver og student.

Som utenlandsstudent synes jeg det også er gunstig med en 
nasjonal eksamen, fordi det ville kunne beskytte mot en even-
tuell diskriminering på bakgrunn av studiested. 

*Dette er Marit Witsøs personlige ytringer, og reflekterer ikke 
nødvendigvis Nmf Utland sine meninger. 

Christoffer Smith
Utdannelse: Universitetet i Oslo
Uteksaminert: jan 2015
Fått turnusplass: Ja, i Sandnessjøen

1. Selve søkerportalen Webcruiter fungerer bra. Når det gjelder 
ansettelsesprosessene i sykehusene er det kun et fåtall som gjør 
dette på en seriøs og objektiv måte. Det blir helt feil når person-
lige kontakter, «lokal tilhørighet» og ymse preferanser hos de 
som ansetter fungerer som kriterier for om en søker er kvalifi-
sert til en stilling.

2. Jeg er tilhenger av modellen som Ahus bruker: Objektive kri-
terier som ligger til grunn for innkalling til intervju, og deretter 
et intervju med flere personer fra sykehuset. Det trenger ikke 
kreve mye mer ressurser enn i dag – intervjuet kan tas på tele-
fon, men sykehusene må prioritere dette. I dag virker det som 
om mange sykehus ikke bryr seg om at de fremstår som amatø-
rer på dette punktet.

3. Jeg er motstander av karakterer på medisinstudiet. Mitt stu-
dium fungerte utmerket uten karakterer. På kullet mitt hjalp 
vi hverandre, delte eksamenstips og notater. Jeg tror dette blir 
mindre vanlig når fokuset rettes mot karakterer. Universitetene 
bør heller fokusere på å gi medisinstudentene gode og kon-
struktive tilbakemeldinger, noe man ikke kan gjøre ved hjelp 
av en enkelt bokstav. En nasjonal eksamen kan være en god ide, 
men i så fall bør også utenlandsstudentene ta den - og den bør 
vurderes med bestått/ikke bestått.
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Hvem ansetter hos dere?
På Ahus er det en person som koordinerer og står for det prak-
tiske arbeidet, fra utforming av utlysningstekst til utsending av 
tilbud. Selve utvelgelsen foregår med god og faglig bistand fra 
den enkelte klinikk og tillitsvalgte, samt kommuneoverlegene. 

Hvordan velges turnuslegene ut?
Turnuslegene velges ut ved at vi har utformet et poengsystem 
i samarbeid med klinikkene, tillitsvalgte for turnuslegene og 
kommuneoverlegene i Akershus og Finnmark. Koordinator 
leser og poengsetter alle søknadene. Poengenes verdi gir høy-
est skår ved legeerfaring, akuttmedisin, forskning, verv, kurs, 
språk, publikasjoner, humanitært arbeid, dvs kvalifikasjons-
prinsippet. Koordinator sender over fil med navn, screening, 
poeng, studiested og merknader til de involverte slik at de kan 
velge ut hvilke kandidater som de ønsker skal intervjues. Hver 
enkelt har sin egen farge som avmerkes bak kandidaten som vel-
ges, og den som har fått flest «fargeklatter» innkalles til intervju. 
Tillitsvalgte får tilsendt det samme materialet som klinikkene, 
og de velger ut kandidater på samme måte.  Det er to tillitsvalgte 
for hvert kull, alle fire tillitsvalgte involveres. 

Det foretas alltid intervju av aktuelle kandidater, helst 
ved personlig fremmøte, alternativt på telefon. Tilstede på 
intervjuene er alltid klinikken (psyk/med/kir/orto/), en 
kommuneoverlege og tillitsvalgt for turnuslegene, samt 
koordinator. Det er avsatt maks 20 minutter til hver enkelt 
kandidat.  Det intervjues ca 3 ganger så mange kandidater som 
det er stillinger. Ingen intervjuer avholdes uten at tillitsvalgt er 
til stede.

Når kandidaten kommer til intervju, blir denne vurdert 
på en skala fra 1-5, ut fra kriterier fra hver enkelt klinikk, til-
litsvalgte og koordinator. Hver enkelt leverer en liste med sine 
skår til koordinator, som finner medianen og rekkefølgen 
av hvem som fikk høyest poengsum er da klar. Koordinator 
sørger for å gi beskjed til alle søkere om prosessen fra søk-
nadsfristenes utløp til alle stillingene er besatt.

Ahus har også inngått avtale om mottak av turnuslege 
i distrikt med alle de aktuelle kommunene, det er oppret-
tet et utvalg på 3 kommuneoverleger med vara som skal 
representere kommunene.  Ahus utlyser og holder orden på 
turnuslegene i kommune på delegert fullmakt. Møte med alle 
kommuneoverlegene skjer to ganger i året eller ved behov.

Hvilke erfaringer har dere gjort i overgangen mellom 
gammel og ny ordning?
Ahus fikk tidligere tildelt mange særplasskandidater av hel-
semyndighetene, over 50 % av stillingene var besatt med 
kandidater som trengte svært mye oppfølging og rådgivning. 
Det ble foretatt forsterket veiledning, forlengelse og under-
kjennelse av minst en til to kandidater på hvert kull. Dette var 
tidkrevende. Disse kandidatene er nå i ferd med å forsvinne, noe 
som letter arbeidet for veilederne og fagansvarlig i klinikkene.

Det er en stor forbedring at arbeidsgiver selv kan velge og 
vrake i søknadene. Ved innføring av den nye ordningen måtte 
vi ha fokus på å ha en mest mulig rettferdig og god ansettelses-
prosess hvor kvalifikasjonsprinsippet ble lagt til grunn. Som 
universitetssykehus har vi også lagt vekt på arbeidserfaring, 
akuttmedisin, forskningserfaring og publisering etc i håp om 
at vi kan rekruttere gode turnusleger tilbake som LiS-leger.

Det som har blitt en stor utfordring er antall søknader og 
den tidkrevende prosessen det er å lese, vurdere og tilbake-
melding til den enkelte søker. Det er også et paradoks at de 
som ikke får jobb, ofte jobber som eneste lege på sykehjem 
hvor pasientene er sårbare og kompliserte. 

Hvor mye ressurser bruker dere på ansettelsesprosessen?
Vi har ikke registrert hvor mye ressurser vi bruker, men det er 
veldig mange timers arbeid, spesielt for koordinator. I tillegg til 
å ta ut søknadene, skrive en linje om hver søker, kopiere og lese 
hver søknad samt skåre hver søknad, går det tid til oversendelse, 
koordinere tilbakemeldingene, innkalle hver enkelt søker, finne 
møterom, sende bekreftelse, gjennomføre intervjuene, papirar-
beid knyttet til dette, samt bestille kontrakter og sende disse ut, 
få inn svarene, registrere i portalen, sende til arkiv. Den enkelte 
klinikk og 4 tillitsvalgte samt 3-4 kommuneoverleger leser også 
utvalgte søknader og gir sin tilbakemelding, i tillegg til at disse 
avsetter tid til intervju.  

Hvilke tilbakemeldinger får dere fra turnuslegene om 
ansettelsesprosessen?
Vi får svært mange hyggelige tilbakemeldinger fra søkerne, 
både under og etter prosessen. Koordinator gir også tilbud om 
en gjennomgang av søknad og CV med begrunnelse for hvorfor 
vedkommende ikke kom i posisjon og hva som evt manglet ved 
søknaden eller hva som kan forbedres både på innhold og tjeneste.

Søknadsbasert turnus sett fra 
arbeidsgiversiden
Akershus universitetssykehus  blir ofte trukket frem som en 
arbeidsgiver som har tatt søknadsprosessen for turnus seriøst og 
funnet gode løsninger. Turnuskoordinator Grethe Kolloenforteller 
om hvordan de håndterer søknadene.

Heidi Espvik

heidi.johanne.espvik@
ahus.no 

intervjuturnus

Legeforeningen 
Legeforeningen er fagforening og faglig forening for alle landets 
leger og er sammensatt av mange underforeninger. Yngre legers 
forening (Ylf) er en av syv yrkesforeninger, og har over 8400 
medlemmer. Vi er fagforening for turnusleger, leger i spesiali-
sering, vernepliktig befal og stipendiater. 

Turnusrådet
Turnusrådet er Legeforeningens faglige organ for turnus-
tjenesten for leger. Spørsmål vedrørende faglige sider ved 
turnustjenesten tas opp med Turnusrådet. Henvendelser rettes 
til Legeforeningens sekretariat, som vil hjelpe deg videre. 

Hvem er din tillitsvalgte?
Hvis du trenger hjelp, bør du kontakte den Ylf-tillitsvalgte 
på avdelingen der du jobber. Ylf-tillitsvalgte er tillitsvalgt for 
både turnusleger og leger i spesialisering. På hvert sykehus/
foretak finnes det også en hovedtillitsvalgt/foretakstillitsvalgt 
som er overordnet de avdelingstillitvalgte. Personalavdelingen 
skal hele tiden ha oversikt over hvem de tillitsvalgte er. Opp-
lysningene ligger ofte også på intranett. I tillegg til de lokale 
tillitsvalgte, har Ylf en yngsterepresentant i hver helseregion. 
Yngsterepresentanten har som oppgave å være orientert om 
gjeldende lovverk og tariffavtaler med særlig vekt på å kunne 
hjelpe turnusleger. Vi anbefaler alle å bruke lokale tillitsvalgte 
eller yngsterepresentanten, og la de ta kontakten med Ylf sen-
tralt ved behov.

Arbeidsgiver og avtaler
En tariffavtale er en skriftlig avtale mellom en fagforening og en 
arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvil-
kår eller andre arbeidsforhold. De aller fleste sykehus hvor det er 
turnusleger har avtaler mellom Legeforeningen (fagforening) og 
Spekter (arbeidsgiverforening). En av avtalene som det refereres 
til i denne artikkelen, heter overenskomstens del A2. Dersom ikke 
annet er spesifisert i avtalen, har turnuslegene akkurat de samme 
rettighetene og pliktene som andre leger. I kommunehelsetjenes-
ten er det avtaler mellom Legeforeningen og KS som gjelder. 

Autorisasjon og turnuslisens
Autorisasjon som lege gis etter søknad direkte etter bestått medi-
sinsk embetseksamen på de norske fakulteter, og til leger fra EU/
EØS-land der praksis er integrert i studiet. Du finner en oversikt 
over hvilke land dette gjelder for på Statens Autorisasjonskontor 
(SAK) for helsepersonell sine hjemmesider www.sak.no. Leger 
utdannet i EU/EØS-land uten praksis integrert i studiet, må ha 
gjennomført norsk turnustjeneste før de kan søke autorisasjon 
som lege i Norge, med mindre man har gjennomført turnustje-
neste i utdanningslandet. Søkere fra disse landene må søke SAK 
om turnuslisens når de får tilbud om turnusstilling i Norge. 

Søknad om turnusstilling
Turnusstillingene lyses ut to ganger i året på Helsedirektora-
tets søknadsportal. Tidligere ordning med utlysning i to puljer i 
hvert halvår, hvor stillinger definert som rekrutteringssvake, ble 
utlyst først, er avskaffet. Utlysningstidspunkt, søknadsfrister 
og svartidspunkter er ikke faste, og offentligjøres på Helsedi-
rektoratets turnussider: https://helsedirektoratet.no/turnus/
turnus-for-leger. For å kvalifisere for fullført og godkjent tur-
nustjeneste, må stillingen ha vært lyst ut i Turnusportalen og 
legen må ha søkt på stillingen i portalen. Ingen andre anset-
telsesformer kvalifiserer for godkjent turnustjeneste. Det lyses 
også ut turnuslegevikariater her gjennom hele året. 

Søknadsprosessen og kvalifikasjonsprinsippet
Ylf mener det skal være åpne og forutsigbare ansettelsesproses-
ser, hvor de tillitsvalgte er involvert. Intervju bør gjennomføres. 
På bakgrunn av søknader og intervjuer skal arbeidsgiver (hel-
seforetak og kommune i fellesskap) lage en innstillingsliste med 
kandidater som er kvalifisert til stillingen. Det såkalte kvalifi-
kasjonsprinsippet gjelder. Ansettelsesmyndigheten skal foreta 
en sammenlignende vurdering av samtlige søkeres utdanning, 
yrkeserfaring og personlig skikkethet for å finne frem til den av 
søkerne som er best kvalifisert til stillingen. Det er viktig å se hen 
til hvilke krav til utdanning, yrkeserfaring mv. utlysningsteksten 
oppstiller. Disse krav danner grunnlaget for vurderingen av hvil-
ken søker som er best kvalifisert. Personlig skikkethet til stillingen 

Turnustjenesten

Anja Fog Heen

anjaheen@gmail.com
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er en viktig vurderingsfaktor som ofte kan være det avgjørende i 
en kvalifikasjonsvurdering. I tillegg til å være godt kvalifisert mtp 
utdanning og yrkeserfaring, må søkeren også vise seg personlig 
egnet for stillingen. Også uttrykket personlige egenskaper brukes. 
Arbeidsgiver skal bestrebe seg på å tilsette den søkeren som samlet 
sett fremstår som best kvalifisert. Det er ved kvalifikasjonsvurde-
ringen naturlig å ta utgangspunkt i utlysningsteksten.

Tilsetting
Arbeidsgiver sender deretter ut tilbud til de(n) som står øverst 
på listen. Tilbudene skal utsendes koordinert samme dag for 
alle stillinger i Turnusportalen, og alle kandidater har samme 
frist til å svare. Kandidater som får flere tilbud kan dermed 
vurdere dem mot hverandre. Arbeidsgiver har etter forskrift 
ikke anledning til å kontakte arbeidstaker før fristene for å gi 
tilbud, og heller ikke å kreve at de må svare før de forskriftsfes-
tede tidspunkter. Tilsetningsrundene løper til alle stillingene 
har blitt besatt. Det betyr at man kan få tilbud om turnusstilling 
også etter første runde er avsluttet. Ved tilsetting i turnusstil-
ling skal søkeren senest når tjenesten tiltres, dokumentere a) 
autorisasjon som lege eller turnuslegelisens b) tilstrekkelige 
norskkunnskaper for en forsvarlig yrkesutøvelse

Flytteutgifter og flyttedager
Enkelte foretak/kommuner dekker flytteutgifter for turnusleger. 
Dette kan undersøkes ved å kontakte personal¬kontoret eller 
lokale tillitsvalgte hos den arbeidsgiveren du skal begynne hos. 
Flyttedager reguleres av personalhåndbøker. Vanligvis har man 
krav på inntil to dager velferdspermisjon for flytting. Det er den 
nye arbeidsgiveren som eventuelt skal dekke dette.. Avhengig av 
hvor i landet man skal flytte kan man få dekket hele eller deler av 
flyttekostnadene ved å søke SAK, se SAKs veileder: http://www.
sak.no/slik-soker-du/tilskuddsordninger/Sider/default.aspx

Bolig
Sykehusturnus: I avtalen Overenskomstens del A2 § 8.3.2 står det: 
«Turnusleger skal tilbys tilfredsstillende boligforhold. Dersom 
det er aktuelt vil sykehuset være behjelpelig med møblering.» 
Det er verd å merke seg at husleie ikke er regulert i avtaleverket.
Distriktsturnus: Boligtilbud for turnuslegen må avklares mel-
lom kommunen og turnuslegen i god tid før turnustjenesten 
starter. Kommunen har ingen plikt til å tilby bolig, og turnusle-
gen har ingen plikt til å bo i evt tilbudt bolig. 

Arbeidsavtale
Arbeidsmiljøloven § 14-5 stiller krav om at det skal inngås skrift-
lig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Avtalen skal inneholde 
partenes identitet, arbeidsstedet, stillingstittel, tidspunktet for 
arbeidets oppstart og forventet varighet. I tillegg er det vanlig, 
eventuelt som en henvisning til tariffavtalene, at arbeidsavtalen 

gir opplysninger om rett til ferie og feriepenger, oppsigelsesfrister, 
lønnsvilkår og arbeidstidsregler. Det er vanlig at det henvises til 
tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Det er særlig viktig 
å være oppmerksom på reguleringer i arbeidsavtalen vedrørende 
arbeidssted. Hvis du er i tvil om formuleringer i arbeidsavtalen, vil 
vi gjerne at du kontakter din nærmeste tillitsvalgte eller Legefore-
ningen.  Se også lenker til avtalene sist i artikkelen.

Arbeidstid i sykehus
Arbeidstiden for leger i sykehus skal beskrives i en tjenesteplan. 
Arbeidsmiljøloven gjelder for leger, men når det gjelder lovens 
bestemmelser om daglig og ukentlig arbeidstid og fritid har 
Legeforeningen avtalt utvidede rammer. Vi har tariffavtalte ver-
nebestemmelser som inne¬bærer at man innenfor rammene i 
en tjenesteplan kan arbeide inntil 19 beregnede timer per vakt-
døgn, at ingen arbeidsuke skal overstige 60 timer, at hver enkelt 
arbeidsuke skal inneholde minimum 28 timers sammenheng-
ende fritid, og at det mellom to arbeidsperioder skal være en 
arbeidsfri periode på minimum åtte timer.

Turnusleger i sykehus kan i gjennomsnitt bli pålagt å arbeide 
38 timer i uken (dersom man har vakttjeneste mellom kl 2000 
og 0600), eller 40 timer i uken (uten vakt i nevnte tidsrom). 
Arbeid utover denne tid kan avtales med den enkelte, så lenge 
man holder seg innenfor vernebestemmelsene. Denne tiden 
kalles utvidet tjeneste/arbeidstid (UTA).

overtidsarbeid i sykehus
Det er ikke avtalt unntak for overtid i tariffavtalen. Det er 
uttrykkelig sagt i A2 § 3.7.1 at overtidsarbeid anvendes i overens-
stemmelse med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Adgangen til 
å pålegge overtidsarbeid er begrenset til ti timer pr uke, 25 timer 
pr fire uker og 200 timer pr år. Disse bestemmelser knytter seg 
til overtidsarbeid isolert sett. Overtids¬arbeid vil være alt arbeid 
som ikke står på den enkeltes tjenesteplan. I tillegg til dette kan 
man ikke pålegge overtid som sammen med alminnelig arbeids-
tid overstiger 13 timer pr døgn eller 48 timer pr uke. 

Turnus i kommunehelsetjenesten
Arbeidstid på 37,5 timer. Legevakter kommer i tillegg. Organise-
ring av legevakt er kommunens ansvar. Arbeidsmiljøloven § 10-3 
stiller krav til at det skal utarbeides en arbeidsplan i slike tilfeller. 
Planen skal være forutsigbar for den enkelte arbeidstaker. Det er 
fast praksis at slike arbeidsplaner rullerer mellom legene i vakt-
sjiktet etter et bestemt møns¬ter. Turnuslegene skal inngå i denne 
vaktordningen på samme måte som de andre legene; det vil si de 
skal verken komme bedre eller dårligere ut. 

Tjenesteplan i sykehus
Arbeidsmiljøloven § 10-3 stiller krav om at dersom arbeidsta-
kerne arbeider til ulike tider av døgnet skal det utarbeides en 

arbeidsplan som viser til hvilke uker, dager og tider den enkelte 
skal arbeide. Det er vanlig å kalle denne planen for tjenesteplan. 
Tjenesteplanen skal utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte. 

Tjenesteplanen utarbeides ofte med utgangspunkt i hvor 
mange leger det er i vaktsjiktet, og dette mener Ylf er den beste 
måten å gjøre det på. Dersom det arbeider syv leger i vaktsjiktet 
blir tjenesteplanen syv-delt, og vil repeteres etter hver syvende 
uke. I løpet av denne syv-ukersperioden vil det variere hvor 
mange timer i uken man arbeider avhengig av hvordan vaktene 
fordeles. Det kan være uker på opptil 60 timer, og det kan være 
uker med null timer (såkalt nulltimersuke) på tjenesteplanen. 
Det er gjennomsnittet av timene i tjenesteplanen som er avgjø-
rende for hvor lang tjenesteplan en har. Et vanlig gjennomsnittlig 
antall timer pr uke i tjenesteplanen ligger mellom 42-43 timer. 

Endring eller oppsigelse av tjenesteplan som inneholder UTA 
(utvidet tjeneste/arbeidstid) skal gjøres med de frister som er 
avtalt mellom partene lokalt. Flere steder er det fire ukers frist for 
endring. «Endring» vil si justeringer av arbeidstidens plassering 
hvor avtalt antall timer i tjenesteplanen ikke forandres. Hvis det 
er behov for å avtale flere eller færre timer i tjenesteplanen, må 
det foretas oppsigelse av tjenesteplanen, og da er varslingsfristen 
to måneder. Imidlertid er det lokale variasjoner, og ikke nøl med 
å be om en vurdering av endringene fra de tillitsvalgte.

Hvem har ansvar for tjenesteplanene?
Arbeidsgiver har ansvaret for å sette opp tjenesteplanene, jmf 
Arbeidsmiljøloven. Imidlertid er det ofte vanlig å be arbeids-
taker bidra til utforming av tjenesteplan. Deltakelse kan bidra 
til at vi får påvirke egen arbeidstid mer, men det er viktig å ikke 
påta seg ansvarsbyrden for å løse arbeidstidsproblemer. Det 
skal arbeidsgiver gjøre!

Vaktplikt
A2 § 3.6.2: «… Arbeidsbelastningen skal som hovedregel for-
deles jevnt mellom de legene som omfattes av vaktordningen.» 
Paragrafen beskriver at alle har rett og plikt til å jobbe vakt der 
det er etablerte vaktordninger. Videre skal vaktene fordeles 
jevnt på de som er med i ordningen.

Hvor mange vakter må jeg ha for å få godkjent tjeneste?
Det er ikke laget bestemmelser for hva som er det minste antall 
vakter du må ha for å få godkjent tjenesten. I praksis vil det der-
for være den som godkjenner tjenesten din som skriver under 
på at du har hatt en fullverdig tjeneste. Det er anbefalt minst ti 
legevakter i løpet av turnustjenesten i distrikt.

Vaktrom i sykehusturnus
Det følger av A2 § 8.4.1 at sykehuset skal stille velegnet vaktrom 
til disposisjon for vakthavende lege. 

Rett til ferie
Alle har rett på ferie, men hvor mye ferie du har rett på avhenger 
av når du begynte å jobbe. Om du har begynt hos arbeidsgiver 
senest 30. september i ferieåret (inneværende år), har du rett til 
full feriefritid (5 uker) dette året forutsatt at ferie ikke allerede er 
tatt ut hos annen arbeidsgiver tidligere det året, jf. ferieloven § 5 nr 
3. Om du begynte etter 30. september har du rett på 6 dager ferie.

Rett til ferie med lønn – feriepenger
Ferien er ubetalt, men arbeidstakere opparbeider seg rett til 
feriepenger. Hvor mye feriepenger du har krav på i innevæ-
rende år, avhenger av opptjeningen i fjoråret. Dette betyr at 
feriepenger beregnes på grunnlag av lønnen din året før man tar 
ut ferie, se ferieloven § 4. Feriepengebeløpet beregnes da som en 
prosentsats av bruttolønn året før. For tiden utgjør feriepengene 
12% av bruttolønn foregående år. 

Kan jeg ta ferie uten lønn?
Selv om du ikke har opptjent rett til ferie med lønn, har du like-
vel rett til feriefritid (altså du kan ta ferie uten lønn). 

Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ferie uten lønn?
Nei, arbeidsgiver kan ikke pålegge deg å ta ferie uten lønn. Unn-
tak fra dette er hvis du jobber et sted hvor driften innstilles i 
forbindelse med ferieavviklingen (fellesferie). Da må ferien 
avvikles uansett, se ferieloven § 5 nr 6. 

Kan du overføre feriepenger til ny arbeidsgiver?
Det følger av ferieloven § 11 nr 3 at alle opptjente feriepenger 
utbetales siste vanlige lønningsdag før arbeidsforholdet opphø-
rer. Dette betyr at du får utbetalt alle opptjente feriepenger når 
du slutter. Noen steder praktiseres det også slik at feriepengene 
kommer neste sommer, selv om en har sluttet ved sykehuset. 
Dette betyr at turnusleger som startet opp turnustjenesten 
i sykehus på høsten vil ha krav på feriepenger fra sykehuset 
påfølgende sommer. Turnusleger som starter turnustjenesten 
på våren vil ikke få feriepenger fra sykehuset samme sommer. 
Opptjente feriepenger mottas da enten neste sommer eller når 
en slutter ved sykehuset.

Fravær
Permisjoner, ferie og annet fravær fra den samlede turnustje-
nesten i sykehus og kommune som til sammen ikke overstiger 
to måneder, er ikke til hinder for at arbeidsgiver kan attestere at 
turnustjenesten er gjennomført. Dersom fraværet overstiger to 
måneder, skal turnuslegen gjennomføre den resterende tiden av 
turnustjenesten også etter turnusstillingens opprinnelige slutt-
dato. Det totale fraværet skal som hovedregel være fordelt likt på 
de aktuelle avdelinger og mellom sykehus og kommune. Turnus-
legen kan ha inntil fem uker samlet fravær i helseforetaket, og 
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inntil tre uker samlet fravær i kommunehelsetjenesten. Fraværs-
perioder telles ikke som enkeltdager, men registreres for perioder. 
Hvis det eksempelvis avvikles en uke ferie, vil det gjenstå fire uker 
av den samlede fraværsperioden uavhengig av antall arbeidsda-
ger den uken. Tilsvarende gjelder for sykefravær og annet fravær. 

Fravær og og permisjon i forbindelse med pålagte kurs
Det tilstås permisjon med lønn og dekning av kursutgifter for 
pålagt deltakelse i fylkeslegenes kurs i offentlig helsearbeid samt 
ved annen relevant veiledning spesielt tilrettelagt for turnusleger. 
I fraværsberegningen skal fravær i forbindelse med deltagelse på 
fylkesmannens kurs og tillitsvalgtarbeid ikke inkluderes. 

Svangerskap og foreldrepermisjon
Folketrygdloven § 14-4 anfører at barnets mor må ha vært 
yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de 
siste ti månedene før stønadsperioden starter for å ha rett til 
foreldrepenger.

Rett til foreldrepenger tilsvarende full lønn – sykehusturnus
I overordnede fellesavtaler mellom arbeidsgiver og -taker på de 
aller fleste sykehus er det bestemmelser som anfører at dersom 
man som ansatt og har tiltrådt stiling er borte fra arbeid med 
rett til sykepenger, svangerskapspenger mv. er man sikret en 
godtgjørelse tilsvarende full lønn (uten hensyn til bestemmel-
sene om inntekstbegrensning (6G)) fra første fraværsdag. Full 
lønn er all godtgjøring etter oppsatt tjenesteplan. Dette gjelder 
både heltid- og deltidstillinger. (Overenskomstens del A1 § 1.2)

Rett til foreldrepenger tilsvarende full lønn – turnus i 
kommunehelsetjenesten
Det utbetales full ordinær lønn, faste årsbeløp og faste variable 
tillegg etter oppsatt turnusplan.

Avbrutt turnustjeneste 
Turnuslege som får avbrutt turnustjenesten pga. svangerskaps- 
eller foreldrepermisjon eller langvarig sykdom, skal ha rett til 
å fortsette sin turnus ved samme tjenestested etter endt permi-
sjon. Sykehus, helseforetak og kommune skal samarbeide med 
turnuslegen om å legge til rette for at ventetiden mellom permi-
sjonens utløp og tiltredelse i ny stilling blir så kort som mulig. 
Arbeidsgiveren må innrette vikariater og nye turnusstillinger på 
en måte som gjør det mulig for den turnuslegen som har hatt per-
misjon å returnere til turnusstilling ved permisjonstidens slutt.  
Intensjonen med bestemmelsen er å sikre at leger som har hatt 
svangerskaps- og foreldrepermisjon får så like rettigheter som 
ellers i arbeidslivet. Retten til permisjon følger av arbeidsmil-
jøloven § 12-4 til 12-6. Det følger videre av arbeidsmiljøloven § 
12-7 hvilke frister som gjelder for å varsle om kommende per-
misjon. Merk at det er tale om varslingsfrist – ikke frister for 

å søke om foreldrepermisjon. Foreldrepermisjon er juridisk 
ikke noe arbeidstaker søker om, det er noe arbeidstaker varsler 
arbeidsgiver om.. Det er ikke enighet mellom Legeforeningen og 
myndighetene hvordan lovverket rundt dette skal håndteres. Hvis 
man får beskjed om at man ikke kan ta ut permisjon i det tidsrom-
met man ønsker, f.eks. at man må komme tilbake fra permisjon 
på visse tidspunkter, mener Legeforeningen og Ylf at dette praksis 
som strider mot likestillingsloven. Denne rangers foran både tur-
nusforskrift og rundskriv. Ta tidlig kontakt med Legeforeningen 
hvis du opplever problemer omkring uttak av permisjon. 

Lønn ved legevaktsarbeid
Avhengig av hvordan legevakten i er organisert, får turnuslegen 
egenandelen fra pasienten og refusjoner fra folketrygden og/
eller fastlønn for legevaktsarbeidet. Egenandel og refusjon fra 
folketrygden regnes som næringsinntekt. Det kan lønne seg å 
ha en regnskapsfører som fører legevaktregnskapet. 

Legevaktskoffert
Kommunen plikter å holde legevaktskoffert til disposisjon. 

Fri etter legevakt
Arbeidsplaner skal settes opp slik at legen får tilstrekkelig hvile, 
og man skal som hovedregel sikres minst 8 timer fri mellom to 
arbeidsperioder vurdert ut fra belastningen på legevakt (aktivi-
tet på vakt og vakthyppighet). Hvis man har hatt beredskapsvakt 
med utrykning etter kl. 23 foregående dag, kan legen ta 8 timer 
arbeidsfri dag etter legevakt uten trekk i lønn. Ved legevakt med 
tilstedeplikt etter kl. 23 foregående dag, har man krav på 8 timer 
arbeidsfri dag etter legevakt, uten trekk i lønn. 

Godkjent tjeneste
For å få godkjent den praktiske tjenesten må turnuslegen godt-
gjøre ved attester at tjenesten er fullført i tråd med gjeldende 
regelverk og fastsatt målbeskrivelse. Helsedirektoratet avgjør 
om den praktiske tjenesten kan godkjennes, og de kan stille krav 
om at hele eller deler av tjenesten må utføres på nytt.

Hvis det oppstår problemer…
Ta kontakt med lokal tillitsvalgt hvis det skulle oppstå problemer 
med gjennomføring av turnustjenesten. Turnusstedet har plikt til 
å forsøke å hjelpe turnuslegen til rette. Arbeidsgiver har en gene-
rell tilretteleggingsplikt etter Arbeidsmiljøloven. (Se også del 5 i 
Rundskriv om turnustjenesten, lenke i slutten av artikkelen). Hvis 
forsøk på å hjelpe ikke fører frem, skal turnuslegen varsles, og det 
skal gis en begrunnet melding til Helsedirektoratet. Helsedirek-
toratet skal sørge for at turnuslegen tilbys samtale og nærmere 
oppfølging, og kan hvis nødvendig ta turnuslegen ut av tjenesten. 
Det anbefales å involvere lokale tillitsvalgte hvis det skulle oppstå 
problemer med gjennomføringen av turnustjenesten.

Jeg vil gjerne til et sykehus som tilbyr tredelt fagkombinasjon 
og har en ambisiøs indremedisinavdeling. Eller nei, jeg vil 
helst til et turnussted nord for Trondheim som har god intro-

duksjonsuke og gruppeveiledning. Kompisen min leter i hvert 
fall etter et sykehus utenfor Bergen eller Oslo, der det må finnes 
en barnehage like i nærheten. Kan noen hjelpe meg?

Dere hadde det enklere, dere som kun skulle trekke num-
mer og så plukke fra turnuslisten. Litt research kanskje, og så 
kryssede fingre. Spør du en medisinstudent på andre året nå, så 
har hun garantert gjort seg noen tanker om hvor hun vil søke 
turnus. Men informasjonsinnhentingen har ikke blitt enklere 
siden du var student. Turnusstedene får nok av søknader, så 
hvorfor skal de egentlig gidde å jobbe med informasjon og 
rekruttering? 

Kritikkverdige forhold
Usikre turnussøkere med engstelse for å stå uten ansettelse 
medføre at helseforetakene hver vår og høst nedlesses med søk-
nader. Det er finnes ingen begrensning på hvor mange søknader 
hver enkelt kan sende. Ved forrige søknadsrunde var det 102 
søkere som hadde søkt på alle utlysningene! Urutinerte foretak 
og store søknadsbunker øker i sin tur risikoen for dårlige anset-
telsesprosesser. I Nmfs spørreundersøkelse til nylig autoriserte 
leger fra oktober 2014 (1) , svarte 7 av 10 leger som ikke var 
tilsatt i turnuslegestilling, at de hadde opplevd kritikkverdige 
forhold ved ansettelsesprosessen. Tilsvarende tall for tilsatte 
turnusleger var 3 av 10. Det rapporteres om ulike kritikkver-
dige forhold ved ansettelser; fra nepotisme til fravær av svar på 
søknader. 

Innføring av søknadsbasert turnusordning har gitt arbeidsgi-
ver mulighet til å tilpasse ansettelseskriterier til sine behov, og 
ansette dem som finnes mest egnet. Dette legger grunnlag for 
rettet rekruttering både i sentrale og desentrale områder. Det er 

fortsatt slik at mange turnussøkere takker «nei» til tilbud fordi 
de har søkt jobb på steder der de ikke kunne tenke seg å arbeide 
i utgangspunktet. Selv om turnuskonkurransen er tøff, la man 
i fjor merke til at omtrent halvparten av turnussøkerne takket 
«nei» til et turnustilbud. Rekruttering av motiverte søkere kan 
altså være en god idé, men det er og blir vanskelig når tilpasset 
informasjon om turnusløpet og vurderingskriterier for anset-
telse som hovedregel er utilgjengelige for søkerne. 

Ny nettportal
Ylf og Nmf tror at tunussøkingen vil bli mye lettere både for 
søkere og ansettere, hvis god informasjon om turnusstedene 
gjøres lett tilgjengelig. Derfor har vi begynt arbeid med en nett-
portal som skal inneholde systematisert informasjon om alle 
turnusstedene. Nettportalen vil forhåpentligvis gjøre det let-
tere for de kommende turnuslegene å sammenlikne ulike steder 
og finne hvilke som er potensielle arbeidsplasser. Vi håper det 
kan bidra til mer opplyste søkere som med større letthet kan 
begrense antall søknader. For turnusstedene innebærer nett-
portalen en mulighet til å nå ut med tilrettelagt informasjon til 
turnussøkere. Kanskje får man flere søkere som er motivert av 
særegenhetene til de enkelte plassene.

I disse tider sender vi ut undersøkelser til sykehus og kom-
muner som ansetter turnusleger. Vi vil samle inn informasjon 
om alt fra vaktordningene og forskningsmuligheter til sosiale 
forhold og bolig. Informasjonen skal publiseres på en egen side 
tilknyttet Legeforeningens hjemmeside. 

Hvis avdelingen din får en henvendelse fra oss, håper vi dere 
tar den godt imot! Nettportal over turnusstedene finner du på 
Legeforeningens hjemmesider i løpet av høsten. 

1. Undersøkelse sendt ut 1. oktober 2014 til 490 tidligere Nmf-medlem-
mer uteksaminert vår 2014. 275 stk, 56%, svarte på undersøkelsen.

Hvor skal jeg søke turnus?

turnus

Elisabeth Holven

Arbeidslivsansvarlig i Norsk 
medisinstudentforening

Dersom god informasjon om turnusstedene gjøres lett tilgjengelig, vil 
tunussøkingen bli mye lettere både for søkere og ansettere. Derfor jobbes 
det nå med en egen turnus-nettportal.
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Bakgrunnen for at Legeforeningen aksepterte at imple-
menteringen av faste stillinger skulle skje snarest mulig 
og senest 1. juli 2015, var at helseforetakene trengte tid 

til å forberede ny modell. Helseforetakene hadde behov for en 
full gjennomgang av dimensjoneringen mellom gruppe 1 og 
gruppe 2-tjeneste, samt å utarbeide samarbeidsavtaler mellom 
helseforetakene hvor det er behov for det. I tillegg lå det som en 
forutsetning i rapporten fra det partssammensatte arbeidet som 
ble gjort i 2011, at det skulle utarbeides maler for arbeidsavtaler 
som dekker både perioden under spesialiseringen og etter at legen 
er ferdig spesialist. Dette arbeidet er nå i sluttfasen, og etter det vi 
har fått opplyst fra Spekter skal de ha sendt ut de ulike avtalema-
lene for fast ansettelse av leger i spesialisering til helseforetakene.

Prosjektgruppen som var nedsatt av Spekter for å jobbe med 
implementeringen av faste stillinger, konkluderte med at det 
var behov for å justere modellen når det gjaldt hvor arbeids-
giveransvaret for legen i spesialisering skal ligge. Det spesielle 
med dette ansettelsesforholdet, er jo at legene vil kunne være 
avhengig av tjeneste fra flere helseforetak/virksomheter for å bli 
spesialister. Det er derfor viktig å regulere hvem som er ansvar-
lig for hva under hele spesialiseringsløpet, og at legen ikke taper 
sosiale rettigheter som følge av å skulle jobbe flere steder. Lege-
foreningen mener at den modellen som nå er valgt gir gode 
forutsetninger for å ivareta legene. 

Den nye modellen for arbeidsgiveransvaret for fast ansatte 
leger i spesialisering, innebærer at legen ansettes fast ved ett 
helseforetak, og får permisjon når legen som et ledd i spesiali-
seringen tjenestegjør ved et annet sykehus/virksomhet. Legen 
ansettes midlertidig i det såkalte samarbeidsforetaket, og går 
tilbake til helseforetaket der vedkommende har sitt faste anset-
telsesforhold når planlagt tjeneste er gjennomført. Når og hvor 
legen til enhver tid skal være for å sikre et effektivt utdanningsløp, 
skal følge av utdanningsplanen. Helseforetaket skal fremlegge 
utdanningsplanen for den enkelte lege ved inngåelse av arbeids-
avtalen. Legeforeningen har i dialogen med Spekter vært opptatt 
av å sikre legens forutsigbarhet i utdanningsløpet, samtidig som 
det gis rom for fleksible løsninger som er tilpasset den enkelte 
både faglig og sosialt. Virksomhetene kan selv tilpasse/supplere 
arbeidsavtalen med tanke på individuelle og lokale forhold. 

Som en følge av dette er det utarbeidet maler for tre ulike avta-
ler som skal regulere ansettelsesforholdet mellom arbeidstaker 
og arbeidsgiver, og mal for en avtale som regulerer samarbeids-
forholdet mellom helseforetakene. Hvilke arbeidsavtaler som 
skal brukes mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, avhenger av 
om legen skal gjennomføre hele spesialiseringen hos en arbeids-
giver eller ikke. Det er derfor utarbeidet følgende avtalemaler: 

•	 Mal for arbeidsavtale for lege i spesialisering/legespesialist 
(hvor hele spesialiseringen gjennomføres hos en arbeidsgiver)

•	 Mal for arbeidsavtale for lege i spesialisering/legespesialist 
(hvor spesialiseringen gjennomføres hos flere arbeidsgivere)

•	 Mal for tilleggsavtale for lege i spesialisering (midlertidig 
ansettelse hos samarbeidsforetak)

•	 Mal for avtale om samarbeid om utdanning av lege i spesiali-
sering (mellom helseforetak). 

Legeforeningen har vært i løpende dialog med Spekter, og har 
gitt innspill til malene i to omganger. Spekter har tatt hensyn til 
noen av innspillene, men ikke alle. 

Avtalemalene legger til grunn at legen ansettes i en stilling 
bestående av to faser, der fase 1 utgjør den konkrete spesia-
listutdanningen og fase 2 er etter at legen er ferdig spesialist. 
Legeforeningen mener at det er unødvendig å dele ansettelses-
forholdet opp på denne måten, men har ikke blitt hørt på dette. 
Overenskomstens del A2 mellom Spekter og Legeforeningen 
regulerer i § 2. 1 uansett legens tjenesteplikt, som angis å være 
legearbeid relevant for stillingen. Avtalemalene legger videre 
opp til at overgangen til fase 2 skjer den 1. i neste måned etter 
fremleggelse av dokumentasjon for godkjent spesialitet. Som 
en følge av lang saksbehandlingstid for spesialistgodkjenning, 
mener Legeforeningen denne overgangen skulle vært satt til et 
tidligere tidspunkt. Med denne løsningen, blir det viktig å jobbe 
for mer effektiv saksbehandling. 

Når det gjelder hvilket arbeidssted som skal angis i arbeids-
avtalen, henvises det til helseforetakets standardtekst om dette. 
Når det gjelder arbeidssted i spesialiseringsperioder ved sam-
arbeidsforetaket, skal dette fremkomme av utdanningsplanen. 

En viktig endring i utkastet til arbeidsavtalemalen, er at det opp-
rinnelige forslaget om legens taushetsplikt i arbeidsforholdet er 
endret. Legeforeningen var veldig tydelige i vår motstand mot det 
opprinnelige forslaget. Det henvises nå til taushetsplikt etter de til 
enhver tid gjeldende lovregler for personell innen helsevesenet. 

Når det gjelder den enkeltes rettigheter i arbeidsforholdet, er 
hovedregelen at i spesialiseringsperioder i samarbeidsforetaket 
følger legen den til enhver tid gjeldende overenskomst og tariff-
avtale som gjelder hos samarbeidsforetaket. Partene kan inngå 
avtaler som regulerer dette på andre måter. 

Som en følge av endret modell for ansettelse i faste stillinger og 
for å sikre at legen ikke taper sosiale rettigheter som en følge av 
skifte mellom arbeidsgivere, er Legeforeningen i forhandlinger 
med Spekter om nødvendige tilpasninger av Overenskom-
stens del A2. De endelige endringene var ikke klare da dette 
ble skrevet. 

Avtalemalene for faste 
stillinger er snart klare

Kristin Krogvold

kristin.krogvold@
legeforeningen.no

EJD (European Junior Doctors), AEMH (Association Euro-
péenne des Médecins des Hôpitaux) og FEMS (Fédération 
Européenne des Médecins Salariés) er tre europeiske lege-

organisasjoner som har samarbeidet tidligere, men aldri før 
møttes i fellesskap. Til tross for initiell skepsis fra flere sentrale 
aktører, ble det avholdt en felles generalforsamling i Wien 8. mai, 
fasilitert av norsk representasjon i EJD.

I forkant av møtet arrangerte organisasjonene i fellesskap 
en konferanse om «Clinical leadership». EJDs kartlegging av 
utdanning i klinisk ledelse i Europa viser at bare et fåtall av 
landene har klinisk ledelse som del av medisinstudiet eller spe-
sialistutdannelsen. Norge var regnet inn blant land som har 
dette, til tross for at en kan stille spørsmål ved hvorvidt det obli-
gatoriske kurset for LIS i organisasjon og ledelse kan regnes som 
utdanning i «Clinical leadership».

EUs arbeidstidsdirektiv (EWTD) fra 2003 er for mange lands 
leger et viktig verktøy for å regulere arbeidstiden. Det begrenser 
blant annet den gjennomsnittlige arbeidsuken, regulerer hvi-
letid, og sikrer ferierettigheter. På bakgrunn av direktivet har 
EU-kommisjonen meldt Irland og Frankrike til EU-domstolen 
på grunn av grove brudd på EWTD, og leger i disse landene har 
i påvente av dom fått bedret sine arbeidsforhold.

EU-kommisjonen lanserte nylig en offentlig høring ved-
rørende implementering og revisjon av EWTD. På grunn av 
det aktuelle politiske klimaet i Europa, frykter mange fagfo-
reninger og sammenslutninger at målsetningen med å åpne 
direktivet er å løsne reguleringene som verner arbeidstakerne 
mot uholdbare arbeidstider. På bakgrunn av dette forberedte 
de tre ovennevnte organisasjonene en felles resolusjon som ble 
vedtatt på den felles generalforsamlingen. Innholdet er i korte 
trekk at man støtter den eksisterende ordlyden i EWTD, særlig 
med tanke på at all tid på arbeidsplassen regnes en-til-en som 
tellende arbeidstid. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt.

EJD avholdt også sitt styremøte, vårmøte og generalforsam-
ling i etterkant av fellesmøtet. Sentrale saker var gjennomgang 
av lover og statutter, opprydning i relasjon til representasjon i 
andre organisasjoner og omorganisering av lobbyering og til-
stedeværelse i Brüssel. Ylf arrangerer neste møte i EJD, som 
avholdes på Soria Moria 22-24. oktober 2015.

På bakgrunn av manglende mandat fra Ylf, trekker undertegnede (Tilde 
Østborg) seg fra internasjonalt arbeid fra 1. august 2015. Arbeidet vil 
videreføres av Kristin Cornelia Utne.

Europeisk trippelmøte i Wien
Tre organisasjoner for europeiske leger møttes nylig i Wien til felles generalforsamling.

Tilde Broch Østborg

tilde.ostborg@gmail.com

intervjuejd
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Et stort hjerte for Ylf

Alle som har vært innom Ylfs tillitsvalgtapparat dette 
milleniet vil nikke gjenkjennende når de hører navnet: 
Bjørn Ove Kvavik. Juristen med et utrettelig engasje-

ment for yngre legers ve og vel, han som har stått som en bauta 
ved Ylfs side i medgang og motgang, som gjerne diskuterer Ylf-
politikk og fagforeningsemner langt ut i de små nattetimer og 
oppmuntrer og driver de tillitsvalgte til å tale og føre medlemme-
nes saker i stort og smått. Få andre enn ham selv ble overrasket da 
Ylf på landsrådsmøtet i april utpekte ham til æresmedlem av Ylf.

 – Det er helt overveldende – jeg er utrolig satt ut og rørt over 
at noen kom på den ideen og tok den videre. Det var langt unna 
hva jeg hadde tenkt. Det er en veldig hyggelig tilbakemelding, sier 
Bjørn Ove. Jeg finner ham pent plassert bak pulten på sitt ryd-
dige kontor i Legenes hus. Tiden som sekretariatsleder for Ylf 
er forbi, men det er fortsatt Legeforeningen som gjelder – nå 
som seksjonssjef i Avdeling for jus og arbeidsliv. Her leder han 
gruppen «Tillitsvalgte og organisasjon», som har ansvaret for 
Legeforeningens lover og vedtekter, og gjennomføring av til-
litsvalgtopplæringen i foreningen. Men det startet altså i Ylf for 
16 år siden.

 – Jeg så en stilling som rådgiver i Ylf, som jeg syntes virket kjem-
pespennende. Jeg søkte, fikk den og startet opp 1. mars 1999. På 
den tiden hadde Ylf sitt eget sekretariat som bestod av tre ansatte. 
Da var det ca 3500 medlemmer i Ylf, nå godt er det over 8000. Det 
har vært en rivende utvikling i medlemsmassen.
Hva var det som virket spennende med denne stillingen?

 – Mye av grunnen til at jeg begynte å studere jus, var at jeg 
ønsket å jobbe med organisasjoner. Så på mange måter var det en 
drømmejobb! Jeg tror det handler om at man har interessen for 
det – det bare lå der. Jeg hadde en del erfaring med organisasjons-
arbeid fra videregående som russepresident og i elevrådet. Det ga 
støtet til at jeg ønsket å jobbe videre med dette.

En prøvet gruppe
Bjørn Ove fikk raskt erfare hvilke problemstillinger yngre leger 
stod i. Og det var mange ting som overrasket han: Hvor dårlig 

arbeidstidsordningene var, hvor elendig stillingsvern yngre 
leger hadde, hvordan gravide ble håndtert. – Jeg så raskt beho-
vet for jurister i Legeforeningen! 
Var det lett å få sympati med legene?

 – På den tiden, hvor jeg selv var ung, var det veldig lett å iden-
tifisere meg med de yngre legene og lett å få forståelse for en del av 
de problemene de slet med. Jeg så en prøvet gruppe i et hierarkisk 
system. De var underordnete som skulle gjennom et spesialise-
ringsløp hvor man var prisgitt sine overordnede på alle punkter. 
Samtidig var det en yrkesgruppe i endring. Leger ble gift med 
leger i større grad enn tidligere, noe som medførte et annet press 
på hjemmebane. Det kom som en overraskelse på arbeidsgiver 
at kvinnelige leger også blir gravide. Det var oss i Ylf-sekretari-
atet som førte disse sakene frem for likestillingsombudet og fikk 
gjennomslag i år 2000. Siden har det vært mange saker om diskri-
minering av gravide leger, og det er bare toppen av isfjellet vi ser.

Når jeg spør Bjørn Ove om hva han ser som milepæler for Ylf 
i den perioden han har vært ansatt, trekker han frem akkurat 
dette: – Jeg mener det var en milepæl at likestillingsombudet kon-
kluderte med at det ikke var lov å forskjellsbehandle gravide leger.

Av andre milepæler nevner han at Ylfer Hege Gjessing ble 
valgt til president i 2011. – Innad i foreningen var det nærmest 
litt opplest og vedtatt at Ylf ikke skulle kunne få en president, 
forklarer han. Også gjennomslag for faste stillinger har vært 
viktig. – Det var spesielt gøy når man internt i Legeforeningen fikk 
gjennomslag for faste stillinger, og at man klarte å få helseminis-
teren til å mene det samme. Det var en stor dag! Jeg er overbevist 
om at man vil se på faste stillinger som en betydelig forbedring 
om 10 år når man har klart å rulle det ut og få det på plass. Det 
er så mange gode argumenter for å få til dette, både når det kom-
mer til arbeidsmiljø, likestilling og det å kunne bygge og utvikle et 
fagmiljø hos en gruppe du vet vil bli værende.

Bjørn Ove har ikke bare engasjert seg i legenes rettigheter 
i arbeidslivet. Han har også arbeidet hardt for at Ylferne skal 
klare å oppføre seg noen lunde dannet i sosiale sammenhenger. 
Etikettekurset, med innføring i hva man snakker om og ikke 

Hanne Støre Valeur

hannevaleur@gmail.com
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14 år i usedvanlig tro tjeneste for Ylf. Saken var opplagt: Nylig ble tidligere sekretariatsleder 
Bjørn ove Ekern Kvavik utropt til Æresmedlem av foreningen.

snakker om (les: medisinske emner) under en middag, hvor-
dan man håndterer en borddame og selvfølgeligheten i at herrer 
bærer slips, har vært en vel så viktig del av tillitsvalgtopplærin-
gen i Ylf som forelesninger om A2 og forhandlingsteknikk. 

Men selv om Bjørn Ove aldri kom helt i mål med å få Ylferne 
til å oppføre seg som dannede mennesker, har han stor tro på 
oss som gruppe:

 – En av de største styrkene er medlemsmassen og de tillits-
valgte, og det å kunne bruke dem som en ressurs for å utvikle 
både Legeforeningen og helsetjenesten. Det bor mange kloke ideer 
i denne gruppen leger som mange er tjent med å lytte til. 
Hva tenker du blir utfordringene for Ylf fremover?

-Å forbedre arbeidssituasjonen i sykehus. Ylf må skape for-
ståelse for at arbeidspresset er for høyt og få gjennomslag for 
forbedringstiltak. Også tenker jeg at det nok også er sånn at man 
har litt ulike ståsteder når det gjelder forskjellige saker innad i Ylf, 
og at det at man klarer å gå i samme retning er viktig for sukses-
sen fremover.

Hva ville Bjørn ove gjort?
Mye endret seg i perioden Bjørn Ove satt som kontorsjef og 
siden sekretariatsleder for Ylf. I 2009 ble Ylfs sekretariat slått 
sammen med Legeforeningens sekretariat. 

 – Det at man slo sammen sekretariatene ga bedre ressursut-
nyttelse og førte til at man i større grad ser felles løsninger og løp. 
Samtidig ga det Ylf muligheten til å komme bedre og tidligere inn 
i diskusjonen rundt saker som var viktige å få satt på dagsorden. 
Det ser vi også på hvordan man nå har fått gjennomslag for saker 

som faste stillinger. Jeg tenker at Ylf alltid vil klare seg – det er 
såpass mye trykk, engasjement og kloke ideer i den gruppen. Ylf 
vil alltid bidra til utvikling. Men jeg tror man jobber smartere nå 
enn før og får mer gjennomslag, man har klart å snu dere-mot-oss 
mentaliteten som tidvis har preget foreningen. 
Har de yngre legene det bedre på jobb nå enn for 14 år siden?

 – Jeg vil vel si ja og nei. Hvis man leser litt fra den tiden hvor 
Ylf ble stiftet (1911), er det faktisk lett å tenke at mange av utsag-
nene kunne vært brukt på dagens legegruppe. Det som er særlig 
utfordrende i dag er at arbeidspresset har økt kollosalt. Det tror 
jeg mange kjenner veldig på. Det er nærmest ingen prioritering 
av hva man skal gjøre i sykehus. Det forventes bare mer og mer 
arbeid uten å øke bemanningen tilsvarende den økende arbeids-
belastningen. Jeg tror man løper fortere nå enn for 14 år siden.
Men nå er det ikke bare legene som står hardt på i jobben. Hvor 
mange arbeidstimer har du lagt ned for Ylf?

Bjørn Ove smiler litt sjenert. – Jeg har en litt spesiell jobbatferd. 
Jeg jobber mye og ser jobb mer som en livsstil. Det er veldig mange 
ting man kan forsøke å forbedre og som er spennende å drive med. 
Så la oss si ca 2500 timer i året? 

Multipliserer man det med 14 år, blir det et anselig antall 
timer! Og Bjørn Oves særegne engasjement har også hatt inn-
virkning på hans liv utenfor jobben. Han har fått flere nære 
venner blant de tillitsvalgte, og ikke minst fant han seg kone på 
tillitsvalgtkurs. – Det var veldig bra, kommenterer han kort. Vi 
må skifte tema. Søkelys på han som person er tydeligvis ikke 
en favoritt. Juristen sier han trives i bakgrunnen. Han har vært 
med å bygge mange Ylf-ledere, og er vant til å se andre stå i front 
og ta oppmerksomheten.

 – Det ligger litt i rollen som sekretariatsansatt å holde seg i bak-
grunnen. Vi må gi nødvendig motstand til den politiske ledelsen 
slik at de er skodd for oppgaven, og vi har en veldig viktig jobb med 
å bygge dem – det er alle tjent med. Alle som kommer inn i den 
type posisjon er svært flinke folk. Men man trenger sekretariatet 
for å tilrettelegge – det er grenser for hva leder og styret kan klare 
på egenhånd.

Selv om Bjørn Ove formelt trådte ut av rollen som Ylfs sekre-
tariatsleder høsten 2013, er han fortsatt en uvurderlig ressurs 
for Ylf-styret og de tillitsvalgte. Ikke sjelden blir konklusjonen 
i vanskelige saker at «dette må vi sjekke med Bjørn Ove». Og 
døren står alltid åpen for Ylf. 
Savner du å arbeide med Ylf?

 – Jeg savner den tette kontakten med de tillitsvalgte, og kon-
takten med et miljø som jeg mener er veldig viktig for utvikling av 
foreningen, og også det som skjer utenfor huset. Det er ikke noen 
tvil om at jeg har et stort hjerte for Ylf etter å ha jobbet med det 
i så mange år!
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Mitt funn

Hva var bakgrunnen for prosjektet?
Jeg har helt siden studiet interessert 
meg for magesår, og min medveileder 
Jon Arne Søreide har vært involvert i 
studier på perforerte ulcus i Stavanger 
og Bergen før, så da muligheten bød 
seg for å dykke nærmere inn i dette, var 
jeg ikke vanskelig å be. Hovedveileder 
var Kjetil Søreide.

Hva er ditt viktigste funn?  
Vi har tre hovedfunn: 
1: CT er bedre enn røntgen over-
sikt abdomen ved spørsmål om fri 

luft. Falskt negativt røntgenbilde kan 
forsinke diagnosen og behandling. 
Forsinkelse av kirurgi er en viktig risi-
kofaktor for mortalitet ved perforerte 
ulcus.
2: Incidensen av perforert ulcus har 
holdt seg stabilt på 5-6 tilfeller per 
100.000 per år i Stavangerregionen fra 
2001-2010, noe som samsvarer med 
insidensen fra samme område mellom 
1987-1993. Dette betyr at perforerte 
magesår ikke forsvinner, og fremdeles 
er en pasientgruppe man må være godt 

forberedt, på da 30 dagers mortalitet er 
så høy som 16%.
3: Vi identifiserte 6 objektivt målbare 
risikofaktorer som sammen identifi-
serer 9 av 10 pasienter som dør innen 
30 dager, som er bedre enn hva de eta-
blerte skåringssystemene klarte i vår 
studie. Disse faktorene er høy alder, 
bilirubin>19umol/l, albumin <37g/l, 
kreatinin>118 umol/l, forsinkelse fra 
innkomst til kirurgi>24 timer og aktiv 
kreftsykdom, 

Hvordan ble du engasjert i dette 
prosjektet? 
Det var helt i starten av min kirur-
giske karriere at Tom Glomsaker og 
Jon Arne Søreide foreslo at vi skulle 
se nærmere på de perforte ulcusene 
våre. Jeg bet på kroken som en hissig 
makrell.

Hadde du dette som fulltidsstilling, 
og hadde du eventuelt noe annet 
arbeid ved siden av?
Jeg hadde en D-stilling med 50% fors-
kning fra mars 2010 til mars 2014. Det 
fungerte utmerket for meg!

Hva har du tenkt til å gjøre videre?
Jeg er nesten ferdig med spesialisering 
i generell kirurgi og fortsetter med 
spesialisering i gastrokirurgi. I tillegg 
holder jeg på med noen oppfølgnings-
prosjekter angående perforerte ulcus.

marieskontorp@gmail.com

Marie Skontorp

Kenneth Thorsen disputerte 30.10.14 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhand-
lingen «Perforated peptic ulcer – Epidemiology, management and outcome prediction».

Foto: Privat

Mitt funn

Hva var bakgrunnen for prosjektet?
Selve doktorgraden var egentlig 
ikke et eget prosjekt, men heller en 
del funn jeg gjorde på siden av selve 
doktorgradsprosjektet. Planen var 
opprinnelig å ta doktorgrad på et pro-
sjekt som handlet om sonotrombolyse 
ved akutt hjerneinfarkt. Sonotrom-
bolyse er induksjon av trombolyse 
ved hjelp av ultralydbølger slik at 
blodproppen som er skyld i hjernein-
farktet kan løse seg opp enda fortere 
enn vanlig. Det ble imidlertid en del 
tid til overs siden akutte slagpasienter 
ikke ble innlagt hver dag. Denne tiden 
kunne jeg bruke til å kjøre analyser i 
et register med flere tusen slagpasien-
ter som mine veiledere på nevrologisk 
avdeling i Helse Bergen har utviklet, 
hvilket bar frukter i form av flere arti-
kler. Dette ble grunnlaget for min 
doktorgrad. På denne måten kunne 
prosjektet med sonotrombolyse fort-
sette ufortrødent uten å måtte stoppe 
på grunn av min planlagte doktorgrad.

Hva er ditt viktigste funn?
Jeg gjorde analyser først og fremst på 
pasienter med akutt hjerneinfarkt. Vi 
fant blant annet at over halvparten av 
slagpasientene som ble behandlet med 
intravenøs trombolyse egentlig ikke 
skulle fått dette på grunn av kontra-
indikasjoner mot trombolyse slik det 
er beskrevet i nasjonale retningslinjer. 

Til tross for dette så det ut til at trom-
bolyse også var trygt og effektivt for 
denne pasientgruppen. Dette kan tyde 
på at de eksisterende retningslinjene 
er for konservative, og at flere slag-
pasienter kanskje kan behandles med 
trombolyse selv om de har enkelte 
kontraindikasjoner.

Hvordan ble du engasjert i dette 
prosjektet?
De som senere ble mine veiledere var 
veldig engasjerte og flinke til å legge til 
rette for «forsker-newbies» som meg. 
Det gjorde at jeg enkelt kunne komme 
i gang. Jeg var veldig interessert i fors-
kning og syntes spesielt konseptet med 
å behandle hjerneinfarkt med ultralyd 
virket spennende. Behandling av hjer-
neslag har tradisjonelt vært tuftet på 
rehabiliteringsfasen og lite har skjedd 
på behandlingsfronten i akuttfasen de 
siste årene, selv om det er disse minut-
tene som teller aller mest. Å behandle 
hjerneinfarkt med ultralydbølger 
representerte derfor noe helt nytt, som 
jeg ønsket å forske videre på.

Hadde du dette som fulltidsstilling, 
og hadde du eventuelt noe annet 
arbeid ved siden av?
Det var en fulltidsstilling i tre år, kun 
avbrutt av to pappapermisjoner. I tillegg 
ble jeg etter hvert frikjøpt i 20% stilling 
som vara-FTV for Ylf i Helse Bergen!

Hva har du tenkt til å gjøre videre?
Jeg jobber nå som LIS ved nevrologisk 
avdeling på Haukeland og trives godt 
med det. I tillegg har jeg et tillitsvalgt-
verv som jeg prioriterer høyt, og fra 
høsten skal jeg også være med i Ylf-
styret! Det ser jeg veldig fram til. Selv 
om jeg er ferdig med doktorgraden, 
er jeg fremdeles opptatt av forskning, 
både på et personlig og mer politisk 
plan. På det personlige planet håper 
jeg å kunne fortsette forskerkarrieren 
snart og etter hvert bli professor. På det 
politiske planet mener jeg at vilkårene 
for de forskende LiS’ene er alt for dår-
lige, og jeg håper jeg kan være med og 
bidra til at dette endrer seg. 

hannevaleur@gmail.com

Hanne Støre Valeur

Christopher Elnan Kvistad disputerte 20.02.2015 for graden PhD ved Universitetet i Bergen 
med avhandlingen «Recanalization in cerebral ischemia – A register-based study».
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Yngre legers forening har fått gjennomslag for sitt krav om 
faste utdanningsstillinger på sykehus. Dette har skjedd 
etter enstemmige vedtak i Legeforeningens organer og 

støtte fra høyt politisk nivå – vi snakker statsrådsnivå. Argumen-
tet om at leger må ha trygge ansettelser for å tørre å komme med 
kritiske ytringer har hatt gjennomslagskraft.

Advarsler om følgene av å innføre faste stillinger (1) har ikke 
gjort inntrykk. I mitt fag – hud- og veneriske sykdommer –  er 
avtalen møtt med vantro og forundring (2). Ikke trodde vi at 
dette skulle gå igjennom. Men slik ble det.

Både til sykehus og privatpraksis 
Hud- og veneriske sykdommer er en liten spesialitet og sammen-
liknes ofte med øre-nese-halssykdommer og øyesykdommer. 
Det er likevel flere forskjeller mellom disse fagene.  Bl.a. har 
øyesykdommer og øre-nese-halssykdommer langt flere spesia-
lister, LIS-stillinger totalt og LIS-stillinger ved «små» sykehus, 
såkalte gruppe II-avdelinger. Øre-nese-hals-faget og øyefaget 
har hele 15 gruppe II-avdelinger hver, spredt rundt i hele landet. 
Det er her mange starter sin karriere i de to fagene. Hudfaget har 
kun to gruppe II-avdelinger. 

I hudfaget er praktisk talt alle LIS-stillinger – dvs. 31 av 33 LIS-
stillinger – lokalisert til universitetssykehusene i Oslo, Bergen, 
Trondheim og Tromsø, samt Stavanger.  Nesten alle hudleger 
starter sin spesialistutdanning her, og alle må innom i minst 2-3 
år. I Helse Sørøst er Oslo universitetssykehus det eneste syke-
huset med hudavdeling i sin region – hvem utenfor hudfaget 
er klar over det? De aller fleste hudpasienter som trenger hjelp 
av en spesialist, blir behandlet av hudleger i privatpraksis, med 
eller uten driftsavtale med det offentlige. Det arbeider faktisk 
flere hudspesialister i privatpraksis enn på sykehusene. 

Tidligere leder i Yngre legers forening Marit H. Christiansen 
synes å ha glemt dette i sin artikkel om faste stillinger i Forum 
nr. 2/2015 (3). Hudavdelingene skal utdanne hudleger både til 
overlegestillinger og til privatpraksis – ikke bare til overlegestil-
linger, slik det fremstilles.  

Propp i systemet
En enkel framskriving av dagens stillingsmarked for hudleger 
i Helse Sør-øst tilsier at det i perioden 2015-25 vil bli ledig litt 
over 5 overlegestillinger, alle ved Oslo universitetssykehus, og 
20-24 avtalehjemler for privatpraksis, de aller fleste utenfor 
Oslo-regionen (overlege Jan C. Sitek, Oslo universitetssykehus, 
personlig meddelelse). I samme periode vil Oslo universi-
tetssykehus utdanne 20-25 nye hudleger – forutsatt uendret 
utdanningskapasitet. Hvordan vil det gå om mange av disse 
velger å forbli på sykehuset som legespesialist i en LIS-stilling – 
med høyere lønn og bedre rettigheter – fremfor å søke en ledig 
avtalehjemmel eller overlegestilling i en annen by?

Å spå om fremtiden er selvfølgelig vanskelig. Men vi vet at 
den beste prediktor for hva som vil skje, er hva som har skjedd 
i den umiddelbare fortid. Hva vet vi så om karrierevalgene til 
dem som har blitt ferdige hudleger ved Oslo universitetssyke-
hus de siste årene?  

Av 20 nye hudspesialister fra Oslo universitetssykehus i peri-
oden 2007-14 arbeider nå seks som overlege og tre som forsker 
ved samme sykehus. Ni arbeider i helprivat praksis, altså uten 
driftsavtale, hele åtte av dem i Oslo. En har flyttet utenlands. 
Kun en eneste hudlege har begynt i avtalepraksis utenfor Oslo. 
Det har ikke har vært mangel på ledige praksishjemler; i 2011 
var det ingen – ingen – norske søkere til ledige avtalehjemler i 
hhv. Vest-Agder, Telemark, Østfold og Innlandet. Dette sier oss 
følgende: De fleste som blir ferdig utdannet hudlege, foretrek-
ker å fortsette å arbeide i den byen der de har fått størsteparten 
av sin spesialistutdanning – dersom de har muligheten til det.  

Det er derfor liten tvil om at mange som blir ferdige hudleger 
i årene fremover, vil velge å fortsette på samme sykehus som 
legespesialist fremfor å overta en privatpraksis eller overlege-
stilling i en annen by.  De vil da blokkere en LIS-stilling som 
egentlig skulle vært brukt til å utdanne en ny hudlege. I løpet av 
få år vil utdanningskapasiteten krympe. Det vil bli vanskeligere 
for dem som kommer etter å få en LIS-stilling. Nåløyet for å bli 
hudlege vil bli trangere.

I 2009 fastslo Legeforeningen i en rapport at dagens utdan-
ningskapasitet i hud- og veneriske sykdommer, dvs. 33 
LIS-stillinger, er for knapp. Hva mener Legeforeningen og Yngre 
legers forening er smertegrensen for hvor liten utdanningska-
pasiteten i hudfaget kan bli? 30 LIS-stillinger? 25 LIS-stillinger? 
20 LIS-stillinger?

Flere vikariater
Avdelingsledelsen ved utdanningssykehusene vil selvfølgelig 
prøve å motvirke en slik utvikling så godt det lar seg gjøre. De 
vil, tror jeg, bli svært liberale med å innvilge søknader om per-
misjoner på alle nivåer og situasjoner. 

Overleger, legespesialister eller LIS-leger med fast stilling 
som vil prøve seg i privatpraksis eller annet arbeid eller ønsker 
et avbrekk av andre grunner, vil få innvilget permisjon i kor-
tere eller lengre tid fremfor å måtte si opp sin stilling. Dette vil 
åpne opp for flere vikariater som kan besettes for den perioden 
permisjonen varer. I tillegg kommer vikariater som følge av 
tidsbegrensete forskerstillinger, sideutdanningstjeneste og lov-
pålagte permisjoner ved svangerskap, fødsler og sykdom. Det 
er all grunn til å tro at antallet vikariater vil øke.

Avdelingsledelsen vil imidlertid være forsiktig med å ansette 
noen i vikariat i til sammen mer enn tre år. Etter tre år i vikariat 
ved samme avdeling har arbeidstaker nemlig rett til fast stilling. 
Yngre leger må derfor være forberedt på at vikariater kan bli 
kortvarige. Hvis avdelingsledelsen ikke ønsker å ansette noen i 
et vikariat som vil føre til fast stilling, vil man prøve å ansette en 
annen. Vedkommende må da søke stilling eller vikariat ved et 
annet sykehus for å få nok tjeneste for å bli spesialist. Vikarvel-
det vil bli større, ikke mindre, enn tidligere.

Ny avtale fra 1.5. 2016 
Johan Torgersen, tidligere leder i Yngre legers forening og nå 
direktør for spesialisthelsetjenesten i Helsedirektoratet, foreslo 
på et møte mellom Legeforeningens ledelse og styret i hudle-
genes forening 4.12. 2014 å knytte tilsetting i en LIS-stilling til 

en rett til å overta (eller starte) en avtalepraksis i den aktuelle 
helseregion innen et visst antall år etter godkjent spesialitet, 
alternativt å få en overlegestilling ved et annet sykehus (referat 
datert 8.12. 2014). En slik ordning vil gjøre at man vil tiltrekke 
seg søkere som kan tenke seg å flytte etter endt spesialistutdan-
ning. I følge Legeforeningens jurister hjemler ikke dagens avtale 
en slik ordning (internt notat datert 20.1. 2015), men menin-
gene om dette er delte, og siste ord er ikke sagt. 

Ingen er tjent med at det utdannes færre hudleger, og at det 
blir vanskeligere å bli hudlege. Både spesialitetskomiteen og 
hudlegenes fagmedisinske forening mener at avtalen om faste 
stillinger på sykehus må endres slik at utdanningskapasiteten i 
hudfaget blir sikret. Vi har tro på at dette vil skje. Dagens avtale 
gjelder til 30.4.2016 og skal reforhandles (4). Vi håper på en 
løsning der utdanningskapasiteten i hudfaget opprettholdes, og 
der alle leger i spesialisering får en langsiktig jobbsikkerhet, det 
være seg i form av sykehusstilling eller avtalepraksis. 

Petter Gjersvik 

petter.gjersvik@medisin.uio.no 

leder i Norsk forening for dermatologi og venerologi
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Trangere nåløye for å bli hudlege
Legestudent eller nyutdannet lege og ønsker å bli hudlege? Det kan bli 
vanskeligere enn før nå som LIS-stillingene på sykehus blir faste.

debatt

«Mange som blir ferdige hudleger i 
årene fremover, vil velge å fortsette 
på samme sykehus som legespesialist 
fremfor å overta en privatpraksis eller 
overlegestilling i en annen by.»
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Et vakkert innblikk

yngre leger leser

Det er noe særskilt med bøker som transcenderer tid uten å fremstå utdatert. 
Stoner er en slik bok, som med sin lavmælte beretning har tidskoloritt, men 
berører like sterkt i dag som for 50 år siden. Stoner er historien om et liv. Ikke 
et ekstravagant liv, men beretningen om William Stoners barndom, studier, 
akademiske liv og ekteskap. På overflaten er handlingen tilsynelatende 
hverdagslig, men Stoners indre liv, ambivalens, pliktfølelse, kjærlighet, 
fortvilelse ligger hele tiden som en bølgende understrøm.

Boken er drivende, språket godt og veloversatt, og Williams klarer å trekke 
leseren inn i Stoners indre liv uten bruk av andre virkemidler enn varsom 
og nennsom beskrivelse. Det er et vakkert innblikk i en manns indre liv. De 
knapt 300 sidene er vel verdt tiden, og boken anbefales på det varmeste.

Tilde Broch Østborg

StoNEr
John Williams

1965

I år var temaet for BUP-dagene «Tidlig innsats – best hjelp», og 
arrangementskomiteen hadde sikret seg et bredt spekter av 
foredragsholdere, som strakk seg fra genetiske perspektiver 

via brukerperspektivet, til praktiske erfaringer, retningslinjer og 
sjekklister fra det kliniske liv. 

Dag Nordanger lyktes i å skape engasjement under den «van-
skelige» sene ettermiddagsforelesningen på onsdag, med sitt 
foredrag om regulering som nøkkelbegrep i utviklingsbasert 
traumeforståelse. Engasjert deltakelse ble det også i salen da ny 
faglig retningslinje for ADHD ble presentert av pediater Kris-
tin Bakke og psykologspesialist Egil Midtlyng. Artisten Lene 
Marlin fikk stående applaus fra en fullsatt sal etter sitt foredrag 
om personlige erfaringer med selvmordstanker, hvor hun opp-
fordret oss som profesjonelle til å kikke opp fra skjemaene og 
reseptblokken for virkelig å se hvem det er vi har foran oss. 

Onsdagen ble det aller første årsmøtet til LISBUP avholdt. 
LISBUP fikk sin fødsel etter Norsk barne- og ungdomspsykia-
trisk forenings (NBUPF) årsmøte i 2014, der det ble besluttet 
at man skulle stifte en fagmedisinsk underforening for utdan-
ningskandidater i barne- og ungdomspsykiatri. Interimstyret i 
LISBUP har hatt som hovedoppgave å avholde det første årsmø-
tet for valg av styre. Dette ble gjort med god hjelp av ordstyrer 
Sissel Øritsland under formiddagsmaten, med god deltakelse 
av sultne LIS. Nytt styre ble valgt, og vi ser frem til at LISBUP 
skal bli en nyttig kanal for det gode engasjementet som finnes 
blant våre utdanningskandidater.

På torsdagen ble årsmøtet i NBUPF avholdt under kyndig 
ordstyring av Siri Sandvik. Også her skulle et fullt nytt styre vel-
ges, og valgkomiteen hadde derfor i år en ekstra stor oppgave. 
Årsmøtet ble gjennomført og valgkomiteens innstilling til styre 
ble vedtatt ved akklamasjon. 

Rammene rundt BUP-dagene kunne ikke vært triveligere, 
med spennende undervisningslokaler på Union Scene i de 
gamle papirhallene på Grønland i Drammen og overnatting i 
Rockehotellet Union Brygge. Den sosiale komiteen hadde et 

kjekt kulturprogram planlagt, med mulighet for historisk vand-
ring i Drammen med lokalhistoriker Jo Sellæg, eller ølskole ved 
Aas bryggerier. På torsdag aften var det festmiddag på Union 
Scene. Her ble Pippidukken gitt videre til neste års arrangører 
fra Bodø, og årets hederspris gikk til Kari Skulstad Gårdsvik fra 
RKBU Midt. 

Kvelden ble avrundet med stand up-legen Jonas Bergland og 
live musikk fra Maria and the Lovemakers, til stor glede for dan-
seglade barne- og ungdomspsykiatere fra hele landet. 

På flyplassen på vei hjem traff jeg en overlege og meddeltaker 
fra BUP-dagene som begeistret uttalte at «det blåser en ny vind 
over faget»! Så lang fartstid i faget har ikke jeg, at jeg har begynt 
å registrere vindretninger ennå, men jeg tror det var mange flere 
enn meg som kom hjem fra årets BUP-dager med faglig inspi-
rasjon, motivasjon og glede over et flott kollegium av norske 
barne- og ungdomspsykiatere. 

Det er bare å glede seg til Bodø til neste år som bl.a. stiller med 
Nordanger og Vincent Fellitti fra ACE-studien (stor traumestu-
die i USA). Så hold av 27.-29 april 2016 for neste års BUP-dager!

Christine Gjerding, 

LIS, PBU Haukeland Universitetssykehus 

christine.gjerding@helse-bergen.no

BUP-dagene
De åttende årlige BUP-dagene, gikk av stabelen i elvebyen Drammen i år, fra 22. til 24. 
april. Nesten 200 spesialister og leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri fra 
hele landet deltok på foredrag, presentasjoner, årsmøte og sosialt program. 

NYTT STYRE I LISBUP:

Judeson Joseph, BUPA UNN Tromsø (Leder)

Stanko Medic, BUP Åsane, PBU, Haukeland 
Universitetssykehus

Stian Fugelsøy, BUP Klostergaten, St. olavs Hospital

Elin Cathrine Holiløkk, BUP Grorud, oUS

Kristin Alise Jakobsen, BUP Bodø, Nordlandssykehuset

Foto: Judeson Joseph
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redaktørens 

hjørne

Hanne Støre Valeur

Ingredienser:

1 stk resolusjon fra Legeforeningen
100-200 l enzymholdig væske
1 l kraft kokt på anbefalinger fra egen rådgivingsgruppe 
1 stk partipolitisk program
2-3 velpleide, retoriske floskler

oppskrift:

1. Kjør resolusjonen hardt og lenge med stavmikser
2. Tynn ut med rikelig mengder væske (du skal sitte igjen med 
en homeopatisk konsentrasjon 
av den opprinnelige resolusjonen)
3. La stå varmt over natten
4. Hent ut ca 2 ml av væsken og ha i en ren bolle
5. Ha over kraften
6. Kna inn utvalgte strofer fra partiprogrammet
7. La bake i ovnen på middelsterk varme (obs: følg nøye med – 
den faller raskt sammen ved for høy temperatur)
8. Pynt med et tykt lag retorisk glasur av typen «Pasientens 
helsetjeneste»

Serveres med en pen slipsknute – voila!

(OBS: Husk, gode kokker tar ikke æren selv, la Legeforeningen 
krediteres for bakverket!)

For interesserte, retoriske gourmander kan Helseministerens 
siste suksessterte nytes her:

http://www.nrk.no/norge/helseministeren-gar-til-frontalan-
grep-pa-legeforeningen-1.12391940

Høies suksessterte

Lønnsoppgjøret 2015
13. mai 2015 ble Spekter og Legeforeningen enige om det øko-
nomiske oppgjøret i årets mellomoppgjør for Ylfs medlemmer 
i helseforetakene og Lovisenberg sykehus.

Lønnstillegg for medisinstudenter med lisens, turnusle-
ger og leger i spesialisering ble fastsatt sentralt og videre skal 
det nå gjennomføres lokale forhandlinger for øvrige deler av 
Legeforeningen.

Alle lønnstillegg gis med virkning fra 01.01. 2015. UTA og 
vaktlønn etterbetales fra 01.01.2015.

område 10 Helseforetak
Avtalte generelle tillegg:
Medisinstudenter med lisens  kr 11.000
Turnusleger                               kr 12.000
Leger i spesialisering kat. A    kr 14.500
Leger i spesialisering kat. B    kr 17.500
Leger i spesialisering kat. C    kr 16.500
Leger i spesialisering kat. D    kr 16.500

Minimumslønnssatsen for legespesialist vil bli fastsatt i de 
avsluttende sentrale forhandlingene. Tilleggene inngår i 
basislønn og kommer i tillegg til den samlede lønn som arbeids-
takeren har fra før.
Nye sentrale minimumslønnsatser blir dermed:
Medisinstudenter med lisens  kr 428.000
Turnusleger                              kr 474.500
Leger i spesialisering kat. A    kr 535.500
Leger i spesialisering kat. B    kr 578.000
Leger i spesialisering kat. C    kr 618.500
Rammen for oppgjøret er beregnet til 2,7 %.

område 4 Lovisenberg
I område 4 Lovisenberg har Spekter og Legeforeningen avtalt 
at det skal gis generelle tillegg til medisinstudenter, turnusleger 
og leger i spesialisering ved Lovisenberg som skal gi samme 
lønnsvekst som i område 10.

Henrik Skomedal

Henrik.Leinonen-Skomedal@
legeforeningen.no

intervjuFra Foreningen



Avsender: Yngre legers forening, PB 1152 Sentrum, 0107 Oslo

$Stipend til lederutdanning
Yngre legers forening deler årlig ut stipender til formalisert lederutdanning.

til fordeling i år: 120 000 kroner
Det deles ut stipender på inntil 60 000 kroner pr søker. Stipendene er forbeholdt leger 
som tar formalisert lederutdanning. Stipendet er åpent for alle Ylfs medlemmer, men 
nåværende og tidligere tillitsverv i Ylf vil vektlegges ved prioritering av søkere.

Søknad om tildeling av stipend sendes til 
Ylfs styre, postboks 1152 Sentrum, 0107 oslo. 

Søknaden må inneholde søkers CV, en beskrivelse av den aktuelle lederutdanningen, 
hvilket beløp det søkes om og en konkret og detaljert oversikt over hvilke utgifter som 
ønskes dekket gjennom stipendet

Ylfs styre vurderer søknadene og tildeler stipender.

Retningslinjene for Ylfs lederstipend ligger på Ylfs nettsider: 
http://legeforeningen.no/yf/Yngre-legers-forening/om-oss/
Ylfs-stipend-for-lederutdanning/

Søkere oppfordres til å ha satt seg inn i retningslinjene før de søker.

Søknadsfrist: 31. juli 2015




