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Bli medlem i
Fagmedisinske foreninger
Medlemskap i en nasjonal fagmedisinsk forening anbefales for alle leger i spesialisering. norsk indremedisinsk 
forening (nif) er en av flere fagmedisinske foreninger. Vi arbeider for å fremme indremedisinens plass i norsk 
helsevesen. nif er en aktiv deltaker i den politiske debatt i Legeforeningen og i samfunnet. nif har høstmøtet 
som sin viktigste samlingsplass for medlemmene. Vi trenger flere medlemmer og tillitsvalgte i alle deler av landet. 
enhver lege i spesialisering som jobber på en indremedisinsk avdeling, bør være medlem hos oss. er du?

1.  for å holde deg faglig oppdatert ved å bli invitert med på 
nasjonale faglige kongresser. nif arrangerer årlig høstmø
tet hvor ulike relevante tema innen spesialiteten tas opp 
og gjennomgås av flinke fagfolk. Medlemmer får gratis 
adgang til å delta på konferansen.

2.  for å få mulighet til å motta tidsskriftet «indremedisine
ren», et faglig tidsskrift som tar for seg aktuelle tema innen 
indremedisin. Som medlem får du dette tilsendt gratis.

3.  for å få mulighet til å reise på internasjonale faglige konfe
ranser innen spesialiteten indremedisin. 

4.  for å holde kontakt med andre leger innen det faglige 
miljø, møte andre som jobber innen samme fagfelt og eta
blere nye kontakter.

5.  etabler internasjonale kontakter ved å delta på samlinger 
som european Summer School of internal Medicine, og 
få mulighet til delta i internasjonale faglige foreninger slik 
som Young internists. nif har hittil dekket kostnadene for 
medlemmer, som etter søknad til nif, får reise dit.

6.  Som medlem av en fagmedisinsk forening, kan du også 
være representant for din fagmedisinske forening på 
Landsstyremøter. 

7.  du betaler ingenting for å melde deg inn i en fagmedisinsk 
forening og får en rekke fordeler. Meld deg inn via vår 
hjemmeside www.legeforeningen.no/indremedisin.

ole kristian furulund
oslo universitetssykehus

Syv gode grunner til å melde seg inn i NIF
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Redaksjonen avsluttet 16. april 2010.  
Dødlinje for nummer 3 i 2010 er 1. juni..

Mediene har i det siste vært preget av diskusjoner rundt nedleggelse av lokal-
sykehus. Seks lokalsykehus er nedlagt de siste årene, og nå fjernes viktige 
funksjoner fra andre mindre sykehus. Helseministeren mener det som skjer 
er innenfor det som ble lovet i Soria Moria-erklæringen. 

Hvor har Legeforeningen vært i debatten? Ikke til stede. Årsaken til den 
manglende tilstedeværelsen i diskusjonen er enkel. Den er for upopulær. 
Uansett hvilket standpunkt en forfekter, vil medlemmer bli misfornøyde. 
Dette er et følelsesfylt tema og handler om mye mer enn sykehusene i seg selv.

På tross av at dette er vanskelig, er det nå på tide at vi tar standpunkt. Vi må 
være åpne og ærlige om hva de endringene som nå skjer vil føre til av konse-
kvenser. Befolkningen ønsker god kvalitet og trygghet, og det skulle bare 
mangle. Som yrkesgruppe er vi opptatt av at vi presses inn i arbeidsformer 
som hindrer vår faglige utvikling.  

Det er etterhvert få som kommer med motargumenter til at funksjoner flyt-
tes for å ivareta høy kvalitet, men vi er uenige om omfanget. Vi er heller ikke 
tydelige på hvilken betydning dette vil ha for det som blir igjen. Legeforenin-
gens statusrapport om lokalsykehus sier at akuttkirurgi med støttefunskjoner 
skal være en del av et fullverdig sykehus, og som en følge av dette mener jeg 
at vi nå må mene at flere sykehus bør legges ned. 

Det skapes institusjoner som vil føre til at mange pasienter sendes videre. 
Det er nødt til å påvirke de som jobber der. Spesialistene kan ikke lære opp 
leger i spesialisering på tilstander som ikke behandles i sykehuset. Dette vil 
gi mindre tellende tjeneste og arbeidsplassene blir mindre attraktive. Dette 
igjen fører til at det lages ordninger med ambulering og «rotasjon» som er 
upopulære. Dagkirurgi og poliklinikk opprettholdes, mens vaktene fjernes 
og dermed er det ikke lenger reelt at slike sykehus utgjør et trygt tilbud til 
en akutt syk pasient. Mellomløsninger blir sjelden bra. Hvis målet er å lage 
utvidete poliklinikker bør det sies, slik at befolkningen blir klar over hva det 
reelle tilbudet kommer til å bli. Det å vite de faktiske forhold er en trygghets-
faktor i seg selv.

Det er allerede i dag en diskusjon om hvorvidt vi får god nok opplæring 
innen for dagens system og struktur. Samtidig skal Helsedirektoratet snart i 
gang med et arbeid hvor de skal utrede spesialistutdanningen, og hvor et av 
de uttalte målene er å få til kortere spesialiseringsløp. De mener vi bruker 
for lang tid på å bli spesialister. Hvis vi kan få til en god diskusjon om hvor-
dan sykehusstrukturen faktisk vil se ut om noen år, vil det også være lettere 
både å planlegge og å strømlinjeforme videreutdanning og etterutdanning i 
sykehus, noe som igjen vil føre til et behandlingstilbud med høyere kvalitet.

Lokalsykehus  
legges ned

hege.gjessing@legeforeningen.no

Hege Gjessing 
Leder
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Yngre legers forening

Helsedirektoratet har kommet med forslag 
til ny turnusordning. Studentene ønsker en 
ordning hvor en selv søker seg til stillingene 
som erstatter turnusplassene … Side 5
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Sara keim i Ylf gjennomgår Helsedirektoratets 
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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
Bjørn Ove Kvavik, sekretariatsleder 
bjorn.ove.kvavik@legeforeningen.no

Anne-Sofie Daleng, rådgiver 
anne-sofie.daleng@legeforeningen.no

Charlotte Nielsen, konsulent 
charlotte.nielsen@legeforeningen.no

Styret
Hege Gjessing, leder 
hege.gjessing@legeforeningen.no
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Nmf vedtok på landsmøtet i mars 
at organisasjonen støtter søk-
nadsbasert opptak til turnus. 

Bak vedtaket ligger det årelange dis-
kusjoner, og til tider store uenigheter. 
Vi har til slutt landet på å støtte en slik 
opptaksordning, men med vårt vedtak 
følger det visse forbehold. Kort fortalt går 
disse ut på at myndighetene oppretthol-
der dagens antall av turnusplasser, samt 
at det må foreligge visse krav til anset-
telsesprosessen som i størst mulig grad 
nøytraliserer uheldige bindinger mellom 
søker og arbeidsgiver. 

presset ordning
At dagens ordning er i en presset situa-
sjon, synes det å herske liten tvil om. Det 
kommer blant annet tydelig fram i Statens 
autorisasjonskontor for helsepersonell 
(SAFH) sin årsmelding fra 2008. Der 
står det å lese: «Det er et problem at ikke 
sykehusene har noen innflytelse på hvilke 
arbeidstakere de ansetter».

Med dagens system er det ikke det reelle 
legebehovet som bestemmer hvor mange 
turnusplasser som skal opprettes, men 
antall søkere. Avsluttet embetsstudium 
fra et EU-land og tilstrekkelig resultat 
på Bergenstesten, gir rett til turnusplass 
i Norge. Av dette følger et press på ord-
ningen og en uforutsigbarhet hva gjelder 
antall plasser det er behov for fra år til år. 
Systemet fører også til at sykehusene opp-
lever at antall turnusleger som møter opp 
til tjeneste ikke samsvarer med det som 

er forespeilet. Tiden synes moden for å 
bestemme hvorvidt turnusordningen skal 
defineres som utdanning eller arbeid.

rett til turnus?
Uteksaminerte legestudenter har i mange 
år hatt rettigheter vanlige arbeidstakere 
ikke har, fordi turnustjenesten befinner 
seg i en gråsone mellom utdanning og 
arbeid. Loddtrekningen fører med seg 
særplasser, barneplasser og annet som er 
en naturlig følge av at ordningen pålegger 
oss en gitt geografisk tilhørighet over en 
periode på ett og et halvt år.  Er dette en 
ønsket situasjon?

At man ikke er ferdig autorisert før etter 
gjennomført opplæringstid, gjør at det 
ikke er uproblematisk å frata studenter rett 
til turnus. En løsning på problemet kan 
være å gi autorisasjon etter endt embets-
eksamen, som i Tyskland, og kreve at den 

Vil søke turnus selv
norsk medisinstudentforening (nmf) brukte mye av sitt landsmøte til å diskutere det nye turnusfor
slaget. Her forklarer lederen for foreningen hva studentene mener og hvorfor.

kristin kornelia Utne
Leder nmf

kristin.utne@gmail.com

fra nMf
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som skal ha sitt virke som lege i Norge 
må jobbe i en nybegynnerstilling før han 
eller hun kan bli lege i spesialisering (LIS), 
akkurat som at du må være LIS-lege for å 
bli overlege. 

Nmf ønsker ikke at myndighetene skal 
være helt uten ansvar, og tror at det må 
være en viss sentral styring av antallet 
plasser. Innføringen av et søknadsbasert 
opptak kan bare gjennomføres dersom 
antallet plasser opprettholdes på omtrent 
samme nivå som i dag. Så lenge arbeids-
innvandringen avtar noe, vil det være 
behov for de norske studentene som 
utdannes både i Norge og i utlandet. Hel-
seforetakene må ikke gis muligheten til 
å la være å opprette, eller holde tilbake 
«nybyrjarstillinger», slik de gjør med spe-
sialiseringstillinger i dag.

Nyutdannede leger bør få konkurrere i 
et fritt arbeidsmarked basert på sin kom-
petanse og sine kvaliteter. Det vil oppleves 
rettferdig, innebære økt valgfrihet for tur-
nuslegen og gi sykehusene frihet til å finne 
egnete leger. Det er betimelig å spørre 
om hvor ulike kvalifikasjoner nyutdan-
nete leger kan besitte, og det kan være 
en utfordring å skulle velge mellom 450 
tilsynelatende like kandidater som stiller 
med et vitnemål uten karakterer. Vil man 
velge kandidater utdannet ved nærmeste 
universitet, eller studenter man kjenner 
fra uketjenesten? Vi vet at dette er vanlig 
praksis ved ansettelser av studenter med 
midlertidig lisens. 

Ansettelsesprosessen
Det er mange tiltak som kan motvirke at 
kontakter, karakterer og etnisitet bestem-
mer hvorvidt kandidater blir innkalt til 
intervju eller ei.  Disse kan være anony-
misert førsterunde i søknadsprossessen, 
at ansettelser gjøres av én gruppe ved 
sykehuset, åpne søknadsprosser (som i 
offentlige stillinger i Norge), og tilnærmet 
standardiserte opptakskrav. Utredning 
av disse tiltakene ble inkorporert i Nmfs 
arbeidsprogram for det kommende året.  

Den nye turnusordningen har, ikke 
uventet, skapt reaksjoner. Særlig har 
Fylkeslegen i Finnmark reagert sterk. For-
ståelig nok. Distriktene er redde for at de 

skal miste arbeidstakere. Mange frykter 
at perifere områder i Norge får de minst 
attraktive legene. Kanskje vi bør spørre 
oss: Hvem er den minst attraktive legen? 

Sverige har gode erfaringer med søk-
nadsbasert opptak, og har i praksis ingen 
turnuskø. Men de opplever stadig at plas-
ser i distriktene blir stående tomme, og at 
noen studenter velger å gå i vikariater på 
Karolinska sjukhuset i ett år for å få AT-
tjeneste der. 

Det er et valg kandidatene tar, og det er 
ingenting i veien for at sykehus i distriktene 
kan gjøre seg attraktive for arbeidssøkere. 

Forskingspott, høyere lønn, hjelp med 
bolig, jobb til partner, barenehageplass og 
liknende kan være gode virkemidler.

Vi må ta inn over oss at kandidaters 
ønske om å bo i sentrale strøk kan bli et 
problem. Spørsmålet om hvorvidt vi bør 
fortsette en ordning som tvinger folk ut 
i distriktene er derfor viktig. De færreste 
turnuskandidater som i dag får tjeneste 
på et sted de i utgangspunktet ikke ønsker, 
gjerne i distriktene, blir på stedet etter endt 
tjeneste. Vil det kunne virke positivt om 
sykehusene kunne rekruttere kandidater 
som kunne tenke seg å bli i kommunen? 
Kanskje kunne man fortsette spesialise-
ring på samme sted der turnustjenesten 
blir avtjent? I et søknadsbasert opptak bør 
det være mulig for sykehuset å finne kan-
didater som ønsker å bli. 

Det er på tide at også Ylf ser nødvendig-
heten av å endre turnusordningen.Vi kan 
ikke fortsatt sitte og være forarget  over at 
verden endres, og at leger fra hele verden 
ønsker å delta i vår opplæringsordning. 

er turnus utdanning?
Et alternativ til ordningen med å søke på 
opplæringsstillinger, er å definere turnus 
som utdanning. Da kunne vi gi autori-
sasjon etter åtte års utdanning, plassere 
kandidater der hvor Norge ønsker, og se 
bort fra alle kandidater som ikke har stu-
dert i Norge. Lar dette seg gjennomføre 
juridisk? 

En slik løsning gjør at studentene 
må vente to år for å kunne konkurrere 
med leger fra for eksempel Tyskland og 
Ungarn, som blir autorisert etter ferdig 
grunnutdanning. Heller ikke med denne 
løsningen vil det være faktiske behov som 
styrer opptaket til turnus, men antall stu-
derende: Man opprettholder plikten til 
å dra ut i distriktet, men også retten til 
turnus.  

Går vi for en slik modell, må vi se 
bort fra alle nordmenn som studerer i 
utlandet. Dette vil enten legge press på å 
utdanne flere leger i Norge, eller staten 
må importere leger fra andre land for å få 
opprettholde en sunn og forsvarlig drift 
av helsevesenet.  I dag finnes omtrent 
3000 norske medisinstudenter, og rundt 
1000 av disse studerer i andre land enn 
Norge. Med en definisjon av turnus som 
utdanning vil denne gruppen mangle den 
verdifulle inngangen til norsk helsevesen 
turnus er ment å være. 

I dag er det en betydelig del av uten-
landske arbeidstakere i det norske 
helsevesenet. Er disse bare verdifulle hvis 
de ikke konkurrerer med oss? Eller kla-
rer det norske helsevesenet seg uten leger 
utdannet i utlandet? 

Det er mange utfordringer ved dagens 
turnustjeneste. Mange frykter hva som 
vil skje hvis man mister retten til turnus, 
men vi studenter tar utfordringen. Vi tør 
å søke på jobber som alle andre og håper 
å få bidra til å forme en rettferdig ordning 
som gir gode og trygge unge leger.

Nyutdannede 
leger bør få kon
kurrere i et fritt 
arbeidsmarked 

basert på sin kom
petanse og sine 

kvaliteter. 
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I sitt siste arbeid med forslag til endring 
av turnustjenesten har Helsedirek-
toratet sett på tre ulike alternativer: 

Nybegynnerstillinger, videreføring av 
dagens modell og grunnmodulen med 
treårig veiledet tjeneste. De konklude-
rer med at både for dagens modell og 
treårig veiledet tjeneste har utviklingen 
gått fra modellene med tanke på mor-
gendagens behov, spesielt i forhold til 

kapasitet. Helsedirektoratets klare anbe-
faling er nybegynnerstilling for leger. I 
denne artikkelen vil vi se nærmere på den 
anbefalte modellen (se neste oppslag) og 
hva Helsedirektoratet har lagt vekt på i 
utformingen av denne.

toårig nybegynnerstilling
Den anbefalte modellen fører til at dagens 
turnusordning blir erstattet av veiledet 
toårig nybegynnerstilling som del av spe-
sialistutdanningen for leger, hvorav ett år 
skal være i sykehus og ett år i allmennprak-
sis. Direktoratet foreslår å opprette et fast 
antall nybegynnerstillinger i helseforetak 
og kommuner som bygger på de vurderte 

og planlagte behovene for legespesialister 
i helsetjenesten fremover.

Forslaget innebærer at nybegynner-
stillinger i sykehus kan opprettes innen 
flere kliniske fagområder enn hva som 
er tilfelle i dag. Som forslag til egnede 
avdelinger nevnes: Pediatri, gynekologi/
obstetrikk, generell kirurgi, indremedisin, 
ortopedi, psykiatri og revmatologi. Helse-
direktoratet anbefaler også at sykehusåret 
gjennomføres før tjeneste i kommunehel-
setjenesten, men åpner for at rekkefølgen 
eventuelt kan endres dersom det blir større 
endringer i arbeidsfordelingen mellom 
sykehus og kommuner som for eksem-

Nybegynnerstillinger  
erstatter turnus? 
den 17. mars i år la Helsedirektoratet fram sitt forslag til erstatning av den nåværende turnustjenesten. forslaget 
består i å avvikle dagens turnustjeneste og å opprette toårige nybegynnerstillinger hvorav ett år i sykehus og ett år i 
allmennpraksis, som del av spesialistutdanningen. Loddtrekning vil erstattes med søknad på utlyste nybegynnerstillinger. 

fra foreningen

Sara keim 
Styret Ylf

sara.keim@gmail.com
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pel ved etablering av distriktsmedisinske 
sentre.  

Helsedirektoratet hevder at det peda-
gogiske målet for turnustjenesten, som er 
selvstendighet i yrkesutøvelsen, skal sik-
res videre. Samtidig skal det legges mindre 
fokus på ferdigheter og prosedyrer og mer 
vekt på rollemestring, kommunikasjon, 
samhandling og systemforståelse. Dette 
begrunnes med at økt spesialisering set-
ter grenser for hvor omfattende læring av 
ferdigheter og prosedyrer kan være i en 
nybegynnerstilling, og at dette må læres 
gjennom mange år med klinisk erfaring 
og spesialisering.

Nybegynnerstillingen skal bli en del 
av spesialistutdanningen. Det kan være 
aktuelt at leger i fremtiden søker nybe-
gynnerstillinger som inngår i en samlet 
utdanningspakke eller -blokk for en valgt 
spesialitet. Dette vil sannsynligvis gi større 
stabilitet i ansettelsesforhold og samti-
dig møte sosiale behov som mange yngre 
leger har i etableringsfasen. I dag er gjen-
nomsnittsalderen for å bli spesialist 41 
år. Forslaget om nybegynnerstilling som 
del av spesialistutdanningen er tenkt å gi 
kortere spesialiseringslengde enn dagens 
ordning med obligatorisk turnustjeneste 
før spesialistutdanningen.

Slutt på loddtrekning
Sentral fordeling av turnusplasser ved 
loddtrekning blir erstattet av søknad på 
nybegynnerstillinger i helseforetak og 
kommuner etter vanlige regler som gjel-
der i arbeidslivet. Arbeidsgiver velger da 
den som er best egnet. Det betyr at nyut-
dannede medisinstudenters rett til jobb 
etter endt utdanning oppheves. Staten 
har da heller ikke lenger plikt til å sikre 
alle nyutdannede leger jobb innen seks 
måneder etter endt utdanning. Det vil 
opprettes egne nybegynnerstillinger av 
nasjonale helsemyndigheter som forbe-
holdes nyutdannede. 

Når det gjelder lisens og autorisasjon, vil 
dette endre seg. Målet er å samkjøre dette 
med andre EU-land. Autorisasjon som 
EU-lege betyr at man har full autorisasjon 
og rett til trygderefusjon. For å tilfreds-
stille kravet til EU-lege, må man ha tre års 

veiledet tjeneste. Slik det er i dag teller seks 
måneders praksis under studiet samt tur-
nustjenesten som veiledet tjeneste, altså 
må man nå ha ytterligere ett års veiledet 
tjeneste for å få rett til trygderefusjon. I 
modellen med nybegynnerstillinger får 
man tidligst full autorisasjon 2,5 år etter 
cand. med. mot 1,5 år ved dagens ordning. 
Som innenlandstudent får man studentli-
sens etter 10. semester (som midlertidig 
lisens i dag). En nyutdannet cand.med. 
kan man søke SAFH om begrenset auto-
risasjon (slik som turnuslisens i dag) og 

man vil få tittelen lege. Når kravet om tre 
års veiledet tjeneste i tråd med EUs yrkes-
direktiv er innfridd, kan legen søke om 
full autorisasjon som inkluderer autori-
sasjon som EU-lege. Dette blir i praksis 
etter nybegynnerstilling og et halvt års 
videre spesialisering. Etter gjennomført 
spesialistutdanning søker legen Helsedi-
rektoratet om godkjenning som spesialist. 

Beregnet kostnad for omlegging til ny 
modell er ca 120 millioner kroner (i til-
legg til dagens kostnad på ca 160 mill 
kr). Hovedsakelig vil dette dekke opp-
rettelsen av 900 nybegynnerstillinger i 
primærhelsetjenesten mot nåværende 
450 turnusstillinger. 

Helsedirektoratets mandat fra Helse- 
og omsorgsdepartementet var å foreslå 
en fremtidig modell basert på følgende 
forhold: 1) Dimensjonering av leger 
ut fra helsetjenestens behov, ikke til-
gangen på tilmeldte turnusleger, 2) 

Samhandlingsreformens prioritering av 
kommunehelsetjenesten, 3) Gjennom-
gang av spesialistordningen. 

Det legges ikke skjul på at nybegynner-
stilling er et statlig virkemiddel for å sikre 
god og stabil legedekning i distriktene i 
tråd med målene i helsepolitikken. For 
turnustjenesten var dette initialt ikke defi-
nert som et formål, men ble en åpenbar 
virkning. I forslaget vil det være befolk-
ningens og helsetjenestens behov for 
leger som styrer opprettelsen og dimen-
sjoneringen av nybegynnerstillinger og 
ikke tilgangen på nyutdannede leger. 
Helsedirektoratet ønsker å styrke statens 
styring av legemarkedet ved at nasjonale 
helsemyndigheter hvert år fastsetter antall 
og fordeling av nybegynnerstillinger. 
Samhandlingsreformens idé om å styrke 
førstelinjetjenesten gjenspeiles sterkt i 
den nye modellen i form av økt tjeneste-
tid i kommunehelsetjenesten fra et halvt 
til ett år.

Attraktiv turnusordning
En av turnusordningens største utfordrin-
ger har vært at den rett og slett har blitt 
for attraktiv. Norge har etter EØS-reglene 
plikt til å skaffe turnusplass for et økende 
antall utenlandske leger, og det er ikke 
kapasitet til at alle EØS-leger kan få rett 
til opplæring i Norge. Dette har bidratt til 
økende ventelister siste år. Til turnusstart 
i august 2010 er det som eksempel 910 
påmeldte og 450 plasser. Behovet for tur-
nusplasser antas å øke med 30 prosent 
frem mot 2014. Dette medfører en stor 
utfordring med å skaffe mange og gode 
nok turnusplasser. En annen utfordring 
er at hele 30 prosent av de påmeldte søker 
om særplass, utsettelse og permisjon. Det 
er administrativt svært tidkrevende for 
SAFH, men ikke minst vitner det om et 
system som er i ferd med å miste sin soli-
dariske oppslutning blant kandidatene og 
som står i fare for å råtne på rot. Søknads-
baserte nybegynnerstillinger vil få bukt 
med ventelisteproblematikken og sann-
synligvis et mindre behov for individuell 
tilrettelegging fra sentralt hold.

I arbeidsrettslig perspektiv innebærer 
turnusordningen en svak posisjon for 

Nybegynner
stillingen skal 

bli en del av 
spesialist

utdanningen.



9

I 2008 skapte Helsedirektoratet stor dis-
kusjon da de gikk ut med forslag om en 
treårig turnustjeneste. Det var lett å tolke 
det som et signal om at turnustjenesten, 
som vi har kjent den de siste 55 år, sto for 
fall. Som konsekvens svarte Legeforenin-
gen med et landsstyrevedtak i 2009. Det 

ble der anbefalt å endre turnustjeneste 
til basistjeneste som var tenkt å inngå i 
spesialiseringsløpet. Basistjenesten ble 
anbefalt å være 12 mnd i sykehus hvorav 
seks mnd indremedisin og valgfrihet mel-
lom andre definerte kliniske fagområder 
med akutt- og vaktfunksjon, i tillegg til et 

halvt år i allmennpraksis. Viktige elemen-
ter var krav til kvalitet og innhold i form 
av spesifikke læringsmål og ferdighets-
krav for å danne grunnlag for selvstendig 
funksjon som lege i spesialisering. Forsla-
get innebar begrenset autorisasjon frem 
til endt basistjeneste, harmonisering med 

både arbeidsgiver og arbeidstaker, og gir 
lavere grad av gjensidig forpliktelse, for-
utsigbarhet og valgfrihet. For turnusleger 
har loddtrekning, ventelister og supple-
ringsvalg gitt kort planleggingshorisont 
og uforutsigbarhet ved at man kun vet 

hvilket fylke man skal ha distrikttje-
neste i, og problem med resttjeneste etter 
svangerskapspermisjon. Loddtreknin-
gen innskrenker valgfriheten i forhold 
til arbeidssted, noe som har bidratt til 
at et økende antall søker særplass. For 

arbeidsgiver ligger det uforutsigbarhet i 
forhold til at 15 prosent av de påmeldte 
kandidatene faller fra, og ved et titalls tur-
nusplasser uteblir legen ved turnusstart. 
De har ingen innflytelse på hvem de 
ansetter og det er ofte mangelfull avtalein-
ngåelse. Søknad fremfor loddtrekning er 
i tråd med intensjonene til helsemyndig-
hetene med å styrke arbeidsgiver/-taker 
forholdet.

Det har også vært stilt spørsmål ved 
om turnustjenesten som system er like-
stillingsfiendtlig og slår særlig uheldig 
ut for kvinner. For eksempel har gravide 
rett til å søke om utsetting av turnustje-
nesten, men ikke særplass. Dette får ofte 
konsekvenser i form av delte familier og 
økonomiske utfordringer. Helsedirekto-
ratets tanke er at kjønnsdiskriminerende 
følger av dagens ordning vil ble reduserte 
ved den nye modellen. 

Videre plan
Etter fremleggingen av den nye model-
len var Helsedirektoratet klart på at det 
ønsket videre innspill på flere områder. 
Det gjaldt spesielt hva som må til for at 
det faglige innholdet blir godt nok, behov 
for eventuelle særregler, forslag til ulike 
søknadsregimer og løsning på eventuelt 
problem med opphopning av søkere sen-
tralt og stillinger uten søkere i distriktene. 
Rapporten om nybegynnerstillinger er 
sendt ut på en bred høring med frist 20. 
august 2010. Legeforeningen er en av 
høringsinstansene.

*Eit halvt år av norsk grunnutdanning går til fråtrekk i EØS-kravet om 3 års vegleidd teneste for å kunne arbeide som 
almennlege med rett til trygderefusjon. I tillegg vil 2 års nybyrjarstilling og eit halvt års vegleidd teneste i eller utanom spesia-
listutdanning gi autorisasjon som EU-lege. Ill: Helsedirektoratet

Legeforeningen og turnus
Helsedirektoratets foreslåtte ordning er i noen grad sammenfallende med det Legeforeningen kom frem til i sitt 
landsstyrevedtak i 2009 om endringer i turnustjenesten. på andre punkter er det avvikende. Alt i alt fremstår modellen 
som et interessant, men uferdig forslag med behov for videre utredning og klargjøring.
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tilsvarende tjenester i andre EU/EØS land 
og basistjeneste rett etter avsluttet utdan-
ning. Landsstyret gikk inn for fortsatt 
loddtrekning for å sikre like rettigheter 
til alle, forhindre at leger tilsettes på bak-
grunn av personlige kontakter, samt av 
hensyn til legedekning i distriktene.

Vurdering
Direktoratets forslag er i tråd med 
landsstyrets forslag om to stadier av auto-
risasjonen, men varer et halvt år lenger og 
krever ytterligere et halvt år før full auto-
risasjon, altså endelig autorisasjon to år 
etter cand.med. Legeforeningen reagerer 
på at det er adskillig lenger enn det som er 
vanlig innenfor andre EU/EØS-land.

Når det gjelder at tjenesten bør inngå 
som en del av spesialiseringen, er Legefo-
reningen og Helsedirektoratet samstemte. 
Men i Helsedirektoratets rapport sies det 
ingenting om hvilke konsekvenser dette 
vil få for spesialiseringsløpet som helhet 
for de i overkant av 40 ulike spesialitetene. 
Blir spesialiseringstiden reelt kortere og 
for alle spesialiteter? Blir spesialiteten i 
allmennmedisin forkortet mer enn de 
andre spesialitetene på bakgrunn av at 
man har ett år tjeneste i allmennmedisin i 
nybegynnerstilling?

Det gjenstår en del ubesvarte spørsmål. 
Læringsmålene fremstår blant annet uty-
delige. Det er i liten grad tatt stilling til 
innhold, læringsmål, ferdighetskrav og 
sjekklister. Det hevdes at det pedagogiske 
målet om selvstendighet i yrkesutøvelsen 
skal videreføres, mens det samtidig skal 
være mindre fokus på ferdigheter og prose-
dyrer. Dette fremstår noe selvmotsigende. 
Med et halvt år lengre i kommunehelse-
tjenesten og frafall av turnustjenestens 
kjente rammer, er det naturlig at det vil 
være et økt behov for veiledningskapasitet 
og -kompetanse. Det er en utfordring når 
vi vet at både turnusleger og leger i spesia-
lisering i dag ikke får den veiledning og 
supervisjon de har krav på. Et annet vik-
tig moment er at Helsedirektoratet ikke 
fremmer krav til akuttfunksjon i aktuelle 
avdelinger i sykehusåret. 

I tråd med samhandlingsreformen 
bærer forslaget preg av en helsepolitisk 

løsning for styrket bemanning i primær-
helsetjenesten. Man kan spørre seg om 
det er rimelig at en reform som ennå ikke 
er vedtatt i Stortinget skal legge så klare 
føringer for legers utdanning. Et annet 
betimelig spørsmål er om det å tilføre 
kommunene de mest uerfarne legene for 
ett år av gangen, er en tilfredsstillende 
måte å styrke primærhelsetjenesten på. 
Helsedirektoratet påpeker at ordningen 
vil være langt billigere enn alternative 

måter å styrke legetjenestene i kommu-
nene. Det blir viktig for vår forening å påse 
at dette argumentet ikke veier tyngre enn, 
eller går på bekostning av, kvaliteten.

Helsedirektoratet gikk i mot Lege-
foreningens anbefaling om fortsatt 
loddtrekning. Dette bringer opp temaet 
om turnustjenestens tosidige rolle. Tur-
nustjenesten er nå definert som arbeid med 
et utdanningsaspekt. Utdanningsaspektet 
og begrenset autorisasjon kan forsvare 
loddtrekning, mens det er arbeidstaker-
aspektet som gjør at tjenesten er åpen for 
alle nyutdannede leger i Europa. Det er 
dette som er kilden til problemene med 
køer og ulik kvalitet, spesielt da det ikke 
er etablert et tilfredsstillende system for å 
sikre språkkompetanse. Dette er det nød-
vendig å finne en løsning på. Omlegging 
fra loddtrekning til søknadsbasert anset-
telse, viser at direktoratet tar et nødvendig 
tak i problemstillingen med økende tur-
nuskøer. Legeforeningen anbefaler 

uansett at et søknadsbasert system bør 
utredes nærmere før det tas stilling til om 
det er riktig. Opphører ansettelsen etter 
ett eller to år i nybegynnerstilling? Hva 
skal søkerkriteriene være? Kan alle cand. 
med. søke på alle nybegynnerstillinger? 
Hvordan håndtere opphopning av leger 
med begrenset autorisasjon som venter i 
byene for å få nybegynnerstilling der? Bør 
det innføres en grense for hvor lenge man 
kan vente? Det må vurderes juridisk om 
en plikttjeneste kan overlates til et van-
lig søknadssystem uten kriterier. Det blir 
i tilfelle et svært krevende administrativt 
system for kommuner og helseforetak.

Ett av Legeforeningens seks satsnings-
områder og Ylfs viktigste sak er faste 
stillinger. Det blir derfor viktig at det 
nye alternativet til dagens turnustjeneste 
vurderes i lys av dette, slik at leger i spesia-
lisering har lovlige ansettelsesforhold som 
andre arbeidstakere i resten av samfunnet. 

Helsedirektoratet fremmet ingen 
forslag i sin rapport til et sentralt kontroll-
organ slik som Legeforeningen anbefalte.

konklusjon
Legeforeningen vil jobbe videre med å 
sikre at kvaliteten og fagligheten opp-
rettholdes og forbedres i et eventuelt 
nytt system. Det vil innebære reell fag-
lig veiledning av høy kvalitet og tydelige 
læringsmål, spesielt med tanke på at 
tjenesten skal inkluderes i spesialistut-
danningen. Det må vurderes om forslaget 
om nybegynnerstillinger er en reell styr-
king av primærhelsetjenesten. Dersom 
man går for søknadsbaserte nybegynner-
stillinger, bør det være et sentralt system 
for administrering av dette, samt bistand 
til arbeidsgivere med begrensede ressur-
ser for denne type ansettelser. Forslaget 
fordrer også en grundig juridisk vurde-
ring om hva som ligger i de to nivåene 
for autorisasjon, og om dette harmoni-
serer tilstrekkelig med EU/EØS landene. 
Det vil bli høring innad i Legeforeningen 
og saken vil bli tatt opp på landsstyre-
møtet i Legeforeningen i mai 2010 før 
endelig høringsuttalelse oversendes 
Helsedirektoratet.

Forslaget bærer
preg av en 

helsepolitisk 
løs ning for styr
ket beman ning 
i primær helse

tjenesten
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Helsefabrikkarbeiderne

Det begynner å bli lenge siden sykehusene ble omdøpt 
til helseforetak, i et forsøk på å innføre styring etter 
markedsøkonomiske prinsipper. Man skal lete lenge 

etter en lege som synes dette var en god idé, og heldigvis er det 
mange av oss som til stadighet påpeker det absurde i å tro at 
behandling av sykdommer kan sammenlignes med produk-
sjon av varer. Logikken fra næringslivet kan ikke overføres 
direkte til helsevesenet, for behandling av sykdom er og blir 
en utgiftspost, uansett hva man kaller det.

Allikevel retter vi oss etter det helsebyråkratene befaler. 
Vi blir stadig konfrontert med budsjettet. Og siden alle 
avdelinger alltid sliter med å få regnskapet i balanse, bret-
ter vi stadig opp ermene og 
tar et par ekstra polikliniske 
pasienter. Det er jo bedre å 
se to pasienter ekstra, uten å 
stille riktig diagnose, enn å 
bruke god tid på de pasien-
tene man har og gi adekvat 
behandling. Når kronene 
skal telles, er jo en konsulta-
sjon en konsultasjon, uavhengig av hva den består av. 

For noen år siden ble antall epikriser skrevet innen én 
uke definert som et kvalitetsmål. Det er utvilsomt viktig at 
kommunikasjonen fra sykehus til fastleger kommer tidlig 
ut, men hvorfor gjelder det bare epikriser? Det kan være 
like mye å følge opp etter en poliklinisk kontakt som etter 
en innleggelse. Allikevel lar vi oss piske av maset om å få ned 
epikrisetiden, uansett om pasienten er ferdigbehandlet, død 
eller trenger tette kontroller. Burde vi ikke hevdet at det er vi 
som vet hva som haster, heller enn å følge et slikt arbitrært 
effektivitetsmål? 

Og når vi sitter der og skriver epikrisene våre til rett tid, 
skal vi også passe på å få med inntektsbringende ICD10-, 
NCSP- og NCMP-koder. Disse kodene er i beste fall upre-
sise når de skal fortelle hva som har skjedd med pasienten. 
Det eneste de brukes til er å skaffe sykehuset inntekter. Og 
vi skjønner jo at avdelingen vår trenger inntekter. Og fordi 
alle avdelinger prøver å karre til seg mest mulig penger, må 

systemet endres litt hvert år og de forskjellige diagnosene 
må vektes annerledes. Det er jo ikke mer penger i systemet 
enn det er, så hvis vi bruker diagnose- og prosedyrekoder 
som gir god inntjening (hvilket betyr at vi har vært effektive 
etter helseøkonomiske begreper), må disse kodene bli min-
dre verdt neste år. Fordeling av ressurser i helsevesenet er 
et nullsumspill: Det blir ikke mer penger, uansett hvordan 
man fordeler dem. 

Innsatsstyrt finansiering (ISF) ble innført for å få oss til 
å jobbe mer effektivt. Som om vi ikke gidder å behandle 
pasientene hvis avdelingen vår ikke får inntekter av det! Og 
for at byråkratene skal kunne måle effektiviteten vår, bruker 

vi tid på å føre diag-
nosekoder. Men for 
hvert minutt vi bru-
ker på å slå opp en 
diagnosekode, mister 
vi et minutt vi kunne 
brukt på pasienten. 
Og for hver time vi 
bruker på å sette oss 

inn i nye ISF-regler, så mister vi en time som vi kunne brukt 
på faglig fordypning. Og for hver gang vi blir bedt om å tenke 
på økonomien, trekker det fokus litt vekk fra diagnostikken.

De fleste leger er genuint interessert i faget og opptatt 
av pasientene sine. Vi trenger ikke økonomiske insentiver 
for å gjøre jobben vår. Når vi allikevel godtar systemet og 
lar byråkrater styre oss med sine økonomiske virkemidler, 
har vi sluttet å være en profesjon og i stedet blitt en sam-
ling av produksjonsarbeidere. Vi utreder og behandler 
pasientene etter standardiserte protokoller. Skjønnsmes-
sige legevurderinger er fremdeles nødvendige, men dette 
underkommuniseres, og dermed reduseres vi til brikker i 
systemet. Vi er i ferd med å akseptere en slik rolle, og gir 
samtidig fra oss definisjonsmakten over hva som er god 
medisinsk behandling. Og hvis vi som leger ikke får defi-
nere hva som er god medisinsk behandling – hvem skal da 
gjøre det?
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A-del
 nasjonalt nivå for overenskomst. fastsetter blant 

annet forhold rundt videre forhandlinger og 
utbetaling av oppgjør.

A1
 nasjonalt nivå som omhandler sosiale 

bestemmelser som full lønn under sykdom, 
5.ferieuke og pensjon. Vår A1 forhandles 
mellom Spekter og Akademikerne, men 
alle sykehusansatte har i praksis like sosiale 
bestemmelser

A2 
 nasjonal avtale om lønns og arbeidsvilkår. 

Bestemmelsene i Legeforeningens A2 gjelder 
alle sykehusansatte leger i Spekterområdet 
med mindre andre forhold er avtalt i den lokale 
Bdelsavtalen. 

Absolutt flertall 
 et forslag får mer enn 50 % av stemmene.

Akademikerne
 Hovedorganisasjon for langtidsutdannede 

arbeidstagere. Stiftet i 1997. Medlemmene 
er interesseorganisasjoner for ansatte med 
utdanning fra universitet eller vitenskapelig 
høyskole. Akademikerne består av 13 
interesseorganisasjoner (Legeforeningen, 
Siviløkonomene, Samfunnsviterne, etc.) og 
disse har til sammen per 25.01.10 143 848 
medlemmer.

Akklamasjon
 Høylytt bifall, særlig klapping. Velge (vedta) ved 

akklamasjon, ved at forsamlingen klapper, uten 
votering.

Ansatterepresentant
 representanter i styrene i det enkelte 

helseforetak eller regionale helseforetak. Velges 
av de ansatte og representer disse.

Arbeidskamp
 Arbeidstvist, lockout, gå sakteaksjoner, streik. 

kan bare benyttes ved interessetvist.

Arbeidstvist
 tvist mellom en arbeidsgiver eller 

arbeidsgiverforening og en fagforening om 
lønns og andre arbeidsvilkår. kan være rettstvist 
eller interessetvist (se egne def.).

Avdelinger
 Legeforeningen er sammensatt av såkalte 

avdelinger. det vil si lokalforeninger (en per 
fylke), yrkesforeninger (syv), fagmedisinske 
foreninger (en per spesialitet), norsk 
medisinstudentforening (nmf) og eldre legers 
forening.

B-del
 Lokal avtale, forhandles mellom det enkelte 

foretak og den enkelte forening/forbund i 
Akademikerne Helse. for eksempel Helse 
Stavanger Hf og Legeforeningen, representert 
som part ved foretakstillitsvalgt for henholdsvis 
overordnede og underordnede leger. 
oppbygningen er tilsvarende A2.

ABC for fagforeningsarbeid
Hva er A2? trolig tenker en god del leger i retning av bil fremfor fagforening. Mange tillitsvalgte og 
«vanlige» leger møter en god del fremmedord på fagforeningsarenaen. Ylf gir deg sin variant av 
fagforeningsspråk for dummies
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Brudd
 partene konstaterer at man ikke kommer til 

enighet. fører til mekling.

Bundet mandat 
 Betegnelse på den plikt en representant 

har til å stemme eller handle i tråd med et 
vedtak (mandat) fattet av den mandatgiver 
representanten representerer.

Dagsorden
 en på forhånd oppsatt fortegnelse over saker 

som skal behandles i rådslående eller besluttende 
forsamlinger (for eksempel Legeforeningens 
landsstyre).

Delegat
 Utsendt representant, for eksempel til 

Legeforeningens landsstyremøte, offisielle 
konferanser o.l.

Dissens
 Meningsforskjell, særlig som avvikende innstilling 

eller særvotum fra ett eller flere mindretall ved en 
avstemning. 

Fagforening
 enhver sammenslutning av arbeidere eller av 

arbeideres foreninger, når sammenslutningen 
har det formål å ivareta arbeidernes interesser 
overfor deres arbeidsgivere.

Fagmedisinsk forening
 Sammenslutning av leger etter spesialitet, en for 

hver av de godkjente spesialitetene. foreningens 
formål er faglig/ vitenskapelig. frivillig 
medlemsskap for ikkespesialister.

Foretakstillitsvalgt (FTV)
 Hvor helseforetaket består av flere sykehus, 

velges foretakstillitsvalgte for leger i spesialisering 
(Ylf) og overleger (of) av og blant de 
hovedtillitsvalgte i foretaket. foretakstillitsvalgte 
vil kunne være synonyme med hovedtillitsvalgte 
når helseforetaket består av ett sykehus.

Forhandlingsområde
 Se «tariffområde».

Forholdstallsprinsippet
 partene blir valgt inn i organer, råd og utvalg 

etter medlemsantall/forholdsmessige andel av 
stemmene. 

Fredsplikt
 innebærer plikt til å avstå fra arbeidskamp. i 

arbeidstvistloven § 6 heter det: «en tvist om en 
tariffavtales gyldighet, forståelse eller krav som 
grunner seg på tariffavtale, må ikke søkes løst 
ved arbeidsnedleggelse, arbeidsstengning eller 

annen arbeidskamp.». det betyr at streik på 
bakgrunn av slike tvister ikke er en gyldig streik. 
oppstår det en rettstvist skal den, dersom den 
ikke løses ved forhandlinger eller ved voldgift, 
avgjøres i Arbeidsretten. fredsplikten er også 
nedfelt i hovedavtalene.

Generalsekretær
 daglig leder i større organisasjon eller institusjon, 

f.eks. politisk parti (partisekretær) eller 
interesseorganisasjon.

 Øverste leder for sekretariatet. nåværende 
generalsekretær i Legeforeningen heter Geir 
riise.

Gjeldende overenskomst 
 for legeforeningens medlemmer utgjør A, 

A1, A2 og Bdelsavtalene sammen med 
hovedavtalen gjeldende overenskomst. kalles 
også tariffavtaler.

Helseforetak
 Samlebetegnelse på regionale helseforetak (rHf) 

og helseforetak (Hf), opprettet etter at staten 
tok over ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra 
fylkeskommunene 1. januar 2002.

Hovedavtale (HA)
 en hovedavtale er første del av alle tariffavtaler 

som er eller blir opprettet mellom de 
organisasjoner som hovedavtalen omfatter. 
Hovedavtalene tar for seg de grunnleggende 
spilleregler i arbeidslivet. de inneholder 
generelle bestemmelser om forhandlings og 
samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere 
og arbeidstakere, rettigheter og plikter som 
tillitsvalgt og arbeidsgiver, men regulerer ikke 
lønn. den gjelder normalt for 4 år av gangen. 
Hovedavtalene i arbeidslivet er styrende for 
reguleringene av andre avtaler. 

Hovedoppgjør
 revisjon av tariffavtale, kan omfatte alle 

tariffavtalens bestemmelser (i motsetning til 
mellomoppgjør). Vanligvis hvert partallsår.

Hovedtariffavtale (HTA)/overenskomst
 Hovedtariffavtaler er offentlig sektors 

landsomfattende tariffavtaler mellom 
arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjonene. 
forhandles hvert annet år, for eksempel gjelder 
dette A1. 

Hovedtillitsvalgt (HTV)
 det skal være hovedtillitsvalgte for leger i 

spesialisering (Ylf) og overleger (of) ved alle 
sykehus. Hovedtillitsvalgte koordinerer og leder 
arbeidet blant de tillitsvalgte i egen organisasjon 
og sørger for at relevant informasjon fra 
sykehusledelsen når de tillitsvalgte. Se også 

«foretakstillitsvalgt (ftV)». dersom foretaket 
er organisert i tverrgående klinikker det ikke 
nødvendigvis HtV for hvert sykehus, men f. 
eks. en plasskoordinerende tillitsvalgt i tillegg til 
klinikktillitsvalgte og ftV. 

HSH
 Hovedorganisasjon for handel og tjenester i 

norge. Arbeidsgiverorganisasjon. omfatter 
private helseinstitusjoner som for eksempel 
diakonale sykehus.

Interessetvist
 Uenighet i forhandlinger om ny tariffavtale. 

kampmidler som streik og lockout kan benyttes. 
Se også «rettstvist».

Konserntillitsvalgt
 ivaretar de ansattes interesser overfor 

konsernledelsen i saker som behandles på 
konsernnivå, og som har betydning for de 
ansatte i konsernet som helhet. konsern tilsvarer 
for oss rHfnivået. 

KS
 kommunenes Sentralforbund. 

Arbeidsgiverorganisasjon, omfatter 
kommunelegene, herunder turnuslegene i 
kommunehelsetjenesten.

Kvalifisert flertall
 et forslag har oppnådd en på forhånd bestemt 

stemmeandel, for eksempel 2/3 av de avgitte 
stemmer.

Landsstyret
 Legeforeningens landsstyre er foreningens 

høyeste organ, og består av tilsammen 
134 representanter fra lokalforeningene, 
yrkesforeningene og de fagmedisinske 
foreningene samt sentralstyrets medlemmer. 
delegatene velges for to år av gangen. 
Landsstyret møtes ordinært en gang årlig. 
ethvert medlem av legeforeningen kan være 
tilstede. Medlemmene har tale og forslagsrett, 
men ikke stemmerett.

Landsrådet
 Yngre legers forenings øverste organ og består 

av 45 delegater fra hele landet. Møtes normalt 
en gang per år

Lock-out
 kampmiddel. Arbeidstakerne stenges ute fra 

arbeidsplassen etter beslutning fra arbeidsgiver.

Lojalitetsplikt
 en nødvendig følge av styringsretten er at ansatte 

i en virksomhet har lydighets og lojalitetsplikt. 
plikten er imidlertid ikke absolutt, men defineres 
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under hensyn til generelle atferdsnormer og 
spilleregler i arbeidslivet, samt tariffavtaler 
og lovgivning. offentlige uttalelser kan etter 
omstendigheten være brudd på lojalitetsplikten. 
Her kan det oppstå kollisjon med ytringsfriheten. 
Se også «ytringsrett».

Lønnsmasse
 den samlede lønnen for alle ansatte innenfor 

en virksomhet eller et område. Brukes som 
utgangspunkt for lønnsforhandlingene. 

Mandat
 1  oppdrag, fullmakt.
 2  (Verv som) representant i nasjonalforsamling.
 3  Bestyrelse, forvaltning 

Mekling
 tariffoppgjør der partene ikke makter å komme 

til enighet er etter visse regler gjenstand for 
tvungen mekling. tvungen mekling skjer ved 
offentlige meklingsmenn (riksmeklingsmannen 
eller en av de 16 oppnevnte meklingsmenn). 
riksmeklingsmannen har som oppgave å mekle 
i interessetvister mellom partene i arbeidslivet. 
Hovedoppgaven er å hjelpe partene til å unngå 
konflikt og derved bevare arbeidsfreden. 

Mellomoppgjør
 revisjon av tariffavtale, omfatter som regel bare 

lønnsøkninger (i motsetning til hovedoppgjør 
hvor hele avtaleteksten er oppe til revisjon). 
Vanligvis hvert oddetallsår.

NAVO 
 Se Spekter

Oslo kommune
 omfatter som forhandlingsområde blant annet 

bydelsleger og legevakt.

Overheng
 Begrep som brukes i lønnsforhandlinger. 

overheng oppstår når innslagsdato dato for 
lønnsoppgjør settes til senere på året enn 
1.januar. Betegnelsen gir uttrykk for hvor mye 
lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over 
gjennomsnittsnivået for året. overhenget 
forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år 
til det neste vil bli dersom det ikke gis ytterligere 
lønnstillegg eller foregår strukturendringer det 
kommende året.

Overenskomst
 Se «tariffavtale» og «gjeldende overenskomst».

Part
 forhandlinger betyr at to likeverdige parter 

møtes for å komme frem til ett felles resultat. 
på arbeidstagersiden vil parten være en 

fagforening (for eksempel Legeforeningen), 
mens det på den andre siden kan være en 
enkeltstående arbeidsgiver (for eksempel 
Stavanger universitetssjukehus) eller en 
arbeidsgiverforening (for eksempel Spekter).

Partssammensatt
 Med medlemmer fra begge parter.

Politisk streik/politisk demonstrasjonsstreik
 fredsplikten i tariffavtaleperioden er ikke 

absolutt, idet det er adgang til å gå til f.eks. 
politisk demonstrasjonsstreik. en slik streik 
må være en kortvarig aksjon; i praksis oftest 
begrenset til én eller noen få arbeidstimer, 
opptil én dag (punktmarkering). Se også 
«sympatistreik».

Protokoll
 referat, møtenedtegnelse. inneholder 

opplysninger om dato og hvor møtet ble 
avholdt, navn på deltagere (hvem som er 
parter) og hva de er blitt enige om av formelle 
vedtak. protokollen skal dateres og underskrives 
av partene eller av spesielt oppnevnte til å 
underskrive protokollen.

Protokolltilførsel
 dersom en av partene i forhandlinger eller et 

mindretall i råd og utvalg finner grunn til å 
presisere sitt syn, kan dette utformes som en 
protokolltilførsel. det bør markeres at denne er 
ensidig fra en av partene. det kan også være 
forhold som partene er enige om, men som 
ikke passer inn i selve avtalen. da kan det være 
hensiktsmessig å markere dette ved en felles 
protokolltilførsel.

Prøvevotering
 foreløpig (ikke bindende) avstemning som 

ordstyrer foretar i kontroversielle saker, for å få 
et inntrykk av stemmefordelingen før endelig 
votering.

Punktmarkering
 Se «politisk streik».

Referat
 inneholder en utfyllende beskrivelse av hva som 

har skjedd under møtet. Må inneholde oversikt 
over hvem som var til stede samt konklusjoner 
eller vedtak.

Regionsutvalg
 for hver helseregion finnes et regionsutvalg 

som kontakt og samarbeidsorgan for 
lokalforeningene i regionen og representativt 
organ for den norske legeforening overfor 
regional helseforvaltning og eventuelle 
arbeidsgivere eller kontraktsparter som måtte 

opptre på et regionalt nivå. Består av lederen 
for hver av lokalforeningene i regionen og 
én lokal representant for alle yrkesforeninger 
som ikke allerede er representert gjennom 
lokalforeningslederne. en representant 
skal dessuten oppnevnes av norsk 
medisinstudentforenings avsnittsutvalg ved 
nærmeste medisinske fakultet. regionsutvalget 
velger selv sin leder. Utvalgene skal særlig 
ha sin oppmerksomhet på organisering av 
helsetjenester og den helsepolitiske utvikling i 
regionen.

Rettstvist
 tvist om forståelsen av en tariffavtale. kan ikke 

løses ved kampmidler som streik eller lockout, 
men må, hvis de ikke kan løses ved forhandlinger 
mellom partene, innbringes for arbeidsretten. Se 
også «interessetvist».

Sekretariat
 forvaltningsområde; avdeling eller kontor i et 

større foretak, en kongress, et møte osv. der 
skriftlig arbeid i forbindelse med organisasjon og 
administrasjon blir utført.

 Legeforeningens sekretariat består av fire 
avdelinger med til sammen ca 140 ansatte. 

Sentralstyret
 Legeforeningens øverste organ mellom 

landsstyremøtene.Velges for to år av landsstyret, 
består av president, visepresident og syv 
styremedlemmer. Leder foreningens løpende 
virksomhet og handler med ansvar overfor 
landsstyret. Møtes vanligvis en gang pr. mnd.

Simpelt flertall
 et forslag får flere stemmer enn de andre, men 

ikke nødvendigvis over 50%.

SOP
 Sykehjelps og pensjonsordningen for leger. 

Sop er en stiftelse under tilsyn av Helse og 
omsorgsdepartementet.  Yter økonomisk støtte 
til leger som opplever avbrudd i driften av sin 
private praksis pga. sykdom og permisjon i 
forbindelse med fødsel eller adopsjon, og sikrer 
medlemmene og deres etterlatte pensjoner. 
Man er medlem av Sop dersom man driver eller 
har drevet legevirksomhet i norge og har vært 
medlem av folketrygden i minst tre år.

Spekter
 Arbeidsgiverforeningen Spekter ble etablert 

i 1993 (het da nAVo), og representerer ca 
190 medlemsvirksomheter med om lag 180 
000 ansatte. dette gjør Spekter til norges 
tredje største arbeidsgiverforening. omfatter 
sykehusene i Helseforetakene.
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Spesialforening
 frivillige sammenslutninger av leger med faglige 

eller yrkesmessige særinteresser som ikke dekkes 
av en godkjent spesialitet.

Staten
 omfatter som forhandlingsområde, gjelder blant 

annet fylkesleger, trygdeleger, helsetilsyn og 
departementer.

Streik
 Streik er arbeidstakernes kampmiddel for 

å tvinge frem en løsning av en tvist mellom 
en fagforening og en arbeidsgiver eller 
arbeidsgiverforening. Arbeidstakere stanser 
i fellesskap arbeidet helt eller delvis. Lønn og 
sosiale ytelser stoppes.

Styringsrett
 Arbeidsgivers styringsrett er normalt beskrevet 

som retten til å ansette arbeidstakere, organisere, 
lede og fordele arbeidsoppgaver, instruere de 
ansatte og kontrollere utførelse av arbeidet, si 
opp og avskjedige arbeidstakere. Styringsretten 
begrenses av lov og gjeldende overenskomst.

Sympatiaksjon/-streik
 Hel eller delvis arbeidsnedleggelse som 

iverksettes til støtte for en av partene i en annen 
arbeidskonflikt (hovedkonflikten). 

Særavtaler/særbestemmelser
 Lokal eller sentral tariffavtale som omfatter ett 

eller flere spørsmål som gjenstår etter at partene 
har inngått en mer omfattende tariffavtale, eller 
som er inngått i henhold til en tariffavtale.

Særmøter
 Møter hvor bare en av partene er til stede. 

kan være et hensiktsmessig virkemiddel under 
forhandlinger hvis for eksempel uventede 
forhold kommer opp i forhandlingsmøtene. 

Tariffavtale
 en avtale mellom en fagforening og en 

arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om 
arbeids og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. 
Gir normer for hva en arbeidsavtale kan 
inneholde i de arbeidsforhold som tariffavtalen 
gjelder for (se overenskomst).

Tariffområde
 det område tariffavtalen gjelder innenfor, for 

eksempel Spekter, kS, HSH

Tillitsvalgt (TV)
 enhver som er valgt til å utføre en funksjon for 

sin organisasjon. for eksempel på en avdeling, 
en seksjon, i Legeforeningens landsstyre, i 
Legeforeningens råd og utvalg.

Tvist
 Uenighet. Se også «interessetvist» og 

«rettstvist».

Ulovlig aksjon
 Handling/aksjon som bryter fredsplikten.

Voldgift
 det forhold at partene frivillig overlater 

avgjørelsen av en tvist til andre personer eller 
institusjon. Voldgift er en form for privat 
rettergang. partene kan selv bestemme hvem 
som skal være dommere. Voldgift er vanlig 
innen forretningsverdenen, da en kan løse saken 
for lukkede dører. en voldgiftsdom kan som 
hovedregel ikke ankes. 

Votering
 Avstemning. kan være åpen eller skriftlig. Se 

også «prøvevotering».

Votum
 Stemmegivning, meningsytring.

Yrkesforening
 norsk overlegeforening (of), Yngre legers 

forening (Ylf), Allmennlegeforeningen (Af), 
foreningen for leger i vitenskapelige stillinger 
(LVS), norsk arbeidsmedisinsk forening (namf), 
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) og 
praktiserende spesialisters landsforening (pSL). 
obligatorisk medlemsskap.

Ytringsrett
 Grensene for ansattes ytringsrett må avgjøres 

konkret etter arbeidsforholdets karakter, hvilke 
forhold som bringes fram og i hvilken form 
ytringene fremsettes. Leger har rett og plikt 
til å delta i den alminnelige samfunnsdebatt, 
også om forhold som vedrører arbeidsgiver, 
spesielt hvis dette er stat, fylkeskommune 
eller kommune. det må imidlertid forventes at 
eventuell kritikk mot egen arbeidsgiver først 
fremføres gjennom egen organisasjon (linjevei) 
og at denne opphører dersom kritikken blir 
gjenstand for en seriøs vurdering.

Årsberetning
 rapport om foreningens virksomhet i det 

forløpne år.

Årsmøte
 Åpent møte for alle medlemmene. 

Årsberetningen og andre saker behandles.

Kilder:
Legeforeningens «Tillitsvalgthåndboka», av april 
2006
Aschehoug og Gyldendals «Store Norske 
leksikon» (http://www.snl.no/index.html)
Legeforeningens sekretariat
Riksmeklingsmannen (http://www.
riksmeklingsmannen.no/)
SOP (http://www.legeforeningen.no)
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Mitt funn

–  Hva var bakgrunnen for prosjektet? 
–  Bakgrunnen for studiene var at 

Haukeland Universitetssykehus våren 
2003 valgte å ta i bruk en metode for 
patogeninaktivering av blodplatekon-
sentrater. Vi var da de første i landet til å 
innføre dette. Hensikten med patogen-
inaktivering er å hindre overføring av 
smittestoffer (patogener) til pasienten 
ved blodplatetransfusjon. I metoden 
som ble tatt i bruk bindes alt DNA og 
RNA i blodplatekonsentratet ved til-
setting av et kunstig fremstilt psoralen, 
amotosalen, og bestråling med UVA-
lys. Derved forhindres replikasjon av 
eventuelle virus, bakterier og parasitter 
i blodplatekonsentratet. Problemet ved 
behandlingen er at de kjerneløse blod-
platene inneholder en liten mengde 
mitokondrielt RNA/DNA. 

Med våre studier ønsket vi å gjøre 
en uavhengig vurdering av hvorledes 
denne metoden påvirker blodplate-
nes levedyktighet og funksjonsevne. 
Målet med arbeide var å evaluere 
biologisk kvalitet av blodplatekonsen-
trater fremstilt ved konvensjonelle og 
patogeninaktiveringsmetoder, og å 
evaluere kliniske og biologiske effekter 

ved transfusjon av disse til pasienter 
med akutt leukemi og alvorlig kjemot-
erapi-indusert trombocytopeni.

–  Hva er ditt viktigste funn? 
–  Vi finner at patogeninaktivering 

av blodplatekonsentrater reduserer 
kvaliteten av blodplatekonsentratet og 
den kliniske effekten av transfusjonen. 
Videre finner vi at den umiddelbare 
effekten av blodplatetransfusjon er 
avhengig av mengden og kvaliteten av 
blodplatene som transfunderes, mens 
varigheten av effekten av blodplate-
transfusjoner i hovedsak bestemmes 
av faktorer hos pasienten. Dette kan 
foreksempel være feber ved transfu-
sjonstidspunktet. Vi har også vist at 
ulike metoder for å vurdere effekt av 
blodplatetransfusjoner, som foreksem-
pel stigning i blodplatetall og klinisk 
vurdering av blødningsstatus, ikke 
nødvendigvis stemmer overens. 

–  Hvordan ble du engasjert i dette 
prosjektet? 

–  Jeg begynte å arbeide i Blodban-
ken like etter turnustjeneste og trivdes 
godt. Avdeling for Immunologi og 
Transfusjonsmedisin på Hauke-
land Unviersitetssykehus har et godt 
arbeidsmiljø og en ledelse som prio-
riterer forskning og internasjonalt 
engasjement. Jeg ble engasjert i en 
forskningsstilling og fikk arbeide med 
kvalitetsstudier av patogeninaktiverte 

blodplatekonsentrater da disse skulle 
innføres i klinisk bruk. Etter det har 
prosjektet bare bygget på seg selv. 

–  Hadde du dette som fulltidsstil-
ling og hadde du eventuelt noe annet 
arbeid ved siden av? 

–  Jeg begynte prosjektet mens jeg 
gikk i vanlig utdanningsstilling, men 
det var vanskelig å kombinere dette i 
mitt prosjekt. Jeg fikk doktorgradssti-
pend og begynte i fulltidsstilling i 2006. 
Jeg har fått tre barn underveis. 

–  Hva har du tenkt å gjøre videre? 
–  Jeg er ferdig med forsknings-

permisjonen og er tilbake som LIS 
ved Avdeling for Immunologi og 
Transfusjonsmedisin ved Haukeland 
Universitetssjukehus. Jeg ønsker å 
forsette forskningen parallelt med spe-
sialisering. Som spesialist i dette faget 
kan jeg kombinere forskning og prak-
tisk klinisk arbeide. Faget spenner vidt 
fra vanligvis enkle arbeidsoppgaver, 
som det å gi riktig blod, til høytekno-
logiske analyser og prosedyrer, som 
ved stamcelletransplantasjoner. Sam-
tidig er arbeidet forenlig med et godt 
familieliv.

johantorgersen@me.com

Johan torgersen

torunn oveland Apalseth disputerte 15. januar 2010 for 
graden ph.d. ved Universitetet i Bergen med avhandlingen 
«Evaluation of platelet quality and clinical effect of platelet 
transfusion».
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ylf.redaktor@
legeforeningen.no

reDaktørens 

hjørne

Marit Tveito

Det er vår. Plutselig ser man at vin-
duene ikke har vært pusset på en 
stund. Samtidig kommer man 

på at badesesongen nærmer seg, enten 
det er en hyggelig eller ikke fullt så hyg-
gelig tanke. Parkene fylles opp av folk og 
engangsgriller. Du går ut med for lite klær, 
som man har gjort hvert eneste år og hver 
eneste vår. 

Vår er tid for rydding og rengjøring. 
Det kan nesten virke som helseforeta-
kene merker årstiden. Det skal ryddes i 
sykehus-Norge som aldri før. Det skal 
funksjonsfordeles, organiseres, effektivi-
seres og kvalitetssikres. Det ryktes at det 
skal ryddes i stillingsforhold, hvor leger i 
«grå stillinger» står i fare for å kostes ut i 
prosessen. 

Noen får et kick av å rydde. Det er fri-
gjørende å kvitte seg med skrotet i boden, 
kaste mat fra kjøkkenskapet som på 
mystisk vis for lengst har gått ut på dato. 
Donere klær du ikke lengre husker at du 
hadde til Fretex. Det er imidlertid fort gjort 
å bli litt revet med når man først er i gang. 
Jeg har flere ganger opplevd nettopp å ha 
kvittet med meg ting det plutselig viser seg 
at jeg hadde bruk for. Man må ha en plan, 
og man må tenke seg om. Omorganisering 
som avsluttes med neste omorganisering 
er slitsomt for alle arbeidstakere. Fra syke-
husene er det noen som snakker om en 
«kollektiv depresjon hos sykehusleger», 
som er trette av stadige forandringer.

Hege Gjessing skriver i sin leder om at 
lokalsykehus legges ned. Sykehusstruktu-
ren i Norge er gammel, og det er nok tid 
for å se nøyere på hvor mange sykehus lan-
det faktisk trenger. Det krever en modig 
ledelse. Håpet er at de lager en struktur i 
helsevesenet som gir arbeidsro over tid, 
slik at sykehusene kan ha vanlig vårrengjø-
ring, i stedet for stadig å oppleve at veggene 
slås ut og flyttes på. 

Vår rydder vei for nye og store tanker. Jeg 
håper lederne tenker langt og modig. Det 
er nytt liv i skogen og nye muligheter for 
alle til – ja, en ny vår.
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La de små barn  
skrike imot meg
Apropos kirke og samtid:

Min siste jobbsøknad, 
resulterte i følgende brev: 

«Vi vil ha deg,  
du er best i test.  
Men intet skjer 
uten en fremlagt – nær plettfri – 
Politiattest»

«Blott din vandel for oss nå 
så innvies du i klanen 
Attesten er myntet på din omgang med barn 
omgang, altså … 
annen enn den på fotballbanen»

Jobben ble min,  
samt følgende konklusjon: 

Barn er i vinden som aldri før. 
Men ikke tillit.  
Tillit skal først attesteres.  
Ingen attest?  
Da må man arresteres!

Anonym basalforsker

Dikt fra lab
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Sissel Moe Lichtenberg forteller at 
ledelse kom naturlig til henne. Hun 
husker at hun allerede som seks-

åring ville hjelpe de syke til å bli friske. Da 
hun var ferdig lege ønsket hun å arbeide 
med tilrettelegging slik at de som er syke 
kan bli friske, og at de som ikke kan bli 
friske får god hjelp. 

–  Jeg har alltid vært interessert i 
organisering og hvordan vi kan finne 
praktiske og gode løsninger. Dette er 
hennes hovedperspektiv når det gjelder 
ledelse. 

–  Det viktigste målet er å gi et best 
mulig pasienttilbud. Derfor må vi orga-
nisere oss på en måte som gjør at det blir 
enklest mulig for pasienten å få hjelp til å 
enten bli frisk, eller å få det bedre hvis det 
ikke går an å bli frisk. Hun har alltid vært 

tydelig på dette budskapet og forteller at 
det ofte kan hjelpe når det strammer seg 
til og ansatte er uenige. 

–  I slike tilfeller spør jeg om hva som 
faktisk er best for pasienten, og ofte fører 
det til at uenighetene løser seg og at ener-
gien samles og brukes til å finne gode 
løsninger. Dette hjelper oss alle til å være 
konstruktive selv når vi opplever høyt 
arbeidspress og stressende situasjoner. 
Det hjelper å løfte blikket og endre per-
spektivet noe, og så er man i gang igjen. 

første kvinne ut
Sissel ble Norges første kvinnelige 
av delings overlege i 1990 og det er selvsagt 
fristende å spørre om hun har opplevd 
motbør i forbindelse med akkurat det å 
være alene kvinne i en sånn posisjon. 

–  Nei, sier hun, det var aldri vanskelig. 
Så lenge jeg har vært opptatt av pasient-
behandling og ledelse har jeg opplevd 
at det har vært gode, vennlige og trygge 
miljøer å jobbe i. Men det er klart hun 
er stolt av det, og det skulle bare mangle. 

–  Dette var en naturlig vei for meg 
og jeg tok utdannelse i ledelse og helse-
økonomifag tidlig, både på universitetet 
og i regi av Legeforeningen.

 Hun var ferdig lege i 1970 og har derfor 
opplevd en tid med store forandringer i 
samfunnet og i helsevesenet. 

–  Det er en annen tid nå. Jeg ser at 
mange unge nå er mer stressede enn vi 
var. De stiller store krav til seg selv, både 
når det gjelder hva som er nødvendig å 
eie, hva som bør oppleves og hvordan 
en skal løse hverdagen. I tillegg stilles 
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Førstekvinnen
«Vi må være stolte av det vi gjør. Alle må være stolte av det vi kan og det vi har fått til. Mange bru
ker for mye tid og krefter på å ergre seg over det de ikke har fått gjort ennå, mens sannheten er at 
de kan mye og gjør mye, og at denne innsatsen og kunnskapen er viktig også for alle de andre.»
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det nå andre krav til tilstedeværelse for 
barna. Mange bærer på et indre stress 
som lett kommer til uttrykk i helt vanlige 
hverdagssituasjoner.  Det er nødvendig 
å lære og hvile mer i øyeblikket. Vi må 
konsentrere oss om å utføre den opp-
gaven vi til en hver tid har foran oss så 
godt som mulig. Vi kan ikke gjøre mer 
enn en ting av gangen, derfor er konsen-
trasjon viktig. 

Sissel Moe Lichtenberg er en godt likt 
og vel ansett leder. Hun når mål og har en 
stab som støtter henne. Hun setter klare 
mål. I tillegg at pasientenes behov skal 
være det øverste prinsipp, er hun opptatt 
av fire ting: Kvalitet, synlighet, fagutvik-
ling og stolthet.

kvalitetsmål
Hver måned sender hun inn kvalitetsdata 
fra divisjonen til ledelsen. Straks vi fikk 
IT, lagde vi datasystemer som vi siden 
har videreutviklet. Vi samler resultater 
og sammenlikner fra måned til måned og 
fra år til år. På den måten oppdager vi feil 
som går igjen, og vi ser om noen mønstre 
danner seg eller løser seg opp. Leif Gjes-
sing var foregangsmann i utviklingen av 
disse systemene som nå er overtatt av 
et profesjonelt firma, Imatis Natus. De 
måler for eksempel andel nyfødte med 
Apgarscore < 7 etter fem minutter, kei-
sersnittsfrekvens, andel nyfødte som må 
innlegges på intensiv, antall pasienter 
med behov for antibiotika og antall barn 
som til en hver tid er tilknyttet den ambu-
lerende sykepleietjenesten. 

–  Dataene sendes inn, og noen gan-
ger fører det til at vi får gjennomslag for 
forandringer. Generelt sett er kvalitets-
registre for dårlig utviklet i Norge, og vi 
bør ha mer lik registrering på tvers av 
landet. Det er lett å bli redd for å komme 
ut som de dårligste, men jeg ser at det er 
god utvikling her. Systemene blir tatt i 
bruk ved stadig flere sykehus.

Balansegang
Også Lichtenberg opplever at økonomi 
er det bærende styringsprinsippet i syke-
husene i dag. Handlingsrommet er lite.

–  Det er som å balansere på en egg. 
Likevel går det an å forandre ting, og det 
er mulig å få tilført ressurser. Det krever 
argumentasjon, utredninger og doku-
mentasjon. Det er mye jobb, men ikke 
umulig. Vi kan ikke forvente å få tilført 
mye mer penger. Vi har nok kommet 
til en grense, og vi tilpasser oss dette. 
For å få til bedre kvalitet må vi organi-
sere oss bedre, og som en del av det må 
vi bruke legene riktig, det vil si pasient-
rettet arbeid mer av tiden. Dette vil føre 
til besparelser. I tillegg må vi bedre sam-
arbeidet med førstelinjetjenesten. Vi må 
dessuten hele tiden diskutere hva vi skal 
gjøre, og hva vi skal slutte å gjøre. 

–  Hva slags lederstil har du?
–  Det er viktig for meg å være en synlig 

leder. Derfor har jeg konstruert et sys-
tem med uformelle seksjonsmøter. Jeg 
har satt møtene inn i timeplanen min og 
prioriterer dem. Møtene er alltid ute på 
postene og enhetene, fordi det er en god 
måte for meg å få oversikt på, og det gjør 
at jeg får snakket med mange. Dette er en 
tidkrevende form, men det er svært nyt-
tig fordi små ting kan løses der og da, og 
jeg kan få viktige innspill som jeg kan ta 
med meg inn i de formelle ledermøtene.  
Dette er noe av det jeg liker aller best med 
lederjobben.

–  Hva med fagligheten?
–  Jeg prøver å legge så godt til rette som 

mulig for at det skal være store muligheter 

til faglig utvikling. Vi har forsknings- og 
utviklingsprosjekter gående hele tiden 
og vi har alltid interne forbedringsgrup-
per i arbeid. I disse gruppene sitter det 
også en relativt nyutdannet lege slik at 
vi kan sikre oss alle innfallsvinkler til 
diskusjonene. 

Stolthet
–  Og så er det dette med stolthet, frem-
hever hun. -Det er viktig, og det gjelder 
for alle yrkesgrupper. Vi må være stolte 
av det vi er og den jobben vi gjør. Noen 
ganger ser jeg at enkelte er redde for å 
virke blærete og at de derfor blir forsik-
tige i viktige diskusjoner. Det fører til at 
vi kan miste viktige synspunkt og der-
for sier jeg dette om og om igjen. Vært 
stolt av kunnskapen din og fortell oss det 
du kan og vet. Vi må også være stolte av 
hverandre. Alle er viktige og nødvendige, 
og vi må lære oss å sette hverandre høyt. 
Dette handler også om den viktige og 
gode tverrfagligheten. Vi jobber for det 
samme, og vi jobber best når vi jobber 
sammen. 

–  Hva med de vanskelige valgene?
–  Rammer er vanskelig, det å ikke ha 

frihet til å utvikle. Eksempler på slike 
rammer er økonomiske rammer, areal-
rammer og NR-numrene som begrenser 
hvor mange leger det er mulig å ansette. 
Rammer begrenser muligheter, og det 
ligger sterkt i oss at vi ønsker å gjøre så 
mye som mulig. Det er synd å måtte si 
nei til faglige prosjekter som åpenbart 
er gode. Jeg vet også at mange ansatte er 

Sissel Moe 
Lichtenberg
• født 19. januar 1946

• cand.med. Universitet i oslo 1970

• Spesialist i gynekologi og 
fødselshjelp 1981

• Utdanning innen ledelse og 
helseøkonomi

• pris som Årets helseleder 2007

• divisjonsdirektør kvinne og 
barnedivisjonen SUS 2010–

Legene har en 
svært god for
ståelse for hele 

pasientforløpet, 
alle de små og store 
sammenhengene.
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slitne, og at vi gjør flere oppgaver enn det 
vi har bemanning til. Jeg ser det og hører 
det, men på grunn av disse rammene har 
jeg begrensede muligheter til å gjøre noe 
med det. Det er selvsagt frustrerende.

fryktet personalansvar
–  Personalsaker er triste og kan være 
belastende for de som må håndtere 
dem. En kan se at det er helt nødvendig 
å gjøre noe, for eksempel hvis en med-
arbeider har et rusproblem. Likevel kan 
prosessen trekke i langdrag fordi det er 
nødvendig å samle dokumentasjon og 
avholde møter. På den ene siden kan 
ledere føle seg alene i slike prosesser og 
på den andre siden kommer lederen ofte 
for sent inn i slike saker, slik at det er 
begrensede mulig heter til hjelp for den 
enkelte. Mange leger kvier seg for å ta på 
seg lederoppgaver både på grunn av per-
sonalsakene, men også fordi mange er 
redde for å miste faget sitt. Leder jobbene 
er etter hvert blitt så innholdsrike at det 
ofte er nødvendig å ta pause fra faget. 

Dette er et vanskelig valg og man må 
gjennom en sorgprosess. I tillegg kom-
mer lojalitets konflikten i forhold til de 
ansatte og ledere på høyere nivåer og 

dette er en reell problematikk. Vi har mer 
å hente når det gjelder å gjøre våre ledere 
gode. Det kan forekomme mye snakk og 
kritikk som ikke kommer opp på bordet. 
Det er uheldig, og vi har alle et ansvar for 
å være åpne om det vi mener ikke fun-
gerer bra. Selvsagt må ledere også legge 

til rette for at åpenhet er mulig. Jeg har 
selv alltid vært nøye med å gjennomføre 
medarbeider samtaler, og det er et abso-
lutt gode for denne klinikken.

Jeg har fått tid hos henne mellom en 
medarbeidersamtale og et seksjonsmøte. 
Tiden er ute, selv om vi gjerne skulle 
snakket mer om det å inspirere unge 
leger til å velge ledelse. 

–  Jeg er veldig opptatt av dette fordi det 
er så viktig at leger påtar seg lederjobber. 
Vi trenger det. Legene har en svært god 
forståelse for hele pasientforløpet, alle 
de små og store sammenhengene og vi 
trenger den kunnskapen når sykehusene 
skal organiseres og ledes.  I tillegg har rik-
tig utført ledelse faktisk stor betydning 
for fagutøvelsen og tilretteleggingen av 
denne. Vi kan ganske enkelt ikke fungere 
uten ledelse. Til sist vil jeg si at det er mor-
somt og tilfredsstillende når vi har jobbet 
lenge for en sak og plutselig får mulig-
heten til å gjennomføre det vi ønsker. Det 
er inspirerende.

Vi må bruke 
legene riktig, det 

vil si pasient rettet 
arbeid mer av 

tiden.

Dikt

Morgendugg samlet seg på bladene
En kald og frisk luft
varslet om starten på noe nytt

Magen kriblet igjen av nytt håp
En lettelse bredte seg over dem
i det de skimtet morgengryen
som en trøstende hånd på skulderen

Den tunge beslutningen var tatt
Behandlingen var avsluttet

Mørket vek til siden
og gjorde plass til ham
Hun kan være vakker,
om man er heldig

Når hun bare henter deg,
tidlig om morgenen
i stillhet
i ditt eget hjem

Denne morgenen var blitt hans tur
Solstrålene glitret nå i frisk morgendugg
i det luften klarnet – hun var dratt
for denne gang

Hun kommer igjen

Meldal
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