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For mange av oss er sommeren nå bare et fjernt minne. Jeg har ofte lurt på 
hva som skal til for å få ferieeffekten til å vare mer enn tre dager? Følelsen av 
overskudd og å være uthvilt forsvinner overraskende fort. Skyldes det at vi 
sover for lite i hverdagen? Nå foreligger det mye forskning på at befolknings-
grupper i den vestlige verden sover så lite at det går utover helsa. Vi blir ikke 
bare trøtte og uopplagte av for lite søvn. På lang sikt øker faktisk risikoen for 
overvekt, fedme, hjerte/kar sykdommer, diabetes type 2 og flere kreftformer 
om vi ikke sover nok. Legeforeningen setter nå behovet for nok og god søvn, 
ikke bare blant leger, men i befolkningen generelt på den helsepolitiske dags-
orden. Jeg sover nå med verdens beste samvittighet.

Arbeidsbelastningen på jobb påvirker søvnmengden. I Ylf mener vi å ha 
registrert at arbeidsbelastningen vi opplever på jobb øker. Sammenslåing av 
sykehus til større enheter med større nedslagsfelt, medisinsk utvikling hvor 
tidsaspektet blir viktigere og viktigere og økende etterspørsel gjør at arbeids-
oppgavene blir flere. Det som tidligere var beredskapssituasjoner blir oftere 
aktivt arbeid. Dette året ønsker Ylf å belyse arbeidsbelastningen vi har på 
jobb. For vi gjort en god nok jobb? Er arbeidsdagen tilpasset økende mengde 
oppgaver? Går utviklingen av sykehusene i takt med oppgavebelastningen? 
Hvordan kan vi møte økende arbeidsbelastning?

Vi mener at det flere steder nå er et økende misforhold mellom de oppga-
vene vi er satt til å løse og de ressursene som stilles til rådighet. Arbeidstilsynet 
har siste året gjennomført tilsyn ved flere store sykehus, og nå sist ble det 
avdekket flere tusen brudd på arbeidstidsbestemmelsene ved St. Olavs hos-
pital. Veldig mange av bruddene skyldes for stor bruk av overtid. Overtid 
er ikke-planlagt arbeid som den enkelte arbeidstager tar på seg utover den 
avtalte arbeidstiden. Flere steder brukes nå overtid systematisk for å få gjort 
vanlige og forutsigbare oppgaver. Det er mitt syn at den omfattende overtids-
bruken dokumenterer at sykehusene personellmessig ikke er dimensjonert 
for å gjøre den jobben de skal.

Ylf mener at både den ukontrollerte bruken av overtid, uforutsigbarhe-
ten det skaper, den økende arbeidsbelastningen og misforholdet mellom 
arbeidsoppgaver og ressurser må sees i sammenheng. I sum skaper dette 
en arbeidssituasjon og et arbeidsmiljø for oss som faktisk kan gi oss hel-
seplager både på kort og lang sikt. Godt og trygt arbeidsmiljø er et av Ylfs 
satsningsområder. Vi tar dette alvorlig og vil jobbe på flere arenaer for å gi 
våre medlemmer en tryggere og mer forutsigbar arbeidshverdag.

Nok søvn og passe 
mengde arbeid

johan.torgersen@legeforeningen.no

Johan Torgersen 
Leder
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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 4/2012

2012
September

3.-7. Arbeidsmøte for styret i Ylf

11. Møte i nasjonalt råd for spesialistutdanning  
 og legefordeling

13. Møte i fondsutvalg Fond1

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

20. Møte i forhandlingsutvalget, Spekter

oktober

8.-9. Trinn 1 kurs i Kristiansand

10. Møte i Akademikerne helse

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

23. Styremøte Ylf

24.-26. Trinn 2 kurs i Kristiansand

31. Møte i spesialitetsrådet

November

12.-13. Legeforeningens lederseminar

14. Møte fondsutvalg Fond1

14.-16. Arbeidsmøte med Akademikerne helse, Paris

18. Leder har foredrag for ANSA, Poznan

20. Styremøte Ylf

22.-25. Møte i Comitée Permanente des Medicines  
 Europeen, Kypros

23. Møte arbeidsgruppe om Nasjonal   
 sykehusplan

31. Møte i spesialitetsrådet

Desember

6.  Trinn 1 kurs Trondheim

10. Helsepolitisk seminar i helse Midt-Norge

11. Møte i spesialitetsrådet

12. Møte i Akademikerne helse

14. Styremøte Ylf med juleavslutning

ylf-kalenderen
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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

Charlotte Nielsen, konsulent 
charlotte.nielsen@legeforeningen.no

Synne Bjørvik Staalen, rådgiver 
synne.bjorvik.staalen@legeforeningen.no

Styret
Johan Torgersen, leder 
johan.torgersen@legeforeningen.no

Anja Fog Heen, nestleder 
anjaheen@gmail.com

Marie Skontorp 
marieskontorp@gmail.com

Arild Hagesveen 
Arild.Hagesveen@diakonsyk.no

Tonje Tvinnereim 
tonje.tvinnereim@gmail.com

Fredrik Sund 
fredrik.sund@unn.no

Arne Carlsen 
arne.carlsen@lyse.net

odd-Bjørn Salte 
oddbsalte@gmail.com

innhold

HELLiGDAGSTiLLEGGET – HVA SKJEDDE 
MED GoD LØNN PÅ RØDE DAGER?
Leger får lite kompensasjon for å jobbe på helligdager – faktisk er vi 
blant de dårligst lønnede på sykehuset når kalenderen viser rødt tall. 
Hvorfor er det blitt sånn? og skal vi godta det? Side 6

LEGERS ARBEiDSBELASTNiNG
Har vi det for travelt på jobb? Side 10-11

LEGEFoRENiNGENS uTVALG FoR 
MENNESKERETTiGHETER, KLiMA oG GLoBAL HELSE
Legeforeningen har mange utvalg, men ut i fra tittelen må vel 
dette være det mest ambisiøse? Ylfs representant i utvalget, Tonje 
Tvinnereim, forteller litt om hva utvalget har på agendaen. Side 13

iNTERNASJoNALT HJØRNE: CARSTEN MoHRHARDT
Forum inviterer yngre leger fra fjernt og nært utland til å presentere 
sine organisasjoner og sine utfordringer for oss. i dette nummeret blir 
vi bedre kjent med European Junior Doctors. Side 16

iNTERVJuET: GuNNAR BoViM
Korleis løyse arbeidstidsutfordringane i Helse-Noreg? Ein semistrukturert 
frukostsamtale med Gunnar Bovim og gjester. Side 18-19

DuMSNiLLE LEGER?
Hva vil du at kirurgen som skal operere deg skal gjøre ettermiddagen 
før? Tørke støv på kontoret eller lese en fersk forskningsartikkel om din 
sykdom? Heidi Espevik stiller spørsmål om hva leger egentlig bør ta seg 
tid til når de er på jobb. Johan Torgersen kommenterer. Side 22-23

DESSuTEN:
04 Ylf-kalenderen

07 Styrets arbeidsmøte

12 Nordisk samarbeid blant yngre leger

17 Mitt funn

21 Yngre leger leser: «The immortal Life of Henrietta Lacks» – av   
 Rebecca Skloot

24 Redaktørens hjørne

26 Riskhospitalet
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Helligdagstillegg

Johan Torgersen

johan.torgersen@
legeforeningen.no

intervjufra foreningen

Ved omleggingen til helseforetak i 2002 ble det fremfor-
handlet et nytt lønnssystem for legene. Før dette hadde 
vi helligdagstillegg på røddagene. De som har vært med 

en stund, husker at vi kunne føre opp et tillegg i timelisten på 
133% for hver time 
vi jobbet på hel-
ligdager. Dette var 
en selvfølge. Ved 
omlegging til det 
nye lønnssystemet 
var et viktig prin-
sipp at flere typer 
tillegg skulle bakes 
inn i minimums-

lønnen. Helligdagstillegget var ett av disse. Legeforeningen 
ønsket å sikre best mulig minimumsavlønning for alle, og å gjøre 
oss mindre avhengige av å jobbe mye ekstra eller la mye og hyppig 
vaktarbeid være nødvendig for å få en anstendig lønn. Lønnsopp-
gjøret i 2002 ble bra. Minimumslønnen hoppet med nesten 10%!

Helligdagstillegg på vei tilbake?
Legeforeningens, og Ylfs, politikk er fremdeles at lønnsøknin-
gene bør komme på minimumslønnen og ikke på tilleggene. 
Vi jobber stadig for bedre minimumslønn. Imidlertid er det 
nå flere og flere som etterspør et helligdagstillegg. Lønnsutvik-
lingen over de ti siste årene har vært moderat, og effekten av 
det gode oppgjøret i 2002 synes ikke på samme måte lengre. 
For mange blir det derfor urimelig å jobbe på helligdager uten 
ekstra kompensasjon. De fleste andre yrkesgrupper på sykehu-
sene får et helligdagstillegg, og dette gjør at det er legene som 
er lavest lønnet i gruppen av helsearbeidere som holder syke-
huset åpent på røde dager. I tillegg er det mange som mener at 
helligdagstillegget er et godt virkemiddel for å få fordelt ellers 
upopulære vakter. Mange av oss ønsker å feire jula hjemme, og 
mangel på økonomisk incitament gjør det vanskelig å fordele 
vakter eller bytte dem.

Sentrale og lokale avtaler
Ylfs landsråd har de siste årene ønsket å få helligdagstil-
legget tilbake selv om fokuset ligger på minimumslønn. På 

tariffkonferansene våre er det blitt vedtatt at helligdagstillegg 
skal prioriteres inn i forhandlingene, og det har vi gjort. Krav 
om helligdagstillegg har blitt tatt med til forhandlingsbordet 
og overlevert Spekter i de sentrale forhandlingene. Så langt er 
kravet blankt avvist av sentral motpart. På den andre siden har 
flere klart å forhandle inn et helligdagstillegg i en eller annen 
form lokalt. I tillegg eksisterer det ordninger, som ikke er avtale-
festet, som gir en viss kompensasjon for å jobbe på en helligdag. 
For det første; jobber en på en helligdag som faller på ordinær 
virkedag, skal alle ha vakttillegget i perioden 07-17. Arbeid 
på helligdag er vaktarbeid og skal i det minste lønnes deretter. 
Dette følger av A2 og bestemmelsene i §5.6, Vaktlønn:

•	 Nærmere avtale om kompensasjon for vakt avtales 
mellom partene i det enkelte helseforetak. Det gis kom-
pensasjon for vakt med minst 0,027 % av basislønn 
og utbetales pr. vakttime (aktive timer og omregnede 
passive timer).

•	 Partene er enige om at vaktlønn utbetales for vakter 
mellom 17.00 – 07.00 samt lørdager, helgedager og 
høytidsdager.

I tillegg til dette er det flere som har en ordning med at det gis en 
dag kompensatorisk fridag for de som har jobbet på helligdager.
I noen lokale B-dels avtaler er helligdagstillegget avtalt inn og 
skal ytes til alle leger i helseforetaket som jobber på helligdager. 
I Helse Førde gis det et tillegg på 0,055% av minimumslønn pr 
time jobbet på en helligdag. Ved OUS gis et tillegg på 2000 kr 
pr vaktperiode for tilstedevakter og 900 kr for hjemmevakter.

Videre prioriteringer
Om helligdagstillegg skal prioriteres også i de neste forhand-
lingene, blir opp til Ylfs landsråd å avgjøre. Hvorvidt det skal 
prioriteres lokalt, må avgjøres ved det enkelte sykehus. Imid-
lertid tilsier erfaringene at det er mulig å få dette til lokalt, mens 
motstanden er større sentralt. Medlemmene har sendt et klart 
signal om at helligdagstillegget ønskes! Det har vi erkjent i Ylf, 
og vi vil jobbe videre med kompensasjon for arbeid på helligda-
ger i tråd med de føringer Landsrådet vårt gir.

Som leger er vi så heldige at vi får være på jobb i jula også! ikke bare jula kan brukes 
på legevirke, men påske, 17. mai, pinsa og faktisk alle andre såkalte røddager. Den 
ekstra lønnen vi får for dette, er litt sliten ribbe på julaften og lefser og eggerøre på 
17. mai. ikke alle medlemmene er helt fornøyde med den avlønningen.
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Satsningsområdene er bestemt av Ylfs landsråd og er for den 
inneværende perioden god lønnsutvikling, faste ansettel-
ser for leger i spesialisering, spesialisering av høy kvalitet, 

bedre forhold for stipendiater, sikre en god turnustjeneste for 
leger og at yngre leger skal ha et trygt og forutsigbart arbeidsmiljø.

 – I høst kommer vi til å intensivere arbeidet med faste stillinger, 
forteller Ylfs leder Johan Torgersen. – Det er tvingende nødven-
dig å få dette på plass, både av hensyn til pasientsikkerhet og for 
å sikre kvalitet i spesialiseringen.

Styret hadde også satt av god tid til å diskutere yngre legers 
arbeidsmiljø. Ylf har lenge hatt arbeidstid i fokus, men etter 
mange tilbakemeldinger fra medlemmer og tillitsvalgte, vil sty-
ret nå også rette fokus mot arbeidsbelastningen.

 – Flere og flere av våre medlemmer rapporterer at arbeidsbe-
lastningen på jobb, og særlig på vakt, nå er blitt så høy at de frykter 
for at det skal gå utover kvaliteten i pasientbehandlingen. For høy 
arbeidsbelastning er også en trussel for egen helse. Dette blir en 
viktig sak for oss å ta tak i! sier Torgersen.

i starten av september var Ylfs styre samlet i Grasse til sitt årlige 
arbeidsmøte. Hensikten med arbeidsmø tene er blant annet 
å legge opp strategier for det kommende året og å gjøre opp 
status rundt Ylfs satsningsområder.

Hanne Støre Valeur

hannevaleur@gmail.com

intervjuylf-styrets arbeidsmøte 2012

Klare for nye utfordringer

Oppe: Marie Skontorp, Fredrik Sund, Synne Bjørvik Staalen (jurist), Kristian Fosså, Arne Carlsen, Hanne Støre Valeur (redaktør). 
Nede: Arild Hagesveen, Anja Fog Heen (nestleder), Johan Torgersen (leder), Tonje Tvinnereim, Bjørn Ove Kvavik (jurist)
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Styret var samlet i fem dager og jobbet seg gjennom et 
intensivt møteprogram. Torgersen oppsummerer møtet 
som veldig produktivt.

 – Vi har fått snakket godt og utfyllende om mange av de 
utfordringene vi står overfor fremover, og jeg ser frem til å 
ta fatt på det videre arbeidet. Dette er en gjeng med enga-
sjerte og kloke mennesker som det er motiverende å arbeide 
sammen med.

uTSKiFTNiNG i STYRET

Styremedlem Kristian Fosså har nå tredd inn i overlegenes 
rekker og må derfor trekke se ut av Ylf-styret etter å ha 
sittet i ett år. Han erstattes av vara odd-Bjørn Salte, som 
har erfaring fra Ylf-styret fra forrige periode. Vi takker 
Kristian for god innsats!

Odd-Bjørn Salte
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Det siste året har Ylf jobbet mye med 
legers arbeidstid. Vi har diskutert 
hvor lenge leger bør jobbe av gan-

gen, hvor ofte leger bør jobbe og hvor mye 
hvile leger bør ha mellom arbeidsøktene. 
Dette grundige arbeidet har resultert i et 
policydokument som kan leses på våre 
nettsider. Mens vi har jobbet med dette, 
har vi fått klare tilbakemeldinger fra med-
lemmer og tillitsvalgte om at det ikke bare 
er antall arbeidstimer og hviletimer som 
tar på – det er i stor grad også den arbeids-
mengden vi skal forholde oss til når vi er 
på jobb.

Hva er arbeidsbelastning?
Den totale arbeidsbelastningen må 
ses som summen av mange faktorer. I 
første rekke kommer alle de praktiske 

arbeidsoppgavene det forventes at legen 
utfører i løpet av en økt. Det være seg 
antall innlagte pasienter som skal tilses 
og følges opp, antall undersøkelser og 
operasjoner som skal utføres, visittgang, 
polikliniske konsultasjoner og telefon-
henvendelser – alle ledsaget av et krav til 
dokumentasjon og journalføring. Særlig 
på vakt opplever mange situasjonen som 
hektisk, med ansvar for pasienter flere 
ulike steder på sykehuset og en følelse 
av at en helst skulle være flere steder på 
samme tid. 

Legers arbeidstid er også en viktig del 
av bildet. Det sier seg selv at lange og hyp-
pige økter med høyt arbeidspress og uten 
tilstrekkelig hvile, er mer belastende enn 
kortere og sjeldnere økter.

I tillegg til disse rent faktiske og sum-
merbare forholdene, mener vi det er 
flere andre faktorer som spiller inn for 
hvor belastende vi opplever arbeids-
situasjonen vår. Et godt arbeidsmiljø 
og et inkluderende kollegium er vik-
tig for å redusere stress i en presset 
arbeidssituasjon. Turnusleger og leger 
i spesialisering er i en utdanningssitua-
sjon, og tilgjengelighet til bakvakt er 
avgjørende for at disse legene skal kunne 
fungere optimalt. Et klima hvor man 
kvier seg for å kontakte bakvakt for råd 
eller be om assistanse i stressede situasjo-
ner, øker belastningen betraktelig. God 

oppfølging og individuell veiledning er 
også viktige faktorer for å lette belastnin-
gen. I tillegg er et godt samarbeidsmiljø 
med andre yrkesgrupper viktig for flyten 
i pasientbehandlingen, og kan redusere 
belastningen for alle.

Ylf mener også at situasjonen med 
utstrakt bruk av midlertidige stillinger 
og vikariater for yngre leger er med å øke 
arbeidsbelastningen. Leger som er usi-
kre på om de får fortsette i stillingen sin, 
tør kanskje ikke ta opp bekymringer om 
arbeidspress, mangelfull veiledning eller 
medisinske feil med ledelsen. Dette er ett 
av våre argumenter for å få innført faste 
stillinger for leger i spesialisering.  

Det er ikke til å legge skjul på at det også 
er individuelle forskjeller i toleranse for 
stress, og at ulike leger vil ha ulik oppfat-
ning av hvor belastende arbeidet er. Slik 
situasjonen er i dag, gis det antakelig ikke 
nok rom for individuelle løsninger som 
gjør at hver lege kan fungere optimalt i 
sitt arbeid.

Har arbeidsbelastningen virkelig økt?
Det er ikke fritt for at yngre leger blir opp-
fattet som sutrete og litt late av eldre leger 
som husker tilbake til sin egen tid som 
ung, oppadstormende lege med vakter 
over flere dager uten bakvakt (i følge 
dem selv). Vi mener allikevel å kunne 
påstå at belastningen virkelig har økt, 

Legers arbeidsbelastning
– Har vi det for travelt på jobb?

Johan Torgersen

johan.torgersen@
legeforeningen.no

tema

Hanne Støre Valeur

hannevaleur@gmail.com

«Gleder meg ekstremt til å sove, spise, drikke og gå på do igjen nå som vakta endelig 
er over!»  utsagnet er hentet fra Facebook-statusen til en lege i spesialisering og 
er på ingen måte unikt. De siste årene har det hyppig kommet tilbakemeldinger 
til Ylf om at arbeidsbelastningen på sykehusene øker, særlig på vakt, men også i 
arbeidshverdagen. Begynner vi å nærme oss en grense for hva som er forsvarlig med 
tanke på pasientsikkerhet og egen helse?
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og at det er flere årsaker til dette. Medi-
sinen er i kontinuerlig utvikling. Stadig 
flere tilstander kan og bør behandles så 
raskt som mulig, og dermed øker kra-
vene og forventningene til hva som skal 
gjøres av pasientbehandling i løpet av en 
vakt. Vi vet at antall produserte DRG-
poeng pr lege øker. Sykehusene er under 
økonomisk press, og dette påvirker vår 
arbeidshverdag på flere områder. 

Inntektsgivende pasientbehandling 
utenom ø-hjelp ønskes nå også utført på 
ettermiddag og kveld. Begrensede dag-
tidsressurser dytter arbeid til vakt- og 
nattetid. Dette gjelder ikke lengre bare 
øyeblikkelig hjelp. Kutt i støttepersonell 
fører nye, ikke-medisinske oppgaver 
over på leger. Strengere krav til doku-
mentasjon og mangelfulle IKT-systemer 
krever også sin tid. Vi opplever at det er et 
klart misforhold mellom oppgaver som 
skal løses og tilgjengelige ressurser.

Konsekvenser av høy 
arbeidsbelastning
Så er det grunn til bekymring? Ja! Vi 
vet at høy arbeidsbelastning kan svekke 
kvaliteten på det arbeidet som gjøres, 
og at risikoen for å gjøre feil øker. For 
høy arbeidsbelastning er en trussel mot 
pasientsikkerheten. Et høyt arbeids-
press og stressede jobbsituasjoner kan 
virke negativt inn på arbeids- og sam-
arbeidsmiljø, og det kan vanskeliggjøre 
kommunikasjonen mellom kollegaer og 
yrkesgrupper. Kommunikasjonen med 
pasientene blir også ofte skadelidende 
når arbeidsbelastningen blir høy. Fylkes-
mannen i Oslo og Akershus knytter tre 
uventede dødsfall og 20 uheldige hendel-
ser til for lav bemanning ved Akershus 
Universitetssykehus. 

For høy arbeidsbelastning utløser 
stress. Det er godt dokumentert at stress 
kan ha negative innvirkninger både på 
fysisk og mental helse, så disse aspektene 
skal vi ikke gå nærmere inn på her. Vi til-
later oss dog å minne om at leger ikke er 
fritatt for negative helsekonsekvenser av 
stress, selv om vi nok er en yrkesgruppe 
som ofte liker å tro det. 

Mange opplever at høy arbeidsbelast-
ning også påvirker livet deres utenfor 
jobb negativt. Det er ikke uvanlig å ta 
med seg bekymringer hjem som: Fikk 
jeg gjort alt jeg skulle? Har jeg glemt noe? 
Mange bruker lang tid på å hente seg inn 
etter en travel arbeidsøkt, og fritid, fami-
lieliv og sosiale forhold blir skadelidende. 

Ylf er også bekymret for om den 
økende arbeidsbelastningen påvir-
ker kvaliteten i spesialiseringen. Høyt 
arbeidspress gir kanskje god mengdetre-
ning, men dette går ofte på bekostning av 
tid til veiledning, fordypning, innøving 
av prosedyrer etc. 

Alt i alt vil vi påstå at for høy arbeidsbe-
lastning har negative konsekvenser både 
for pasienter og legene selv. Men hvor 
skal vi sette grensen for hva som er aksep-
tabel arbeidsbelastning? Siden den totale 
arbeidsbelastningen er sammensatt av 
flere ulike faktorer, målbare 
og ikke-målbare, og i tillegg 
påvirkes av individuelle 
forskjeller, er det vanskelig 
å lage klare definisjoner for 
hva som ligger innenfor og 
utenfor en akseptabel total-
belastning. Uansett er det 
viktig å ha fokus mot de fak-
torene som kan være med å 
redusere belastningen, slik 
som godt arbeidsmiljø, 
fungerende IKT-systemer, 
god veiledning, forsvarlige 
arbeidstider, tilstrekkelig 
støttepersonale, faste stillin-
ger for leger i spesialisering 
og klart definerte arbeids-
oppgaver og ansvarsområder.

Yngre legers arbeidsbelastning kom-
mer til å bli et viktig punkt på agendaen 
for Ylf fremover. Vi ønsker innspill på 
forhold som dere medlemmer mener 
påvirker arbeidsbelastningen, eksem-
pler på arbeidssituasjoner som gir for 
høy arbeidsbelastning, og hvordan dere 
påvirkes av den arbeidsbelastningen 
dere utsettes for. Da kan vi gå videre med 
dette arbeidet!

iNNSPiLL KAN SENDES TiL

ylf@ylf.legeforeningen.no

«Leger som er usikre 
på om de får fortsette 

i stillingen sin, tør 
kanskje ikke ta opp 

bekymringer om 
arbeidspress»
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Agendaen var tettpakket med spennende diskusjonsom-
råder som bl.a. reorganisering av spesialistutdanningen, 
turnustjenesten, oppgaveglidning, vurderinger i anset-

telsesprosesser, lederutdanning for yngre leger, ytringsfrihet, 
pensjonsordninger og det europeiske arbeidstidsdirektiv.

Spesialisering
Spesialistutdanningen er under lupen hos myndighetene i de 
fleste av de deltagende landene – for eksempel i Storbritannia 
er det et ønske om å redusere antall spesialiteter (det er nå 63). I 
Sverige er et mer ensartet forløp før grenspesialiseringen ønske-
lig. I Danmark står særlig arbeidet mot den såkalte 4-årsregelen 
sentralt. Denne fastslår at man må ha startet i en utdannelses-
stilling innen 4 år fra man starter i dansk turnustjenste, hvis 
ikke får man ikke spesialisere seg. Bakgrunnen for regelen er et 
ønske om å utdanne spesialister hurtigere og dekke spesialist-
mangelen som finnes i noen deler av landet.

Målbeskrivelsene og vurderingene av legene i spesialisering 
ble også diskutert, og viste seg å være svært forskjellige – fra 
svært strukturert med ferdighetslister og vurdering av kompe-
tanse på individnivå i Storbritannia, til det som ble beskrevet 
som en ustrukturert spesialisering med avsluttende eksamen 
i Finland. Sverige, Finland og Norge har en relativt lik spesi-
alisering med målbeskrivelser og prosedyrelister på samme 
detaljnivå.

Leger i ledelsen
Lederutdanning blant yngre leger er noe vår søsterorganisasjon 
i Sverige jobber aktivt for. De har nå et prosjekt med mål om 
å finne de legene som ønsker å lede, i tillegg til å jobbe for en 

større bevissthet 
og deltakelse av 
leger i utvikling og 
ledelse i helsevese-
net. Her jobbes det 
for bedre utdan-
ning og tidlig 
erfaring for leger 
som ønsker å jobbe 

med dette, og det job-
bes for stilinger der 
dette kan kombineres 
med klinisk arbeid.

Ytringsfrihet eller 
lojalitetsbrudd?
Ytringsfrihet blant 
leger var også ett av 
temaene som ble 
debattert. I Norge har 
vi flere ganger de siste 
årene hørt at leger har 
mottatt trusler om 
bl.a. oppsigelse eller 
blitt beskyldt for loja-
litetsbrudd når ansatte 
har uttalt seg om kri-
tikkverdige forhold 
på arbeidsplassen. Til-
svarende problem ble beskrevet i Danmark, særlig angående 
arbeidsforhold, i mindre grad forhold som gikk direkte på pasi-
entsikkerhet. I Storbritannia har de i stor grad unngått disse 
problemene blant yngre leger, da ansvaret og forhold rundt 
utdanningen er uavhengig arbeidsgiver, og det derfor kan være 
lettere å si i fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Andre samarbeid over landegrensene
Avslutningsvis presenterte European Junior Doctors (EJD) sin 
organisasjon og sine arbeidsområder. Her står særlig arbeidet 
med det europeiske arbeidstidsdirektiv, oppgaveglidning, lønn 
og bedre flyt av leger i spesialisering over landegrenser i EU/
EØS sentralt.

Til tross for et tettpakket møteprogram fikk vi bl.a. tid til en 
rundtur i BMA House, som har huset den britiske legeforening 
siden 192,5 i tillegg til British Medical Journal (BMJ). Byg-
ningen leies ut på regelmessig basis og var blant annet Nikes 
hovedkvarter under OL i London.

Tettpakket program i London
i midten av september var det tid for det årlige møtet i Nordisk Råd for Yngre Leger (NRYL), denne 
gang med Storbritannia som vertskap. NRYL samler yngre leger i de nordiske landene, inkludert 
Storbritannia, en gang årlig for å diskutere aktuelle temaer og utveksle erfaringer fra arbeidet som 
gjøres i de respektive foreninger. Bakgrunnen for at også Storbritannia er med, er historisk, inkludert 
sammenfallende interesser og arbeidsområder.

Ylf-leder Johan Torgersen, Georg Nikolai 
Johnson og Ylfs jurist Bjørn Ove Kvakvik 
deltok på NRYL sammen med Ylfs nestle-
der Anja Fog Heen (fotograf).

Anja Fog Heen

anjaheen@gmail.com

nordisk råd for yngre leger
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Utvalget er valgt for 2 år og har 10 medlemmer. Det ledes 
for tiden av Hilde Engjom. Gunnhild Stordalen og Tonje 
Tvinnereim er Ylfs representanter i utvalget. Utvalget har 

en rådgivende funksjon overfor Sentralstyret, og skal initiere saker 
og gi uttalelser til problemstillinger forelagt av Legeforeningens 
organer.

Menneskerettigheter og helse
Når det gjelder menneskerettighetene arbeider utvalget for å fore-
bygge menneskerettighetsbrudd begått mot leger, av leger eller 
i medisinsk virksomhet. Et mål er å øke forståelsen av sammen-
hengen mellom menneskerettigheter 
og helse, og å rette fokus mot men-
nesker som påføres skade og sykdom 
som følge av menneskerettighets-
brudd. Viktige oppgaver er å gi støtte 
til leger og annet medisinsk personell 
som hindres i å utøve sin virksomhet 
eller som forfølges pga sitt arbeid for 
menneskerettighetene, og samtidig å 
fordømme og søke å hindre leger og 
medisinsk personell som medvirker til 
tortur og andre menneskerettighetsbrudd. Det tidligere utvalget 
for menneskerettigheter har samarbeidet med legeorganisasjo-
ner i det tidligere Jugoslavia, Tyrkia og Kina, med finansiell støtte 
fra Utenriksdepartementet. I Norge har man blant annet jobbet 
med helsetjeneste blant flyktninger og asylsøkere.

Tiltaksplan for klimakonsekvenser
Når det gjelder helsemessige konsekvenser av klimaendringer 
og global oppvarming, er det laget et grunnlagsdokument og en 
tiltaksplan for å forebygge klimaendringer og etablere bered-
skap for å møte de helsemessige konsekvenser både nasjonalt og 
internasjonalt.

internasjonal innsikt og engasjement
Det tidligere utvalg for global helse har spesielt arbeidet med å 
bedre grunnlaget og legge til rette for legeforeningens politiske 

arbeid. Utvalget har utarbeidet policydokumenter med føl-
gende temaer: Migrasjon og legemangel i fattige land, Styrket 
samarbeid om utdanning av leger i lav- og mellominntektsland 
og Internasjonal mødrehelse. Det nye utvalget arbeider nå med 
et policydokument om barnehelse. 

Utvalget bidro også aktivt i planleggingen og gjennom-
føringen av Globvac-konferansen i 2011 (Contributions to 
Global Health Research, Capacity Building and Governance). 
Dette er en internasjonal konferanse om global helse og vak-
sinasjon, og Legeforeningen var i 2011 medarrangør sammen 
med Norges Forskningsråd. 

Engasjement på flere fronter
Det nye utvalget vil videreføre arbei-
det fra de tre tidligere utvalgene. Det 
er et mål for utvalget å øke kunnskap 
om helseutfordringer i lavinntekts-
land, og å stimulere til engasjement 
i helsefremmende arbeid i disse lan-
dene. Herunder er det et mål å bidra 
til muligheter for faglig utvikling for 
norske leger som velger å arbeide i 

slike land. Utvalget vil også bidra til å utvikle legeforeninger i 
lavinntektsland. For tiden arbeides det med et samarbeidspro-
sjekt mellom Dnlf og den malawiske legeforeningen. Utvalget 
vil engasjere seg i menneskerettighetsspørsmål når slike proble-
mer er aktuelle, slik vi nå har opplevd både i Bahrain og Syria der 
leger har blitt utsatt for brudd på menneskerettighetene fordi de 
har behandlet skadde fra begge sider i konfliktene. Utvalget vil 
også følge opp tiltaksplanen for helse og klima.

Regjeringen har gjort helse til en viktig del av utenrikspolitikken 
og mener helse kan bidra til dialog og styrking av menneskerettig-
hetene. Denne politikken er et utformet i Meld. St. 11 (2011-2012) 
Melding til Stortinget, Global helse i utenriks- og utviklingspo-
litikken. Dette er et viktig grunnlag for Legeforeningens videre 
arbeid og dialogen med myndighetene, forsknings- og under-
visningsmiljøene.

Et utvalg for en bedre verden
Høsten 2011 ble tre av Legeforeningens utvalg, utvalg for menneskerettigheter, 
utvalg for global helse og utvalg for global oppvarming og helse, slått sammen til et 
fagpolitisk utvalg. Det nye sammenslåtte utvalget arbeider med forholdet mellom 
medisinsk virksomhet og menneskerettigheter, helsemessige konsekvenser av 
klimaendringer og global oppvarming, samt internasjonale helsespørsmål. 

Tonje Tvinnereim

Legeforeningens 
utvalg for 

menneskerettigheter, 
klima og global helse



Forum retter blikket utover og 
inviterer organisasjoner for yngre 
leger i nært og fjernt utland til å 
fortelle litt om hva de driver med. 
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The EJD was formally created in Bad-
Nauheim in 1976. Our initial objectives 
included safeguarding the interests of 
the Junior Doctors in Europe, impro-
ving relations and information 
exchange between our member orga-
nizations. From the beginning of the 
EJD‘s existence, it became evident that 
the Junior Doctors of various countries 
have many similar experiences and dif-
ficulties. Therefore, after pooling the 
information and exchanging ideas, the 
EJD was able to identify the main areas 
of interest to Junior Doctors in Europe: 
quality of postgraduate training, wor-
king conditions, flexibility and mobility, 
work-life-balance, and career options.

Structured training programs with 
quality assurance models are needed to 
fulfill the future requirements of medical 
training. The EJD considers postgraduate 
training as part of the continuum of med-
ical training. Therefore, we participate in 
various international organizations to 
filter and extract new ideas and develop-
ments in this process. The goal is to share 
these ideas to the benefit of each national 
member organization.

The EJD is organized in a way that ensu-
res this exchange. Beside the “modern» 
communication tools such as website 
(www.juniordoctors.eu), mailing lists, 
Facebook page and Twitter, the delegates 
of the 19 national member organizations 
are meeting twice a year. In the two days 
meeting the results of the Committees 

and Working 
Groups are 
presented and 
discussed. Drafted 
policy statements are 
approved and sent out to rele-
vant authorities to promote the political 
ideas of the European Junior Doctors. 
This is usually done by the EJD´s Brussels 
Office or the national members themsel-
ves. One of the most important topics are 
the national interim reports that give a 
view on the problems of national mem-
ber organizations – and sometimes the 
solution can already be found in one of 
the member countries!

In between the meetings the Execu-
tive Board, consisting of 7 persons from 
7 nationalities, supervises the work of the 
Committees and Working Groups. As 
Junior Doctors are usually up-to-date, 
the communication runs via email and 
the EJD online workspace. That ensures 
that EJD projects are being developed 
continuously.

It is clear that without improving the 
working conditions of Junior Doctors 
all over Europe, good training can´t be 
achieved. While in most Nordic coun-
tries limited working hours and on calls 
are already a fact, the rest of Europe is still 
fighting for this major asset. To achieve 
this goal the EJD was from the beginning 
actively involved in the development of 
the European Working Time Direc-
tive. Finally, the exceptions for Junior 

Doctors were 
withdrawn and 

from 2004 on the 
limit of 48 working 

hours per week applied. 
At the moment this Directive 

is under revision. It is important that all 
Junior Doctors fight together, to preserve 
the progress made and to prevent a new 
extension of the working hours!

The EJD also recognized that the 
migration for educational purposes and 
a greater mobility among Junior Doc-
tors is crucial for further developing the 
profession. As a result the EJD publis-
hed in its early years a series of booklets 
which contained relevant information 
for doctors wishing to seek employ-
ment or complement their training in 
a foreign country. Today this idea of an 
information platform is carried on with 
the European Medical Mobility Website 
(http://www.medicalmobility.eu). This 
together with the idea of an ePortfolio 
would give Junior Doctors the possibi-
lity to easily do a part of their training 
abroad – without losing time!

The different perspectives within 
Europe influence the migration of doc-
tors as well as the working conditions, 
the quality of training and the quality 
of patient care. Therefore, the EJD has 
endeavored to gain a better insight of the 
workforce policy of its member countries 
in order to influence policy makers by 
providing examples of more successful 
planning. Get connected, understand, 
exchange and maintain the good stan-
dards – this is what EJD is about!

Carsten Mohrhardt

European Junior Doctors
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Mitt funn

Hva var bakgrunnen for prosjektet? 
Med alderen skjer det en gradvis 
reduksjon i både hjernestruktur og 
hukommelsesfunksjon. Hjernebar-
ken tynnes, nevrale nettverk svekkes, 
og evnen til å huske ny verbal infor-
masjon blir dårligere. Disse to nivåene 
– hjerne og kognisjon – henger trolig 
sammen med hverandre, slik at reduk-
sjoner i hjernestruktur, for eksempel 
fortynning av hjernebarken, forkla-
rer variasjon i hukommelsesendring 
med alderen. Studier har vist at det er 
mulig å bedre hukommelsesfunksjon 
hos eldre gjennom intensiv mental 
trening. Da vi startet prosjektet hadde 
kvantitative MR-studier hos yngre 

vist at ulike typer mental trening var 
ledsaget av strukturelle endringer i 
menneskehjernen – et mulig tegn på 
nevroplastisitet. Om slike endringer 
forekom og var mulig å detektere ved 

hjelp av moderne MR-teknologi hos 
eldre, var ukjent. Derfor designet vi en 
randomisert kontrollert studie der vi 
lot eldre voksne drive intensiv, daglig 
hukommelsestrening over to måneder 
og målte både endringer i hukommel-
sesfunksjon og hjernestruktur etter 
trening. 

Hva er ditt viktigste funn?
Vi fant at eldre voksne som drev mål-
rettet hukommelsestrening hadde 
bedre verbal hukommelse etter tre-
ningsfasen. Dette var i tråd med 
tidligere studier. Det som var nytt var 
at vi klarte å spore ørsmå strukturelle 
endringer i hjernen hos de som hadde 
trent, sammenlignet med kontroll-
gruppen. Endringene dreide seg om 
regionale fortykninger i hjernebar-
ken og økt styrke i større nervetrakter 

i frontale områder av hjernens hvite 
substans. Endringene i hjernestruktur 
og hukommelse var til dels relatert; 
Deltagerne med større utbytte av tre-
ningen i form av hukommelse, hadde 
også mer positive hjerneendringer. 

Hvordan ble du engasjert i dette 
prosjektet? 
Jeg startet med prosjektet som en del 
av Forskerlinjen i medisinstudiet. 

Hadde du dette som fulltidsstilling, 
og hadde du eventuelt noe annet 
arbeid ved siden av?
Jeg hadde to fulltidsår som forskerlin-
jestipendiat og gjorde resten parallellt 
med siste del av medisinstudiet. Ellers 
jobbet jeg litt som foreleser ved HiOA, 
men mesteparten av tiden gikk med til 
forskning. 

Hva har du tenkt å gjøre videre? 
Jeg skal fullføre turnustjeneste (venter 
på å begynne i februar 2013). Deretter 
ønsker jeg å drive forskning og klinisk 
arbeide parallelt. Å bruke moderne 
hjerneavbildningsmetoder sammen 
med kognitive og kliniske mål i diag-
nostikk og behandling av kognitiv 
svikt og demens hadde vært spen-
nende. Dette vil naturligvis avhenge 
av hvilke stillinger som faktisk finnes 
der ute.

hannevaleur@gmail.com

Hanne Støre Valeur

Andreas Engvig disputerte den 26. juni 2012 for PhD-graden ved uio med avhandlingen 
«Linking brain and cognitive plasticity in aging». 

«Hjernebarken 
tynnes, nevrale 

nettverk svekkes»
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5. september i år meldte NRK om 
«tusenvis av lovbrudd hver måned» 
på arbeidstidsreglar.1 Dette gjaldt 

Helse Midt-Noreg, men dei fleste som har 
arbeidd meir enn nokre veker på sjukehus 
er vel rimeleg sikre på at det òg gjeld i dei 
andre helseføretaka i landet. Administre-
rande direktør i Helse Midt RHF, Gunnar 
Bovim, var sitert på at det ikkje var for 
få tilsette i helseføretaket, men at gamal-
dagse vaktsystem var årsaken til lovbrota, 
og at poliklinikk og dagbehandling var 
medisinen som skal til for å bøte på dei.

Sjølv ser eg kvar dag at legar dekker opp 
for kvarandre ved sjukt barn, når dei skal 
på kurs eller har ferie – noko som er ein 
del av den normale drifta av eit sjukehus. 
Gunnar Bovim sa straks ja til eit inter-
vju om arbeidstid. Som det passa seg, 
var vi begge på det tradisjonsrike Hur-
tigrutekurset , og intervjuet fann stad 
under ein frukost i Svolvær. «Gjestane» 
er våre bordfeller Bernd Müller (BM), 
nevrolog og hovudtillitsvald for over-
legane i Molde, og Øystein Drivenes 
(ØD), barnekirurg og klinikktillitsvald 
for overlegane ved St Olav. 

No har vi hatt «arbeidstidsavsløringa» 
i Helse Midt-Noreg. Vart du overraska 
over talet?
Nei… eller det vil seie, eg hadde ikkje pei-
ling på om talet ville vere høgt eller lågt. 
På eit vis er det bra at talet er kjempehøgt; 
det er eit godt utgangspunkt for betring, 
men ikkje minst fordi ingen kan vere i tvil 
om at ein må gjere noko med situasjonen. 

Samstundes veit vi korleis legane job-
bar, og alle veit at sjukepleiarane jobbar 
doble vakter!
Ja. Eg trur jobben med å endre dette vert 
vanskelig. Når vi ser på arbeidstid, er der 
motstand, både hjå leiarar og tilsette. Vi 

får nok ikkje høgmælte protestar, men 
nokre meiner avdelingane ikkje går 
rundt om folk ikkje jobbar like mykje, at 
legane ikkje lærer nok utan lange vakter. 
Og så tener ein jo meir på vakt då…

Eg kontakta deg jo på bakgrunn av 
sitatet om nok tilsette, men gamaldags 
organisering…
…det var ikkje det eg sa! Vi har for mange 
vaktordningar. Det er ein mis-match 
i aktiv pasientbehandling kontra kva 
folk ein har i ei eller anna vaktordning. 
Ein skal ikkje ha vakt for at legane skal 
tene pengar, men for at pasientane skal 
få hjelp.

Meiner du då at vi har nok folk, men for 
mange sjukehus?
Det avheng sjølvsagt av korleis du defi-
nerer sjukehus.

Eg meiner sjukehus der ein har akutt-
beredskap. Eg trur jo det er for mykje 
med fire sjukehus i Møre og Romsdal 
[om lag 260,000 innbyggjarar]
Då er eg samd. Vi treng ikkje så mange 
akuttsjukehus. Vi behandlar fleire pasi-
entar i poliklinikk og dagbehandling. For 
ti år sidan vart 1/6 av pasientane lagt inn 
på sjukehuset, no er det berre 1/10 som 
treng å leggjast inn. 

Kva med det aukande kravet til rask 
innlegging og utgreiing? 
Eg trur det er ei kulturell greie. Når du 
kjem til akuttmottaket har du tøflane 
med og naboen har sendt blomar. Det 
har med kven som er i mottaket; dei som 
er der kan ikkje sende folk heim.
Sengekapasiteten er generert ut frå eit 
behov som ikkje er reelt, pasientar vert 
lagt inn for at overlegen skal kunne sjå 
til dei på visitten neste dag. St Olav seier 
no at dei skal ha overlege i akuttmottaket 
kontinuerleg. Eg trur dette er riktig veg å 
gå, å styrke frontlinjevurderinga.

Korleis hjelper dette til å få arbeids-
tida innanfor vernevedtaka? Kva 

vaktordningar skal vi kvitte oss med? 
Er det verkeleg SÅ mykje legetid som 
er bunde i passiv vakt?
Det er mykje ja!

 Det er jo nesten ingen overlegar som 
kjem til og går heim etter vakt. Dei 
«produserer» jo både før og etter.
Vi må jo sjå på spesialitetane, kvar skal 
ein ha vakt? Når ei operasjonsavdeling 
har 0,1 operasjonar per natt, må det vere 
lov å spørje om det er rett å ha full bered-
skap for akuttkirurgi. Der går det mykje 
ressursar. 

Kva er tidsperspektivet for nulltole-
ranse for brot på vernevedtaka? Kor 
raskt kan vi omorganisere, om vi trur 
det vil gje så stor ekstrakapasitet?
Vi må starte med å sjå på det. Nokre sta-
der må vi ha fleire legar, nokre stader 
må vi omorganisere. Alle stader må vi 
halde fram med vedtaka frå strategi 2020 
[HMN sin strategiplan]. Det vil komme 
fram fleire brot etterkvart som vi set pres-
set på.

Øystein stel eit spørsmål frå meg: 
«Men eg er uroleg for utdanningssitua-
sjonen! Med overlegen i mottak, får LIS 
og turnuslegar lære sjølv?»
Dette er jo ein klassisk konflikt, men ein 
må legge det gode pasienttilbodet fyrst, 
og legge opplæringa etter. Vi kan ikkje 
setje dei ferskaste legane der dei sjukaste 
pasientane er, fordi dei skal lære.

Det er ikkje arbeidstida som er til hin-
der for god spesialisering, det du lærer i 
time 25 og 26 på jobb er ikkje kvalitativt 
den beste læringa. Likevel, spesiali-
seringsløypa er lagt opp for 15-20 år 
sidan når ein jobba lengre, fekk sett 
fleire kasus og gjort fleire inngrep, og 
soleis var spesialistkompetent etter x 
år. Eg er ikkje sikker på om eg vert ein 
like god spesialist.
Den gamle identiteten til profesjonen 
var jo at ein var på jobb og redda liv, kom 
heimom i jula og helste på familien… og 
ved alle omleggingar av arbeidstida har 

Korleis løyse arbeidstidsutfordringane i Helse-Noreg?

Marit Halonen Christiansen

intervjuet
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ein vore uroleg for at det skal gå ut over 
kvaliteten. Det er jo ikkje tilfeldig at det 
heiter «residents»!

ØD: Vi ynskjer oss ikkje attende til 
gamle dagar, og arbeidsbelastninga på 
vakt har auka. Primærvaktene har det 
alt for travelt. 19 aktive timar er nok for 
mykje med kontinuerleg arbeid. Vi må 
likevel ikkje gå mot sjukepleiedøgn, men 
ei form for todeling..

I gamle dagar gjekk ein jo ein-delt vakt.
BM: Det er jo eit håplaust ideal, vi kan 

ikkje ha slike system
Nei. Det er òg eit spørsmål om pengar. 

Då eg var direktør på St Olav, baud eg 
avdelingane ekstra stillingar dersom dei 
tok ned UTA-tida for å skape nye stillin-
gar. Ingen tok imot.

ØD: Vi må ikkje gløyme at sjukehusa er 
infløkte arbeidsstader. Det er vanskeleg å 
generalisere.

Og det er ikkje råd å finne eit system 
som dekker alle avdelingar både på 
Ullevål og i Volda. Men travelheita går 
ut over spesialiseringa.
ØD: Riktig. Fleire stader får ein berre 
produsere, ikkje lære. For mykje 
fragmentering, som ved tredeling av 
døgnet, går ut over oversikten og læringa. 

 Kva med den negative oppgåveglid-
ninga? Når Dagens Næringsliv 
introduserer «servicemedarbeideren» 
som skal gjere oppgåver som hjelpe-
pleiarar og helsesekretærar gjorde før 
har det gått for langt!
Det er mykje som faktisk må gjerast. 
Det mange ser som ikkje naudsynt, er i 
realiteten dokumentasjon, og dokumen-
tasjonsplikta vil berre auke.

Men når der ikkje er ein sekretær som 
kan hjelpe pasienten med å tinge billet-
tar slik at overlegen må gjere det…
…då er det openbart tøvete. Mykje kan 
løysast ved IKT, t.d. så ein slepp å fylle inn 
dei same opplysningane fleire gonger. Eg 
trur det er lett å gå for langt. Når ein skal 
endre noko, så må ein justere for å komme 
på rett kurs att. Negativ oppåveglidning 

er eit døme på dette, for prinsippet om 
rett kompetanse for oppgåva gjeld òg 
her. Elimineringa av hjelpepleiarar i sju-
kehusa har gått for langt.

Så vi har kome til nokre løysingar; vi 
skal organisere arbeidet annleis, vi 
skal kunne sende folk heim frå mottak 
og det skal ikkje vere akuttfunksjonar 
på alle sjukehusa vi har i dag. Og så 
skal vi reversere noko av den negative 
oppgåveglidninga.

Kva med dei faste stillingane? Vi i Ylf 
meiner jo det er ein del av løysinga på 
arbeidstidsproblematikken. Dei fær-
raste tør føre overtid eller seie nei til 
ekstravakter om ein har ei kontrakt på 
2 månader.
Eg skjøner ynsket om faste stillingar, og 
vil gjerne kunne tilby alle LIS fast stilling, 
men vi må få det til utan at rotasjonsbe-
hovet vert stoppa.

Den partsamansette gruppa som har 
sett på dette har jo foreslått at ein er 
fast tilsett ved eit sjukehus/helseføre-
tak, og at arbeidsgjevar legg til rette for 
gruppe ein. Arbeidsgjevar kan kanskje 
stille større krav òg?
Det er ei god ordning. Det kan ikkje 
vere slik at ein heller er LIS på St Olav 
enn overlege i Volda, og det at ein treng 
gruppe-ein-teneste kan ikkje løysast 
ved at ein får dobbelt så mange LIS ved 
St.Olav, det er ikkje bærekraftig.

Det verkar som om alle er samde om at 
ein bør få faste stillingar, og så stopper 
det alltid opp med at ein er redd for at 
rotasjonen skal stoppe. Det er jo andre 
yrkesgrupper ein kan samanlikne med?
Som t.d. advokatfullmektig tener ein 
mykje mindre enn ein advokat. Overle-
gejobben kan lokka med større ansvar, 
vanskelegare vurderingar og større krav 
om fleksibilitet, utan mykje høgare løn. 
For mange vil det vere attraktivt å bli 
verande i det robuste fagmiljøet ved 
universitetssjukehuset. Vi treng meir 
rotasjon, alle spesialistane i Ålesund bør 

ikkje ha gått det same løpet. Slik det har 
vore har ein starta i Volda, så kome til Åle-
sund, og idet ein kjem til St Olav startar 
barna på skulen. Ein må kunne organi-
sere gruppe ein-tenesta annleis, så ein 
slepp å flytte med seg familien. I tillegg 
må ein kvitte seg med NrID-ordninga.

Om vi forsøker å sjå inn i krystallkula: 
Om 30 år, som er så langt framme at det 
ikkje er trugande, korleis er HMN då? 
Kvar har vi sjukehus? Korleis arbeider 
legane?

Det er fyrst og fremst eit politisk 
spørsmål!

Eg trur vi har spesialistar der folk bur, 
og at vi har ei anna innretning for over-
nattingsplassane våre. Vi har like flinke 
spesialistar, men dei kan andre ting. Vi 
bruker meir teknologi, utan at vi mister 
den menneskelege dimensjonen.
Eg ynskjer at legane skal trivast i hel-
setenesta. Helsevesenet må vere ein 
kjempeattraktiv arbeidsplass for flinke 
legar. Samstundes vil eg at vi skal utvikle 
oss slik at vi ikkje gjer ting som i retro-
spekt openbart er dumme, og det er 
dette som gjer at eg er utolmodig på visse 
punkt. 

GuNNAR BoViM

Cand.med. Bergen1985.

Spesialist og disputerte i nevrologi 
i 1993. 1998 vart han professor i 
nevrologi.

Leiar av Norsk Nevrologisk forening 
1998-1999.

1998-2006 prodekan og dekan ved Det 
Medisinske Fakultet, NTNu.

2006 adm. dir. St olavs Hospital.

2009 adm. dir.Helse Midt-Noreg RHF.
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The Immortal Life of Henrietta Lacks

yngre leger leser

The ImmorTAl 
lIfe of 

henrIeTTA 
lAckS

Rebecca Skloot
1978

Ferien sto for døra, og som vanleg plukka eg jamnt og ujamnt frå hylla. i eit anfall av «det 
er på tide å lese noko anna enn krim», treiv eg med meg denne. Eg hadde fått den frå ei 
venninne, etter at eg hadde sagt: «Å ja, den har eg lyst å lese». Det eg eigentleg meinte 
var: «Det har vag tilhøyring til fagfeltet mitt, og verker som ei politisk korrekt bok om ei 
svart kvinne som vert misbrukt av kvite menn, og den flinke jenta i meg seier at dette er ei 
feministbok eg bør lese».

Det er nemlig det eg fekk frå vaskeseddelen; ei svart kvinne (Henrietta Lacks) døyr av cancer 
cervicis uterii på femtitalet. utan å spørje har legane (som sjølvsagt er kvite og ser ned på 
henne) tatt biopsiar som ein dyrker vidare og tener seg rike på, og familien prøver å få sin del 
av kaka, og ikkje minst rettferd for mor.

Dette er sjølvsagt historia om Henrietta Lacks. Det er òg ein god del amerikansk historie frå 
ikkje så fjern fortid; ei historie om slavar, frigjevne slavar og segregering. Det er ei historie 
om legar som gjer det dei meiner er rett i beste meining. Det er òg ei historie om etikk, 
både i medisin og forsking. Kva eigarskap har du til kreftsvulsten som vert fjerna frå deg? 
Skal du vere glad til at du vart frisk, eller kan du krevje del i innteninga frå cellene som vert 
patenterte, når ein nytter dei til utprøving av medisinar og vaksiner? 

Kva skal legen fortelje pasienten sin? Har ein som lege lov til å meine ein kjenner pasienten 
godt nok til å skjøne at ho ikkje vil ha beskjed om at ho skal døy? Skal ein tvinge pasienten til 
samtalen om at no er det slutt? 

Boka fortel òg godt om korleis familien til Henrietta strever med å halde seg til at ho døydde, 
og korleis hennar død verker på familien. i ei tid der vi fokuserer på sosiale skilnader i helse, 
er dette eit godt tidsbilete, både i kraft av levekår, men òg forståing av informasjonen ein 
gjev. Kor godt klarer vi sjølv som legar å kommunisere til pasientar som er ulike oss sjølve?

På det språklege plan er ho òg godt skreve. Jamfør sitatet har eg lese boka på engelsk, og 
forfattaren nyttar mykje talemål. Ein kan «høyre» Lacks-familien sin sørstatsdialekt, og 
skjøner enda betre den sosiale avgrunnen som eksisterte mellom Henrietta og legane hennar. 

Kort fortalt vil eg tilrå boka. Eg fekk den gode gamle kjensla der ein berre må lese nokre sider 
til. Både fordi ein vert glad i personane, fordi det er spanande, og somme gonger for å kome 
vidare og kjenne at helsevesenet trass alt har betra seg på åra som har gått sidan Henrietta 
Lacks døydde.

– Marit Halonen Christiansen

«When people ask – and seems like people always be askin to 
where I can’t never get away from it – I say, Yeah, that’s right, 
my mother name was Henrietta Lacks, she died in 1951, John 
Hopkins took her cells and them cells are still livin today, still 
multiplyin, still growin and spreadin if you don’t keep em frozen. 
Science calls her HeLa and she’s all over the world in medical 
facilities, in all the computers and the Internet everywhere.»
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Vi hadde noen generasjoner med leger som var over-leger 
– av mange oppfattet som arrogante supermennesker 
uten åpenhet for innspill, verken fra pasienter eller med-

arbeidere. De feide inn, kom med sin mening og forventet service 
fra alle og en hver. «Slipp meg frem, jeg er lege». Feide ut og lot 
andre rydde.

Slik er det ikke lenger. I vår iver etter å ikke være arrogante 
på vår høye hest, sosialisert slik av studier og media, har vi tatt 
på oss stadig flere arbeidsoppgaver som ligger på siden av faget 
vårt. Jeg har vært enig i mange av de uttalelser som har falt, 
for eksempel «klarer virkelig ikke legene å tømme makule-
ringsmaskina selv når den er full?» «må de virkelig ha hjelp til 
å kneppe igjen ei pasientskjorte etter 6 års utdanning?» «er det 
virkelig ikke mulig å skrive et lite notat selv med den faglige bak-
grunnen?» «ja nå som det er flere kvinner i legeyrket klarer dere 
kanskje å tørke av litt støv så det ser ordentlig ut her».

Jeg kunne kommet med hundre sitater til, alle fra virkelig-
heten. Og som kvinne, litt nevrotisk som man bør være for å 
studere medisin, er jeg enig i mye av det. Vi klarer mye av dette, 
og vi har sagt ja til å gjøre mye av dette. Og det er her det ligger: 
ALT FOR MYE av dette har vi tatt på oss å gjøre. Som i even-
tyret; tar du den så tar du den, og til slutt rører ikke vogna seg i 
det hele tatt. Vi sitter igjen med for lite tid til å gjøre legejobben. 

Jeg mener samfunnet med sitt økonomiske fokus, sin motvilje 
til en tidligere (kanskje over-) privilegert gruppe, og ledelsen 
med sin tro på at sparing skjer best gjennom fjerning av støt-
tefunksjoner bør spørre seg: 

Hva vil du at kirurgen som skal operere deg skal gjøre 
ettermiddagen før? Tørke støv på kontoret eller lese en fersk 
forskningsartikkel om din sykdom? 

Hva vil du onkologen skal gjøre før hun gir din mor cellegift? 
Fylle toner i printeren eller diskutere sykehistorien hennes med 
en kollega? 

Hva vil du indremedisineren skal gjøre på en meget travel 
vakt? Håndskrive alle innkomstjournalene på en treig pc? Eller 
bruke tiden på undersøkelser og behandling?

Det er ikke arroganse, det er å drive forsvarlig. Det er ikke 
legen som skal sloss med vrange kopimaskiner, det er ikke den 
nyansatte sykepleieren som skal informere mor om kreftsyk-
dommen, det er ikke legen som skal bruke vakttid på å hjelpe 
bestemor med skjelvingen å få av seg skjorta, det er ikke studen-
ten som skal lytte alene, det er ikke sekretæren som skal få høre 
hvordan det egentlig er.

Vi trenger leger som har tid til å undersøke pasientene, tid til 
å høre hva de sier, tid til å informere dem, tid til å diskutere med 
kollegaer, tid til faglig oppdatering i hverdagen. Kort sagt; tid til 
å drive faglig godt legearbeid. 

Så skal vi fylle papir i kopimaskina innimellom, men syke-
hus der medisinen ikke er i fokus er vel egentlig ikke sykehus 
lenger, eller?

Dumsnille leger?
Heidi Espvik

Tillitsvalgt, Akershus 
universitetssykehus
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Jeg skal bare vaske ferdig gulvet, så kommer jeg og tar i mot pasienten!



18

flere diskuterer nå oppgaveglidning (eng. task-shifting) som 
et svar på økende eller endrete oppgaver for sykehusene. 
Oppgaveglidning innebærer at oppgaver som tradisjonelt er 

utført av en helsepersonellgruppe overføres til en annen helse-
personellgruppe, og oftest fra en gruppe med høy utdanning til 
en gruppe med lavere utdanning. Et eksempel er kateterisering, 
som tidligere var en legeoppgave, men nå stort sett gjøres av syke-
pleiere. Verdens helseorganisasjon (WHO) har over flere år aktivt 
brukt oppgaveglidning som et virkemiddel for å sikre et minimum 
av helsetjenester i områder uten utdannet helsepersonell. I utvi-
klingsland har helsepersonell lært opp noen i lokalbefolkningen 
til å kunne gi enkle helsetjenester som for eksempel vaksinering, 
veie og følge vektutvikling hos barn og gi enkel folkeopplysning. 
I industriland diskuteres nå oppgaveglidning som en løsning på 
økende knapphet på spesialisert helsepersonell   den etterspørse-
len av helsetjenester en møter. Tanken er å kunne la helsepersonell 
med særskilt kompetanse fokusere på disse oppgavene, mens 
oppgaver de tradisjonelt også har utført kan overlates til andre. 
Et eksempel på dette er diabetesoppfølging som nå flere steder er 
overlatt til diabetessykepleiere, mens endokrinologer tar seg av 
andre endokrinologiske tilstander.

Oppgaveglidning kan altså brukes til å komme personellres-
sursutfordringer i møte. Enten om det dreier seg om at det ikke 
finnes kompetanse på stedet, eller fordi grupper av helseper-
sonell ikke klarer å imøtekomme en økende etterspørsel, kan 
oppgaveglidning være et virkemiddel. Hvordan oppgaveglid-
ning kan benyttes, skal vi også diskutere i Ylf. Styret jobber 
allerede med et policy-notat om oppgaveglidning.

Hva opplever vi så i det norske helsevesenet? Oppgaveglid-
ning skjer, men etter mitt syn er det ikke satt i system. Det skjer 
mer eller mindre for å frigjøre arbeidskraft. Men enda verre; vi 
opplever i stor grad at oppgaver «glir feil vei»! Leger gjør nå opp-
gaver som andre helsepersonellgrupper tidligere hadde ansvar 
for. Talegjenkjenning skulle redusere behovet for merkantilt 
personell, men ender med at legene selv må redigere tekst og 
jobbe mer med notatene. Flere velger å skrive notatene selv. Inn-
føring av nye datasystemer har ført til at leger må føre takster, 
kode og sette opp kontroller selv. Andre helsepersonellgrupper 
har det også travelt og har mindre tid til å støtte opp om legear-
beidet, slik at legen bruker mer tid på arbeid rundt pasienten enn 
i direkte møte med pasienten. Tall fra Legeforenings forsknings-
institutt viser at vi bruker mindre enn 50% av arbeidstiden vår 
sammen med pasientene. 

I Ylf kaller vi dette for negativ oppgaveglidning. Negativ opp-
gaveglidning dreier seg om at oppgaver som kan utføres av flere 
helsepersonellgrupper og som tradisjonelt har blitt utført av 
støttepersonell, nå må gjøres av grupper med spisset kompe-
tanse. Med andre ord blir det reduset tid til å yte spesialiserte 
helsetjenester. Dette er en svært uheldig, jeg vil si skadelig, utvik-
ling! Styret i Ylf har under arbeidet med policydokumentet om 
oppgaveglidning diskutert dette. Vi mener klart at negativ opp-
gaveglidning må stoppes og reverseres. Vi kan ikke akseptere at 
tradisjonelle legeoppgave r forsvinner fra oss, mens vi selv må 
overta merkantile oppgaver og andre støttefunksjoner. Jeg vil 
oppfordre alle medlemmer til å reise spørsmålet rundt negativ 
oppgaveglidning i avdelingene, og særlig hvis det diskuteres at 
legeoppgaver skal overføres til andre helsepersonellgrupper.

Negativ 
oppgaveglidning

Johan Torgersen

johan.torgersen@
legeforeningen.no

kommentar
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hannevaleur@
gmail.com

redaktørens 

hjørne

Hanne Støre Valeur Svaret på gåten er forhåpentligvis at det kun 
trengs en lege for å få til dette. Men den virke-
lige gåten er: Hvorfor i alle dager driver disse 

legene og skrur i lyspærer?Har ikke de andre ting 
å drive med? 

I sykehusledelsenes evige iver etter å frisere 
budsjettene kuttes det ofte i støttepersonell, og 

utdannet helsepersonell får stadig flere oppgaver som strengt tatt ikke har 
noe med utdannelsen deres å gjøre. Jeg kan for eksempel ikke huske å ha 
sett forelesningen «Slik fikser du den ødelagte makuleringsmaskinen» på 
timeplanen i studietiden. Ei heller var «Kurs i telefonkommunikasjon med 
IT-mannen på en annen kant av landet» å finne på min timeplan. Ikke det 
at jeg har noe spesielt i mot å drive med slike praktiske sysler i arbeidstiden, 
men jeg tenker jo at jeg kunne brukt denne tiden på andre ting. Som for 
eksempel pasientkonsultasjoner, journalføring, faglig oppdatering, få brukt 
den kunnskapen jeg har brukt 6 år på å tilegne meg.

Det er ikke meningen å være vanskelig eller sutrete. Det er heller ikke 
meningen å føle seg for høyt hevet til å ta i et tak på «gølvet». Jeg klarer for 
eksempel fint å skifte batteriet i callingen min selv (såpass handyness liker jeg 
faktisk å skryte på meg), men problemet oppstår når det er tomt for batterier 
og jeg må bruke tid og krefter på en lengre tiggerferd til sykehusets andre 
avdelinger for å skaffe disse. Poenget er at ingen tjener på at legene bruker 
tid på å vaske sitt eget kontor, gå 2 km korridor for å levere skittentøyet eller 
oppdatere programvare på datamaskiner. Slik tidsbruk blir et paradoks i en 
tid hvor diskusjonen om vi er nok leger på jobb til å ta oss av pasientene på 
en forsvarlig måte stadig oftere dukker opp.

«Mora di jobber ikke her, gjør det sjæl»-holdningen begynner å få et solid 
overtak rundt omkring på landets sykehus, og i den prosessen forsvinner 
også deler av profesjonaliteten man bør kunne forvente av helsevesenet i vel-
ferdsstaten Norge. Derfor ble jeg veldig glad av å lese Heidi Espeviks innlegg i 
denne utgaven av Forum. Endelig en ung lege som tør å trosse «snill og flink 
pike/gutt»-forventningene og si i fra. Så en tydelig oppfordring: Noter ned 
tidsbruk utenfor legearbeid, presenter det for ledelsen, og krev å få «mora 
di» tilbake på jobb! 

Hvor mange 
leger trengs 
det for å skru 
i en lyspære?






