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fra foreningen

Ylf-leder Hege Gjessing ble valgt til ny president for Legeforeningen på Legeforeningens landssty-
remøte i slutten av mai. Hun er den første Ylf-representanten som er tiltrodd det betydningsfulle 
vervet! Hun tiltrer stillingen 1.september. 

Gratulerer Hege!

Her er det nyvalgte sentralstyret i Legeforeningen: Fra venstre Kjell Vikenes, Johan Torgersen (Ylf), Kirsten Toft, Jon Helle, Hege Gjessing (President, 
Ylf), Trond Egil Hansen (visepresident), Kari Sollien, Cecilie Risøe og Marit Halonen Christiansen (Ylf)
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For fire år siden ble jeg valgt til Ylf-leder. Det var en retning jeg ikke hadde for-
ventet at livet mitt skulle ta, og i forkant av valget var jeg i sterk tvil om hvorvidt 
det var riktig for meg å si ja til dette vervet. Ved å gjøre det, var det noe inni meg 
som forandret seg for alltid. Siden dette er min siste leder her, ønsker jeg å benytte 
anledningen til å si noe om det. 

Vi har alle en faglig, yrkesmessig og personlig vei å gå. Vi starter på noe, vi føler oss 
fram og vi har et sterkt ønske om å bli så gode som mulig på det vi gjør. Underveis 
møter vi på forskjellige forstyrrelser, gode eller dårlige. Det kan være motstand eller 
muligheter. Vi trekkes i forskjellige retninger, og det er ikke alltid åpenbart for oss 
hva som er riktig valg. Da jeg plutselig fikk muligheten til å bli Ylf-leder på full tid, 
var min første reaksjon: «De skjønner ikke hva de har foreslått». Da jeg tenkte litt 
mer på saken, fant jeg en rekke gode grunner til at dette var noe jeg overhodet ikke 
burde satse på. 

Heldigvis hadde jeg mennesker rundt meg som dyttet forsiktig på, og sakte men 
sikkert begynte jeg å forandre mening. Jeg oppdaget også, ved nøyere ettersyn, at 
begrunnelsene mine for å si nei i det store og hele var fryktbaserte. Jeg var bekymret 
for det ene og for det andre, og dermed kikket jeg ikke så nøye på den delen av meg 
som faktisk hadde lyst. Det krevde litt arbeid å gjenkjenne den riktige gnisten, men 
den var der hele tiden.

Så viste det seg altså å bli en fantastisk tid: spennende, utviklende, stimulerende, 
inspirerende. Nå kan jeg selvsagt ikke forstå at jeg en gang var svært nær å takke nei. 
Men det viktige er at jeg ser annerledes på dette med planer og uplanlagte mulig-
heter, og jeg har bestemt meg for at frykt ikke skal være en drivkraft i valgene jeg 
tar. Etter Ylf vil det for all framtid være lettere for meg å stole på at det ukjente mest 
sannsynlig inneholder noe som viser seg å være veldig bra. 

Det finnes mange store personligheter som har sagt mye om akkurat dette. Jeg gir 
den siste plassen til Goethe: 

«Whatever you can do or dream you can, begin it.  
Boldness has genius, power and magic in it!» 

Lykke til videre alle sammen! Det har vært en glede å jobbe for dere!

Blogg: http://hegegjessing.wordpress.com

Kjære dere!

hege.gjessing@legeforeningen.no

Hege Gjessing 
Leder

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

Vi ønsker å ha en utviklende dialog og 
inviterer våre lesere til å komme med 
synspunkter.
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Helsedirektoratet overtar ansva-
ret for spesialistgodkjenningen 

fra foreningen

«Den norske legeforening, Norges 
optikerforbund og Den norske tannle-
geforening har i mange år løst oppgaven 
på en svært god måte. Det er viktig for 
Helsedirektoratet med en god dialog og 
et godt samarbeid med yrkesorganisa-
sjonene både før og etter overtakelsen.

Den nye ordningen blir mer i samsvar 
med andre lands praksis. Det er vanlig 
at helsemyndighetene har ansvaret for å 
godkjenne spesialister. Helsedirektoratet 
er landets helsefaglige myndighetsorgan 
på personellfeltet og fagligheten vil bli 
ivaretatt,» sier konstituert helsedirektør 
Bjørn Guldvog i en uttalelse på Helsedi-
rektoratets nettsider.

Forum tok kontakt med prosjektleder 
Sverre Harbo i Helsedirektoratet for å få 
svar på noen spørsmål:

–  Hvilke praktiske konsekvenser vil 
endringen ha for leger som søker om 
spesialistgodkjennelse?

–  Først og fremst betyr dette at du 
som søker etter 1. oktober i år skal sende 
søknaden til Helsedirektoratet, og ikke 
til Legeforeningen. Søknaden vil bli 
behandlet i Helsedirektoratet og vedtak 
om godkjennelse eller evt. avslag vil bli 
fattet av direktoratet. Før direktoratet 

fatter et vedtak, vil man forsikre seg om 
at saken er grundig belyst og vurdert.

–  Hvem skal nå ta stilling til søknadene? 
–  Helsedirektoratet etablerer en enhet 

som skal behandle samtlige søknader om 
spesialistgodkjenning. Det vil bli inn-
hentet faglige råd etter behov. Det jobbes 
nå med å utarbeide en modell for inn-
henting av faglige råd  

–  Vil det bli endringer i kravene for de 
enkelte spesialistutdanningene?

–  Kravene til spesialistutdanningen 
endres ikke selv om godkjenningsmyn-
digheten flyttes til Helsedirektoratet. 
Direktoratet vil behandle søknadene 
etter de krav og det regelverk som til 
enhver tid gjelder. Helse- og omsorgs-
departementet har imidlertid også gitt 
Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomgå 
dagens spesialitetsstruktur. Dersom man 
etter gjennomgangen finner grunn til å 
endre utdanningskravene, vil regelverket 
måtte bli tilpasset deretter. 

 
–  Det fortelles at det skal innfø-
res et gebyr for de som søker om 
spesialistgodkjenning..?

–  Det blir innført et gebyr. Størrelsen på 
gebyret er ikke endelig fastsatt. Gebyret 
innføres for å dekke deler av kostnadene 
knyttet til saksbehandlingen. Tilsva-
rende gebyrordning er også innført i de 
andre Skandinaviske landene.

Legeforeningens kommentar
Utdanningssjef Einar Skoglund i Den 
norske legeforening uttrykker at Lege-
foreningen er opptatt av at direktoratet 
i behandlingen av søknadene benytter et 
sakkyndigesystem som har fagets respekt 
og gir ordningen legitimitet. Foreningen 
har tilbudt direktoratet å benytte seg 
av spesialitetskomiteene i dette arbei-
det. Spesialitetskomiteene har erfaring 
og kunnskap til å utføre arbeidet på en 
tilfredsstillende måte og har rot i de 
respektive fagmiljøer idet medlemmene 
er oppnevnt etter forslag fra den enkelte 
fagmedisinske forening.

Legeforeningen vil uansett opprett-
holde sine faglige organisasjonsledd, 
herunder spesialitetskomiteene og spe-
sialitetsrådet. Disse organene har mange 
viktige oppgaver ut over behandling av 
søknad om spesialistgodkjenning. De 
er nødvendige bl a  for å følge opp inter-
nasjonal utvikling, kvalitetsvurdere 
fagmiljøene og den utdanning som tilbys 
, vurdere behov for endring av spesialist-
regler, krav til innhold i utdanningen, 
utdanningskapasitet, kursgodkjenning-
hanne mv. Legeforeningen trenger de 
faglige organene i sitt fortsatte arbeid med 
å være premissleverandør og høringsin-
stans overfor myndighetene.

Hanne Støre Valeur
Redaktør

hannevaleur@gmail.com

F ra 1. oktober overtar Helsedireketoratet ansvaret for spesialistgodkjenning av leger, tannleger og 
optikere, og for resertifisering av allmennleger. Tidligere har dette ansvaret vært delegert til yrkesfo-
reninger, og Legeforeningen har hatt ansvaret for spesialistgodkjenning av leger. Endringen følger 
av Stortingets vedtak om endring av Helsepersonellslovens paragraf 53 fra 18.6.2009, hvor det 
bestemmes at Helsedirektoratet ikke lenger har anledning til å delegere ansvaret.
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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
Hege Gjessing, leder 
hege.gjessing@legeforeningen.no

Johan Torgersen, nestleder 
johantorgersen@me.com

Lars Haukland 
Lars.Haukland@legeforeningen.no

Marie Skontorp 
marieskontorp@gmail.com

Arild Hagesveen 
Arild.Hagesveen@diakonsyk.no

Odd Bjørn Salte 
oddbsalte@gmail.com

Hilchen Sommerschild 
hilchen.sommerschild@siv.no

Sara Keim 
sara.keim@gmail.com

innHold

Ylfs årsMøte 2011  
Ylf avholdt sitt årsmøte i månedsskiftet mars/
april. Hovedstyremedlem Oddbjørn Salte 
rapporterer … Side 6

graviditet og vaktarbeid 
Marie Skontorp deler sine erfaringer som 
gravid lege på sykehus. Vi rådfører oss 
med STAMI om konsekvenser av natt- og 
vaktarbeid i svangerskapet … Side 7–9

intervuet: Hans olav Melberg 
Helseøkonom Hans Olav Melberg mener leger 
kan være svært gode leger uten å kunne noe 
om økonomi. Hege Gjessing har snakket med 
den «ovale helseøkonomen» … Side 10–12

jakten på drøMMejobben 
Skal du søke på ny jobb? Din første 
legejobb? Forlengelse av vikariatet? Eller 
nye jaktmarker? Her får du tips og råd til 
jobbsøkingsprosessen … Side 18–19

dessuten
04 Helsedirektoratet overtar ansvaret for 
 spesialistgodkjenningen fra 1. oktober.
13 Napp-ut-bilag: Turnus. 
17 Morbus Norvegicus: Iatrokrati nå!
26 Redaktørens hjørne
27 Riskhospitalet

saMHandling og it på 
nederlandsk
Kan vi lære noe av våre kolleger i  
Nederland i jakten på et effektivt helse-IT-
system? … Side 20–23

10

18

20

7

6

legerollen under lupen 
Forum setter fokus på legerollen og inviterer 
sentrale samfunnspersoner til å si sin mening. 
Først ut: Per Fugelli … Side 24–25 24



6FYL 2011 – 03

Torsdag 31. mars begynte det hele 
med årsmøteseminaret som i år 
var tilegnet temaet «Fremtidens 

legerolle». Det hadde i den anledning blitt 
invitert flere fremstående innleggshol-
dere og debattanter, deriblant Per Fugelli, 
professor på UiO, Elisabeth Normann, 
leder for Norsk sykepleierforbund, Lars 
E.Hansen, leder for Statens Helsetilsyn, i 
tillegg til representanter for Dnlf i form av 
Erik Skaaheim Haug og president Torunn 
Janbu. I tillegg var den private helsesekto-
ren representert ved Olav Kåre Refvem, 
adm.dir for Glittreklinikken, og direktør 
John Arne Røttingen fra Norsk kunnskaps-
senter for helsetjenesten. Seminaret ble en 
interessant og tidvis svært underholdende 
gjennomgang av dagens legerolle og dens 
mulige fremtid, sett fra ulike vinklinger og 
med ulike synspunkt fra de forskjellige del-
tagerne. Det ble rom for filosofering rundt 
temaet, og forsamlingen engasjerte seg i 
det som utartet seg til en interessant debatt. 

Selve årsmøtet ble avholdt dagen etter 
med rundt 70 deltagere og gjester. Det 
ble gjennomgang av årsberetningen ved 
nestleder Johan Torgersen, der det ble 
poengtert hvilken fremgang foreningen 
har fått til det siste året. Arbeidet med faste 
stillinger og gravide legers rettigheter ble 
trukket spesielt frem. For det kommende 
året vil det bli fokusert på videre arbeid for 
faste stillinger, og i tillegg vil satsningsom-
rådene bli arbeid for trygt og forutsigbart 
arbeidsmijø for LIS-leger, spesialisering 
av høy kvalitet, bedre vilkår for dok-
torgradsstipendiater, samt fortsatt god 
lønnsutvikling. 

Presidentkandidiat for Allmennle-
geforeningen Trond Egil Hansen holdt 
en presentasjon forut for det aktuelle 
presidentvalget der han presenterte sitt 
kandidatur. Hege Gjessing holdt så sin pre-
sentasjon som presidentkandidat, og viste 
nye sider ved seg selv som en svært godt 
forberedt og motivert presidentkandidat. 
Presidentvalget under Landsstyremøtet i 
mai blir utvilsomt spennende med to så 
gode kandidater.

Det ble valgt nytt hovedstyre for Ylf 
for perioden 2011/2012, der flere fra det 
gamle styret fortsetter. Nestleder Johan 
Torgersen ble fortjent valgt inn som ny 
leder for Ylf med tiltredelse i stillingen fra 
begynnelsen av september. Ny nestleder 
ble Anja Fog Heen, som tidligere har vært 
leder for Nmf. Resten av det nye styret vil 
bli presentert i neste nummer av Forum. 

Møtet ble avsluttet med en skikkelig 
feiring av 100-års jubilanten. Hele 250 
inviterte og festkledde gjester fikk nyte 
5-retters middag i Speilsalen på Grand 
Hotell. Festmiddagen ble ledet av konfe-
ransier Jon Almaas, og stemningen var 
svært god. Flotte festtaler ble det også. 
Hege Gjessing ble æret med både vakre 
ord og gaver for sin innsats som leder for 
Ylf i to perioder. Det er ingen tvil om at 
hun nyter stor respekt og beundring innad 
i foreningen. Etter middagen hadde med-
lemmer fra Datarock fått oppgaven som 
DJ’er, og det ble dans og musikk i ballsalen. 
Nachspiel på Legenes hus satte kronen på 
verket. Det hele ble en storslått feiring av 
jubileet og et flott minne for de som hadde 
gleden av å delta. La oss håpe at forenin-
gen blomstrer videre i årene som kommer. 
Måtte det bli minst 100 år til! 

Ærverdige Grand Hotell i Oslo var nylig åsted for Ylf sitt årsmøte med årsmøteseminar og påføl-
gende 100 års jubileumsfeiring. Hele arrangementet hadde vært i planleggingsfasen i lengre tid, 
grunnet den spesielle anledningen, og det var derfor svært gledelig for styret å få bevitne så mange 
engasjerte og interesserte oppmøtte. 

Odd Bjørn Salte 
Styremedlem

oddbsalte@gmail.com

intervjufra foreningen

Avtroppende Ylf-leder Hege Gjessing og påtroppende Ylf-leder Johan Torgersen var begge godt 
fornøyde med årsmøtet og jubileumsfeiringen.

Årsmøte og 100 års 
jubileum for Ylf
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Permisjonen er startet og fødsel 
ikke så langt unna, og nå sitter jeg 
her med noen tanker etter disse 

månedene som gravid. Jeg har alltid 
likt å ha mange baller i luften, og som 
mange andre er jeg hardt angrepet 
av «flink-pike»-syndromet. Jeg har 
vært tillitsvalgt i flere år og har lært 
mye om legers rettigheter, også som 
gravide. Men jeg ser nå at det å jobbe 
for våre rettigheter er enklere når en 
er tillitsvalgt for andre enn det er når 
det gjelder en selv. Jeg har ikke hatt store 
problemer i forhold til mine rettigheter i 
løpet av graviditeten, men jeg har kjent 
meg mye mer sårbar. 

I løpet av graviditeten har jeg skif-
tet arbeidssted for å begynne gruppe 
1-tjeneste. Det å begynne på et nytt 
sted mens jeg var sliten og ikke 
klarte å yte det jeg vanligvis kan, 
opplevdes vanskelig. Jeg følte meg 
heller ikke høy i hatten før jeg skulle fortelle min nye sjef at jeg 
var gravid.  Jeg var ikke redd for at vikariatet ikke skulle forlen-
ges, noe mange nok opplever som et usikkerhetsmoment, men 
jeg ønsket jo ikke å være et problem. I prinsippet er en selvsagt 
ikke et «problem» som gravid, men det gir avdelingen en utfor-
dring. Jeg hadde selvsagt ingen grunn til bekymring, for sjefen 
oppførte seg eksemplarisk og var glad på mine vegne.  Jeg har 
heller ikke på noe senere tidspunkt opplevd å bli sett på som et 
problem. Men på tross av all min kunnskap om rettigheter, var 
følelsen der. 

Helt fra starten av graviditeten har jeg vært plaget av en 
ekstrem trøtthet. Jeg klarte å være i vakt på min gamle arbeids-
plass delvis fordi jeg var kjent på stedet, og delvis fordi jeg hadde 
vakt på helikopteret hvor jeg kunne sove eller hvile mellom 
hvert oppdrag. Etter at jeg skiftet arbeidssted sa kroppen gan-
ske raskt fra om at nattevakter uten noe søvn og med lite mat, 
var noe den ikke ville være med på. Vaktene ble i tillegg mer 
stressende fordi jeg ikke kjente sykehuset, rutinene eller kolle-
gene jeg jobbet sammen med. Fastlegen min sykemeldte meg, 
og ikke bare for et par vakter som jeg ønsket, men helt fram til 
tredje trimester, som er tidspunktet en kan gå ut av vakt etter 
A2. For meg var dette et stort nederlag i starten. Jeg har alltid likt 

å gå vakt, og det å ikke klare det jeg 
vanligvis liker, tok tid å akseptere. 

Etter hvert forstod også mitt 
hode at både jeg og junior hadde 
godt av ikke å gå vakter, og det hadde 
nok også pasientene. Det som ble 

vanskeligere utover svangerskapet, 
var å se på mine kollegaer som gikk 
ganske mange uforutsette vakter. Ikke 
bare måtte de ta mine vakter, men jeg 
kunne jo heller ikke hjelpe til med å 
ta noen av de andre udekte vaktene 
som oppsto. 

I løpet av de årene jeg har jobbet 
på sykehus har jeg sett at vaktene på 

de fleste steder, og i de fleste spesialite-
ter, har blitt mer travle. Ut i fra det jeg 
hører fra våre tillitsvalgte ser det ikke ut 
til at den økte arbeidsbelastningen har 
ført til at vi får flere leger som kan dele 

på denne belastningen. Travlere vakter 
gjør det vanskeligere for gravide leger å 

bli i vakt gjennom svangerskapet. Mange blir sykemeldte, og 
det kan virke som om dette er i ferd med å bli regelen heller 
enn unntaket, og slik bør det ikke være. Svangerskap er ingen 
sykdom.

Jeg mener det er mulig å tilrettelegge bedre for våre gravide 
for å unngå sykemelding. Dette ville være bra både får den gra-
vide og for den gravides kolleger. Jeg har store deler av høsten 
altså ikke gått i vakt, og dermed fikk jeg mye mer dagtidsarbeid. 
Det å få kontinuitet på dagtid har gitt meg verdifull kunnskap på 
en annen måte enn det en får med mye vaktarbeid og oppstyk-
ket dagarbeid. I de fleste spesialiteter må en delta i vakt for å få 
godkjent tjeneste til spesialitet, men er det en idé å løse noe opp 
på dette slik at en ikke trenger å gå vakter hele tiden fram til spe-
sialitet? Det kunne både gravide og ikke-gravide ha utbytte av. 

I Sverige har en diskutert om en skulle forhandle seg fram til 
vaktfritak helt fra starten av i svangerskapet. Det er kanskje litt 
tidlig, men kanskje uke 28 som vi nå har igjen er for seint? Men 
om det at en går tidligere ut av vakt igjen bare fører til de samme 
uforutsette vaktene som en sykemelding genererer, vil jo ikke 
dette ha noen konsekvenser for den gravides kollegaer. 

Er det noen som har gode forslag til hvordan vi kan løse noen 
av disse utfordringene?

Marie Skontorp

marieskontorp@gmail.com

intervjugraviditet og vaktarbeid

Noen tanker i slutten 
av graviditeten
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Hanne Støre Valeur

hannevaleur@gmail.com

intervjugraviditet og vaktarbeid

– Vi får jevnlig henvendelser rundt 
graviditet og arbeidsmiljø, innleder fors-
kningssjef Petter Kristensen. 

Han anslår at STAMI får mellom 70 
og 80 henvendelser i året rundt denne 
problematikken, først og fremst fra hel-
sepersonell og de gravide selv, og i noen 
tilfeller fra arbeidsgivere. Spørsmål fra 
gravide som jobber natt og tunge vakter, 
er ikke uvanlig.

Usikre resultater
Så hva vet man egentlig om risikoen for 
skade på foster ved natt- og vaktarbeid? 

– Det er gjort mange studier på dette, 
men studiene er av svært varierende kva-
litet, forteller postdoc Jenny-Anne Lie. 

Flere studier har vist en sammenheng 
mellom nattarbeid og spontan abort, 
prematur fødsel og lav fødselsvekt. Pro-
blemet ved mange av studiene er at de 

er retrospektive og dermed inneholder 
en del mulige feilkilder. Gjennomgå-
ende kan man si at de beste studiene har 
mindre dramatiske konklusjoner enn 
studiene av lavere kvalitet. 

– Ut fra det forskningsgrunnlaget vi 
har i dag, finnes det ikke grunnlag for å 
råde alle gravide til å unngå natt- og vakt-
arbeid, konkluderer Kristensen. 

Nattarbeid og travle vakter kan være utfordrende for alle, og for gravide kan belastningen føles 
ekstra stor. Mange er usikre på hvor langt de bør tøye strikken under graviditet, og er engstelig 
for om nattarbeid og tøffe vakter kan være skadelig for fosteret. Undertegnede tok en prat med 
forskerne Jenny-Anne S. Lie, Karl-Christian Nordby og Petter Kristensen ved Statens arbeidsmil-
jøinstitutt (STAMI) for å finne ut mer om mulige skadevirkninger ved natt- og vaktarbeid under 
graviditet.

Graviditet og vaktarbeid
Petter Kristensen, Jenny-Anne Lie og Karl-Christian  Nordby ved STAMI svarer gjerne på spørsmål om arbeidsmiljø og graviditet.
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En nyere review-artikkel på området, 
«Risk of prematurity, low birthweigth 
ande pre-eclampsia in relation to wor-
king hours and physical activities: a 
systematic review» (Bonzini et al. Occup 
Environ Med 2007;64;228-243) kommer 
til samme konklusjon.

Individuelle tiltak
Men man kan ikke dermed konkludere 
med at det er ufarlig og uproblematisk for 
gravide å jobbe travle vakter og natt. Der-
som det finnes faktorer ved nattarbeid 
som kan påvirke svangerskapet negativt, 
er det ikke klart hva slags skademekanis-
mer det dreier seg om. 

– Sannsynligvis dreier det seg om 
stressreaksjoner og mer uspesifikke 
mekanismer, og fra andre områder vet 
vi at det er store individuelle forskjeller 
i toleranse av stress, forklarer overlege 
Karl-Christian Nordby. 

Rådet fra STAMI blir derfor at det bør 
tilrettelegges individuelt for den gravide 
heller enn å lage regler som skjærer alle 
over en kam. Den gravide må selv kjenne 
etter hva som er akseptabel belastning 
for henne og være raskt ute med å ta opp 
situasjonen med arbeidsgiver.  

Det foregår for tiden mye forskning, 
både nasjonalt og internasjonalt, rundt 
denne tematikken, og i fremtiden vil 
man forhåpentligvis ha bedre studier og 
sikrere resultater å bygge rådene på. 

 

Sykmelding?
For mange gravide leger som synes 
belastningen med vakter blir for stor før 
uke 28, blir løsningen en sykemelding fra 

nattevakter eller vaktarbeid. Mange job-
ber allikevel 100 % på dagtid. Dermed 
ender mange opp med sykmelding, selv 
om de ikke egentlig er syke. Alternativet 
til en sykmelding er svangerskapspenger. 
Svangerskapspenger gis til friske gravide 
kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet 
under svangerskapet fordi det kan med-
føre risiko for skade på fosteret. Denne 
ordningen baserer seg på at den gravides 
lege eller jordmor fyller ut et skjema hvor 

det beskrives hvilke tiltak som må iverk-
settes for at hun kan fortsette i arbeid, 
som så leveres arbeidsgiver. Dersom 
arbeidsgiver ikke kan tilrettelegge slik 
at den gravide kan fortsette i jobb, fyller 
han/hun ut sin del av skjema, som så sen-
des til NAV. Den gravide får dekket tapt 
arbeidsinntekt inntil 6G. Ordningen er 
gunstig både for den gravide, som slip-
per å bruke av sine sykmeldingsdager, og 
for arbeidsgiver som slipper å dekke lønn 
i arbeidsgiverperioden av en sykmelding 
(de første 16 dagene av fraværet). 

Skjemaet finnes på denne linken: 
http://www.arbeidstilsynet.no/skjema.
html?tid=78135

– Ordingen med svangerskapspenger 
er dessverre lite brukt, sier Kristensen. 

Kanskje fordi den er lite kjent blant 
allmennleger, eller kanskje fordi mange 
synes det er mer tungvint enn å sykmelde.

1. og 2. trimester:
• Den gravide kan be om fritak fra vakt, og arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge. Man 

har i slike tilfeller ikke krav på lønn for vakter man ikke går
• For å beholde full lønn, må det benyttes sykmelding fra vakt/ordning med 

svangerskapspenger. Den gravide må kontakte fastlegen.

3. trimester:
• Fra uke 28 gis den gravide rett til å bli fritatt fra vakter uten tap av lønn. 

OBS: For spesialistgodkjennelse kreves det i mange av 

spesialitetene at kandidaten har deltatt i vaktturnus 

under hele den obligatoriske tjenesten. Den tiden 

den gravide har vært sykmeldt fra vakter, men jobbet 

100 %, vil dermed kunne underkjennes ved søknad 

om spesialistgodkjenning. Tjenestetid i siste trimester 

med fritak fra vakt godkjennes. 

FRITAK FRA VAKT UNDER GRAVIDITET

Ut fra det forsknings grunnlaget vi 
har i dag, finnes det ikke grunnlag for 
å råde alle gravide til å unngå natt- og 

vaktarbeid

Rådet fra STAMI blir derfor at det 
bør tilrettelegges individuelt for den 
gravide heller enn å lage regler som 

skjærer alle over en kam.
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Hans Olav Melberg er en ikke-firkantet samfunnsøkonom.  
Grunnen til at han heller kan kalles oval, er at han studerte 
i Oxford. Der gikk det ikke an å studere kun økonomi, og 

han studerte derfor politikk og filosofi i tillegg. Og i tillegg til dette 
litt russisk historie, fordi han syntes det var interessant. 

Etter noen år med fagforeningsarbeid kan jeg forstå hvorfor 
noen synes det er interessant å jobbe med helseøkonomi, men 
jeg vil likevel gjerne vite hvorfor akkurat han begynte med dette.

–  Jeg liker å løse puslespill og gåter, og jeg ønsket å gjøre noe 
nyttig. Jeg synes jeg har oppnådd både – og. 

I snart seks år har han jobbet som helseøkonom på Uni-
versitetet i Oslo.  Hovedarbeidsområde: internasjonale 
sammenhenger.

–  Så hva med oss leger? Bør vi kunne noe om helseøkonomi? 
–  Leger kan være svært gode leger uten å kunne noe om øko-

nomi. Det er det viktig å slå fast. Likevel mener jeg det er tre 
gode grunner til at leger bør  kunne noe om dette: 1) Som sam-
funnsengasjert borger er det nyttig å ha en viss innsikt i hvorfor 
vi for eksempel ikke bare kan bruke fritt av oljepengene. Hvis 
vi bruker uhemmet, vil det skape inflasjon, og det er unyttig 
for oss. Denne grunnen er altså generell og gjelder alle. 2) Som 
lege er det greit å forstå de systemene du jobber innenfor. Det 
vil kunne spare deg for ganske mye irritasjon og frustrasjon. 
Hvis man ikke ønsker å involvere seg noe i økonomisk tenk-
ning, må man tolerere at andre gjør den jobben. Alternativt kan 
en sørge for å forstå noe, og dermed være med i avveiningene 
som handler om kostnader mot nytteeffekt. Jeg mener at leger 
uansett driver kost–nyttetenkning, fordi dere hele tiden vur-
derer hvor mye tid dere kan bruke på en gitt pasient i forhold 
til hvor mange andre som venter. 3) Den tredje grunnen er at 
relativt mange leger før eller siden går inn i lederposisjoner, og 
da må dere kunne noe om dette.»

–  Hvor mye bør vi i så fall kunne og når bør vi lære det?

–  Jeg synes ikke dere trenger å vite veldig mye om helseø-
konomi. Det viktigste vil selvsagt alltid være at dere kan faget 
deres. Men en viss kunnskap er bra. For eksempel er det nyttig 
at dere forstår noe om DRG-systemet og aktivitetsbasert finan-
siering. Jeg underviser allerede studenter i Oslo. Det er satt opp 
seks timer om dette, men jeg mener det burde være noen flere 
timer.

–  Finnes det noen gode lærebøker i helseøkonomi som vi 
kunne ha glede og nytte av?

–  Tja. Det er flere bøker. Jan Abel Olsens har en bok som kan 
anbefales, men mange av bøkene om helseøkonomi  passer ikke 
helt for praktikere som bare trenger å vite litt om det mest sen-
trale – og da gjerne med en vinkling som er relevant for deres 
hverdag».

–  Skal du lage en?
–  Ja.
 Han smiler, og jeg gleder meg til boken kommer. Så fortel-

ler han at det finnes en del gode artikler, og noen av dem er 
publisert i medisinske tidsskrift. Dermed kan det være nyttig å 
kikke litt nærmere neste gang vi kommer over en artikkel om 
helseøkonomi.

I foredraget som var bakgrunnen for dette intervjuet, snakket 
Melberg om hvordan Norge gjør det sammenliknet med andre 
land. Mens vi ofte blir fortalt at Norge bruker alt for mye penger 
på helse per innbygger, bare USA og Sveits bruker mer, nyan-
serer Melberg bildet. 

–  Ja, det stemmer at vi bruker mer enn de fleste andre land, 
men det er ikke dermed sagt at vi bruker for mye. 
–  ???

–  Norge er et av verdens rikeste land. Da er det ikke urimelig 
at vi bruker pengene annerledes enn det vi ville gjort hvis vi ikke 
var så rike. Kjæledyr er et godt eksempel: I USA brukte man mer 
penger på kjæledyr da velstanden økte. I Norge har det samme 

Hege Gjessing 
Leder, Ylf

hege.gjessing@
legeforeningen.no

Hans Olav Melberg –  
en oval samfunnsøkonom
Vi har alle etter hvert hørt mange foredrag. De fleste er ok eller kanskje litt kjedelige, men så er det 
noen innimellom som skiller seg ut. Du føler deg mer våken, du glemmer iPhonen og du lytter. Jeg 
var på et sånt foredrag i desember. Det handlet om helseøkonomi. Jeg bestemte meg for å ta en prat 
med den engasjerende helseøkonomen.
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skjedd med vin. Og helsetjenester. Når vi blir rikere, velger vi å 
bruke mer av pengene på slike ting, og det er ikke et problem i 
seg selv. Det viktige spørsmålet er om vi får igjen det vi ønsker 
for de pengene vi bruker.

–  Gjør vi det?
–  De fleste har nok lagt merke til av vi i det siste har sam-

menliknet oss med Finland på en rekke områder. Grunnen til 
det er at Finland gjør det bra. De får gode resultater på skole, 
og de får gode resultater på helse. Vi vet ikke helt hvorfor de 
gjør det så bra, men en mulig forklaring er at de ble tvunget til 
å forbedre seg etter Sovjetunionens fall fordi Finland da fikk en 
kraftig knekk. Det er ingenting som tyder på at Finland leve-
rer lavere kvalitet enn det vi gjør. Oppgavene er også stort sett 
de samme, men det finnes noen unntak: I Norge behandler vi 
mange for hjerteinfarkt.. Vi setter også inn ganske mange hof-
teproteser. Vi behandler flere for Alzheimer og MS, også har vi 
noe flere barnefødsler. Fødsler er selvsagt bra, men det koster. 
De ekstra barnefødslene utgjør ikke veldig mye, men hvis det er 
flere sånne områder med relativt små summer kan det til slutt 
bli en stor sum.

–  Det blir sagt at de finske legene er mye mer effektive enn 
oss…

–  Vi kan tenke oss to hovedforklaringer på forskjeller i kost-
nader: Enten at arbeidstagerne er mer kostbare; et land har 
høyere lønninger enn et annet. Eller at arbeidstagerne er min-
dre effektive: altså man har for mange ansatte. I Norge har vi 
noen flere ansatte per 1000 innbyggere (men ryktene sier at de 
finske legene løper rundt på jobben). At vi i Norge har høy-
ere lønn, forklarer nesten 40% av forskjellene i helseutgifter. 
Men her er det et stort «men»: Dette betyr ikke at de norske 
legene tjener mer enn de finske i forhold til andre innbyggere 
i de respektive landene. Norge har et generelt høyt lønnsnivå. 
Sammenliknet med andre yrkesgrupper kommer man ganske 
likt ut i Norge og Finland. Et annet poeng er at Finland ikke tar 
med omsorgstjenester i beregningene av kostnader. Det gjør 
Norge. Dette utgjør 25% av forskjellene. 

Dette, og det at det ikke er dagens politikk å kutte stort i løn-
ninger, gjør at det er en stor andel av utgiftene til helsetjenestene 
man ganske enkelt ikke kan organisere seg bort fra.

Det er umulig å ikke komme med et oppfølgingsspørsmål i 
det ordet «organisere» er kommet på bordet: 

–  Det omorganiseres jo absolutt hele tiden. Er det på tide 
å roe ned?

Spørsmålet er selvsagt noe utenfor Melbergs fagfelt, så han 
velger den filosofiske tilnærmingen: –  Den klassiske problem-
stillingen er velkjent: Man har et problem og man omorgansierer, 
problemet forsvinner ikke og man omorganiserer på nytt, osv 
osv. Jeg har selvsagt ikke forskningsmessig belegg for å si at man 
er der i sykehusene nå, men det er et inntrykk man kan få.

Dette får meg til å tenke på min tidligere sjef som hadde en litt 
annen versjon: Man har et problem, man omorganiserer. Pro-
blemet forsvinner, og man mener man har unødvendige rutiner 
og omorgansierer tilbake. Her hører det også med å sitere Gaius 
Petronus (død 66 e.kr) «Vi arbeidet hardt, men hver gang vi 
begynte å bli en gruppe som fungerte skulle vi omorgansieres. 
Jeg lærte meg senere i livet hvor lett det er å møte enhver ny 
situasjon med omorgansisering, og også hvilken vidunderlig 
metode det er for å skape illusjoner om fremskritt, mens følgene 
er kaos, ineffektivitet og demoralisering»  

–  Men det er ett viktig poeng her, og det er at det oftest gjøres 
så mange forandringer samtidig, at det i ettertid er nærmest 
umulig å si hvilket tiltak det var som hadde effekt. Ved å bruke 
vitenskapelige metoder oftere, vil vi kunne få vite hva som fak-
tisk er nyttige forandringer.

Min time med Melberg nærmer seg slutten og jeg vil gjerne at 
han skal gi meg et par fasitsvar.  

–  Er det sant at RHFene har klart å få til økonomisk balanse? 
–  Det er sant at det nå ikke bare er økonomisk balanse, men 

at sykehusene til og med går med noe overskudd. Svaret er ikke 
nødvendigvis at RHFene har gjort mange avgjørende forand-
ringer. En like gyldig forklaring er at nivået på tildelingen av 
penger nå kan være riktig. Det var en kort periode for noen år 
siden hvor det så ut til å være manglende kontroll, men det er 
ikke sånn at det har vært kaos i tretti år og nå er det orden. Det 
ser i tillegg ut til at utgiftene ikke stiger like mye nå som de har 
gjort tidligere.

–  Hvor «skummel» er eldrebølgen i et helseøkonomisk 
perspektiv? 

–  Det blir flere eldre i tiden fremover, men hvilke konsekven-
ser dette kommer til å få er vanskelig å beregne fordi det er store 
usikkerhetsmomenter knyttet til  dette. Vi vet at vi bruker mye 
penger på mennesker som er ved slutten av livet, men vi vet ikke 
hvilken betydning en økning i antall eldre vil få. Dessuten er vi 
bedre stilt enn en del andre land fordi vi har en bra fødselsrate 
her. De siste 50 årene har vi gjort beregninger og sagt at det ikke 
kommer til gå. Foreløpig går det fint. Det er klart at det er rik-
tig å planlegge for fremtiden, men dette er en gradvis utvikling 
som har pågått lenge, og som vi hittil har håndtert uten at det 
har blitt noen krise.

Og så den siste lille nøtten: –  Hvor mye kommer vi til å bruke 
på helse i 2021, i prosent av BNP (nå bruker vi rett under 
10%) ?

–  14 %

Han påstår at det siste er ren gjetning. Det stemmer likevel for-
bausende bra med det jeg hørte helsedirektør Bjørn Inge Larsen 
si for ikke så alt for lenge siden.
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Turnustjenesten

Mange lurer på mye når de skal begynne i  
turnus, og underveis i turnustiden. 

 
Forum gir deg her en kortfattet oversikt i stikkordsform 

over det meste du trenger av  
informasjon om tjenesten.
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Legeforeningen 
Legeforeningen er fagforening 
og faglig forening for alle lan-
dets leger. Legeforeningen har 
nå over 25 000 medlemmer 
og er sammensatt av mange 
underforeninger. Yngre legers 
forening er av syv yrkesfore-
ninger i legeforeningen. Ylf 
har over 6000 medlemmer. Vi 
er fagforening for turnusleger, 
sykehusleger som går i utdan-
ningsstillinger, vernepliktig 
befal og stipendiater. 

Ylf har eget kontor i Legenes 
hus, Akersgt. Oslo. Du finner 
e-postadresser til oss på vår 
hjemmeside.

Vi anbefaler alle å bruke lokale 
tillitsvalgte først og la de ta 
kontakten inn til oss når det 
er behov. Dette er fordi vi ser 
at det har stor betydning at vi 
klarer å utvikle et best mulig 
tillitsvalgtapparat.

Turnusrådet
Turnusrådet er Legefore-
ningens faglige organ for 
turnustjenesten for leger. 
Spørsmål ved rørende faglige 
sider ved turnustjenesten tas 
opp med turnusrådet. 

Henvendelser rettes til Lege-
foreningens sekretariat som vil 
hjelpe deg videre. 

Avtaleverket –  
dine rettigheter!
Det inngås avtaler mellom ar-
beidsgivers og arbeidstakernes 
organisasjoner. Disse avtalene 
omtaler forhold og rettigheter 
angående arbeidstid, lønn, 
vakttjeneste osv.

De avtalene legeforeningen 
har med helseforetakene kalles 
A2 og B.

A2 er en felles nasjonal avtale 
for alle sykehusleger, mens 
B er  lokale versjoner som 
fremforhandles på det enkelte 
foretak. Innholdsmessig er mye 
likt, men med lokale varianter 
av en del temaer. Vi vil senere 
i dette heftet flette inn para-
grafer fra A2 som har betydn-
ing for de forskjellige temaene. 

Hovedtemaer som er avtalef-
estet; Arbeidstid: definisjoner 
og muligheter for utvidet ar-
beidstid. Vernebestemmel-
ser- som beskriver maksi-
mumsgrenser for arbeidstid, 
rett og plikt til å jobbe vakter, 

lønnsnivåene, forhold som 
angår turnusleger (§8)

Disse avtalene skal ligge på in-
tranettsidene til foretaket. De 
ligger også på legeforeningens 
hjemmeside.

Hvem er din tillitsvalgte?
Hvis du trenger hjelp bør du 
kontakte din tillitsvalgte. Det 
skal være Ylf-tillitsvalgte ved 
henholdsvis kirurgisk, medi-
sinsk og psykiatrisk avdeling 
og disse fungerer også som 
turnus legenes tillitsvalgte. 
Over dette finnes det en 
hovedtillitsvalgt/foretakstillits-
valgt for sykehuset/foretaket. 
Personalavdelingen skal hele 
tiden ha oversikt over hvem de 
tillitsvalgte er. Ofte ligger  op-
plysningene også på intranett. 
Hvis du ikke finner din tillitsval-
gte kan du sende e-post til Ylfs 
kontor. 

Autorisasjon
Når du er ferdig med tjenesten 
på den enkelte avdeling, må 
du selv sørge for å få avde-
lingsoverlegens underskrift 
på tjenestebeviset (søknad 
om autorisasjon) som du får 
tilsendt fra Helsetilsynet. Din 
autorisasjon vil bli datert etter 
den dato Helsetilsynet mottar 
din søknad. 

Evaluering av  
turnustjenesten
En rekke endringer i ram-
mebetingelsene for tur-
nustjenesten reiser spørsmål 
om tjenesten fortsatt oppfyller 
hensikten og hvilke endringer 
som eventuelt er påkrevet. 
Legeforeningen gjennom-
fører en kontinuerlig stand-
ardisert nasjonal evaluering 
av turnustjenesten basert på 
spørreskjemaundersøkelser. 
Spørreskjemaundersøkelsene 
skal måle kvaliteten i turnus-
tjenesten og tjene som infor-
masjonsgrunnlag i arbeidet 
med å utvikle tjenesten. De 
skal danne grunnlag for 
beslutninger vedrørende 
turnustjenesten både for tur-
nusrådet, arbeidsgivere og 
myndigheter. Undersøkelsen 
gjennomføres anonymt, og det 
er viktig at du benytter anled-
ningen til å gi uttrykk for din 
vurdering av tjenesten. 

Flytting
Sykehusturnus og distriktstur-
nus:

Flytteutgifter
Enkelte foretak/kommuner 
dekker flytteutgifter for 
turnusleger. Dette kan un-
dersøkes ved å kontakte 
personal¬kontoret eller lokale 
tillitsvalgte hos den ar-
beidsgiveren du skal begynne 
hos.

Utover det som eventuelt dek-
kes av ny arbeidsgiver, er SAFH 
fra 1. januar 2005 delegert 
oppgaven med tilskudd til reise 
og flytting for turnusleger. 
Reg¬lene for tilskudd til reise 
og flytting for turnusleger 
finnes på denne linken:

http://www.shdir.no/
publikasjoner/rundskriv/
tilskudd_til_reise_og_flytting_
for_turnusleger_og_turnusfysi-
oterapeuter_2006_36009

Skjema for søknad om slikt 
tilskudd finnes her:

http://www.safh.no/skjema/
reiseutg.pdf

Flyttedag
Flyttedager reguleres av per-
sonalhåndbøker. Vanligvis har 
man krav på inntil 2 dager 
velferdspermisjon for flytting. 
Det er den nye arbeidsgiveren 
som eventuelt skal dekke 
dette.

Bolig

Sykehusturnus: 
Overenskomstens del A2 § 
8.3.2: Turnusleger skal tilbys 
tilfredsstillende boligforhold. 
Se for øvrig http://www.
legeforeningen.no/index.
gan?id=11604

Distriktsturnus:
Særavtalen § 11.6: Turnusle-
gen skal tilbys tilfredsstillende 
boligforhold i samsvar med de 
normer som gjelder for turnu-
sleger i sykehus. Turnusleger 
har plikt, med mindre særlige 
grunner tilsier noe annet, til 
å bo i den anviste bolig eller 
dekke kommunens eventuelle 
husleietap hvis boligen ikke 
kan leies ut midlertidig til an-
dre, se særavtalen 11.7. Med 
særlige grunner menes der 
hvor turnuslegen har egen 
bolig i eller nær kommunen 
fra før. Særlig grunn er også 

dersom ektefeller/samboere 
begge er turnusleger, og deres 
respektive tjenestesteder er 
såpass nært hverandre at de 
naturlig ville benyttet seg av 
en bolig. 

Særavtalen finnes her: http://
www.legeforeningen.no/index.
gan?id=111867&subid=0

Felles for  
sykehus- og distriktsturnus:
Turnusforskriften § 19: Turnus-
stedet skal skaffe turnuslegen 
bolig. Det foreligger ingen 
sentral regulering av husleien. 

Statens helsetilsyn har gitt 
følgende retningslinjer om 
turnuslegenes boligforhold:

Dersom man ikke blir enige 
om hva som er tilfredsstillende 
boligforhold, kan følgende 
retningslinjer gi veiledning: 

1. Den frie gulvflate bør ikke 
være mindre enn 70m2 og 
utgjøre minimum 3 rom (1 
oppholdsrom, 2 soverom) 
ent., kjøkken, bad og WC.

2. I kjøkken skal være install-
ert: Komfyr med minst 3 
kokeplater og steke¬ovn. 
Kjøleskap. Skapplass til kjøk-
kenutstyr og mat. Kjøkken-
benk med oppvaskkum og 
utslagsbenk.

3. I soveværelse skal være: 
Dobbeltseng med tilhørende 
madrasser. Nattbord og 
klesskap.

4. I bad skal være installert: Kar 
med eller uten dusj. Hånd-
vask. Hylle med speil. Det 
må være rimelig adgang til 
klesvask (vaskemaskin eller 
lett adgang til fellesvaskeri)

5. I tilfelle hvor kandidaten 
ønsker det forutsettes det 
at sykehuset også er be-
hjelpelig med møblering for 
øvrig
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Arbeidsavtale
Arbeidsmiljøloven § 14-5 
stiller krav om at det skal 
inngås skriftlig arbeidsavtale 
i alle arbeidsforhold. Avtalen 
skal inneholde bestemmelser 
om partenes identitet, ar-
beidsstedet, tittel, tidspunktet 
for arbeidets oppstart og 
forventet varighet. I tillegg er 
det vanlig, eventuelt som en 
henvisning til tariffavtalene, at 
arbeidsavtalen gir opplysninger 
om rett til ferie og feriepenger, 
oppsigelsesfrister, lønnsvilkår 
og arbeidstidsregler. Det 
er vanlig at det henvises til 
tariffavtaler som regulerer 
arbeidsforholdet. Vi ser at 
flere arbeidsgivere tar inn 
formuleringer i arbeidsavtal-
ene som strider mot gjeldene 
kollektive avtaler. Dette ser vi 
særlig i forhold til bestemmel-
ser om arbeidssted, og det vil 
ha betyd¬ning for deg etter at 
du er ferdig med turnustjenes-
ten og evt. søker stilling ved 
sykehus. Arbeidsavtalen vil 
gjelde foran avtaleverket. Hvis 
du er i tvil om formuleringer i 
arbeidsavtalen vil vi gjerne at 
du kontakter Ylf slik at vi kan 
gi deg råd. 

Arbeidstid

Sykehusturnus
Arbeidstiden for leger i 
sykehus skal beskrives i en 
tjenesteplan. Leger er unntatt 
fra arbeidsmiljølovens bestem-
melser om daglig og ukentlig 
arbeidstid, og daglig og uke-
ntlig fritid. Vi har tariffavtalt 
vernebestemmelser som 
innebærer at man innenfor 
rammene i en tjenesteplan kan 
arbeide inntil 19 beregnede 
timer per vaktdøgn, at ingen 
arbeidsuke skal overstige 60 
timer, at hver enkelt arbeidsu-
ke skal inneholde minimum 
28 timers sammenhengende 
fritid, og at det mellom to 
arbeidsperioder skal være en 
arbeidsfri periode på minimum 
8 timer.

Turnusleger i sykehus kan i 
gjennomsnitt bli pålagt å ar-
beide 38 timer i uken (dersom 
man har vakttjeneste mellom 
kl 2000 og 0600), eller 40 tim-
er i uken (uten vakt i nevnte 
tids rom). Arbeid utover denne 
tid kan avtales med den en-
kelte, så lenge man holder seg 

innenfor vernebestemmelsene. 
Denne tiden kalles utvidet 
tjeneste/arbeidstid (UTA).

Overtidsarbeid
Det er ikke avtalt unntak for 
overtid i tariffavtalen. Det er 
uttrykkelig sagt i A2 § 3.6.1 
at overtidsarbeid anvendes 
i overensstemmelse med ar-
beidsmiljølovens bestemmelser 
om overtid. Adgangen til å 
pålegge overtidsarbeid er be-
grenset til 10 timer pr uke, 25 
timer pr 4 uker og 200 timer 
pr år. Disse bestemmelser knyt-
ter seg til overtidsarbeid isolert 
sett. Overtidsarbeid vil være 
alt arbeid som ikke står på den 
enkeltes tjenesteplan. I tillegg 
til dette kan man ikke pålegge 
overtid som sammen med 
alminnelig arbeidstid overstiger 
13 timer pr døgn eller 48 timer 
pr uke. 

Turnus i kommune-
helsetjenesten
Turnusleger i kommunehelse-
tjenesten har en arbeidstid på 
37,5 timer. I tillegg kommer 
legevakter. Organisering av le-
gevakt er kommunens ansvar. 
Arbeidsmiljøloven § 10-3 stiller 
krav til at det skal utarbeides 
en arbeidsplan i slike tilfeller. 
Planen skal være forutsigbar 
for den enkelte arbeidstaker 
både hva gjelder arbeidstid 
og fritid. Det er fast praksis 
at slike arbeidsplaner rullerer 
mellom de legene som er med 
i vaktsjiktet etter et bestemt 
mønster. Turnuslegene skal 
inngå i denne vaktordningen 
på samme måte som de andre 
legene; det vil si de skal verken 
komme bedre eller dårligere ut 
enn de øvrige legene. 

Tjenesteplan i sykehus
Arbeidsmiljøloven § 10-3 stiller 
krav om at dersom arbeidstak-
erne arbeider til ulike tider av 
døgnet skal det utarbeides 
en arbeidsplan som viser til 
hvilke uker, dager og tider den 
enkelte skal arbeide. Det er 
vanlig å kalle denne planen for 
tjenesteplan. Tjenesteplanen 
skal utarbeides i samarbeid 
med de tillitsvalgte. 

Tjenesteplanen utarbeides med 
utgangspunkt i hvor mange 
leger det er i vaktsjiktet. Der-
som det arbeider 7 leger i 
vaktsjiktet blir tjenesteplanen 

7-delt, og vil rullere hver 7 
uke. I løpet av denne 7-ukers 
perioden vil det variere hvor 
mange timer i uken man ar-
beider avhengig av hvordan 
vaktene fordeles. Det kan være 
uker på opptil 60 timer, og 
det kan være uker med null 
timer (såkalt nulltimersuke) på 
tjeneste planen. Det er gjen-
nomsnittet av timene i tjenest-
eplanen som er avgjørende for 
hvor lang tjenesteplanen sies 
å være. Et vanlig gjennomsnitt 
i tjenesteplanen er ofte 42–43 
timer. 

Endring eller oppsigelse av 
tjenesteplan som inneholder 
UTA (utvidet tjeneste/arbeids-
tid) skal gjøres med de frister 
som er avtalt mellom partene 
lokalt. Normalt er det 4 ukers 
frist for endring. «Endring» vil 
si justeringer hvor avtalt antall 
timer i tjenesteplanen ikke 
forandres. Hvis det er behov 
for å avtale flere eller færre 
timer i tjenesteplanen må det 
foretas oppsigelse, og da er 
varslingsfristen 2 måneder. I 
utgangspunktet vil dette også 
gjelde for endringer av opp-
start i turnustjenesten, men 
her bør man være noe mer 
pragmatisk.

Hvem har ansvar  
for tjenesteplanene?
Det er uten tvil arbeidsgivers 
ansvar å organisere arbeidet. 
Om dere som turnusleger 
finner det hensiktsmessig kan 
dere selvsagt være behjelpelige 
i så henseende. Noen ganger 
kan det være en fordel fordi 
dere i større grad kan organ-
isere tiden deres selv. 

Vi vil uansett be dere hjelpe til 
i forhold til de som kommer 
etter dere ved at dere følger 
med på at det lages et op-
plegg som er klart når de nye 
ankommer. 

Vakt

Vaktplikt
A2 § 3.5.2  (...) arbeidsbelast-
ningen skal som hovedregel 
foredeles jevnt på det antall 
leger som omfattes av ordnin-
gen. 

Paragrafen beskriver at alle har 
rett og plikt  til å jobbe vakt 
der det er etablerte vaktord-
ninger. Videre skal vaktene 
fordeles jevnt på de som er 
med i ordningen.

Døgnvakt eller ikke døgnvakt?
Ylf mener at det er viktig at 
man har nattevakter også 
i løpet av turnustjenesten, 
fordi man i vaktsituasjonen får 
testet evnen til å gjøre selvs-
tendige vurderinger som lege. 

I forbindelse med at det ble 
opprettet stillinger for turnus-
leger ved Ullevål Sykehus i sin 
tid, ble det fra sykehusledel-
sens side besluttet å minimere 
turnuslegenes tjenesteplaner. 
Turnuslegene ble derfor 
ikke tilbudt vakttjeneste på 
natt. Dette ble klaget inn for 
fylkeslegen i Oslo og Helsetil-
synet, som etter vurdering 
kom til at tjenesten måtte 
godkjennes. Det er flere som 
mener at resultatet ikke var 
faglig basert, men bar preg av 
behovet for å ha mange tur-
nusplasser. 

Dermed kan man si at prin-
sippet er godtatt av myndi-
ghetene, men at Ylf aldri har 
akseptert den faglige begrun-
nelsen for dette.

Hvor mange vakter må jeg ha 
for å få godkjent tjeneste?
Det er ikke laget bestemmel-
ser på hva som er det minste 
antall vakter du må ha for å få 
godkjent tjenesten, og i praksis 
vil det derfor være den som 
godkjenner tjenesten din som 
skriver under på at du har hatt 
en fullverdig tjeneste. Det er 
anbefalt 10 vakter i løpet av 
turnustjenesten i distrikt.

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

Formuleringen er identisk 
med den som fantes i tidligere 
tariff områder. Da de sentrale 
parter drøftet innholdet i dette 
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ble det vist til tidligere vedlegg 
som beskriver standarden. 
Vedlegget er ikke tatt med 
som vedlegg til A2, men det 
har ikke på noe tidspunkt vært 
anført at en annen standard 
enn dette skal gjelde. Vedleg-
get må derfor brukes som 
utgangspunkt for innholdet i 
vaktrommet. Det er selvsagt 
ikke til hinder for at partene 
lokalt definerer en bedre 
standard enn dette. Stand-
arden er som følger:

Vedlegg 1

VAKTROM FOR SYKEHU-
SLEGER  MED VAKT PÅ AR-
BEIDSSTEDET (TIL STEDEVAKT)

Vaktrom nyttes som kjent av 
leger som pga vaktarbeidets 
art ikke kan oppholde seg i 
hjemmet under vakten.

Partene er enige om følgende 
retningslinjer for hvilken stand-
ard vaktrommene skal ha:

1. Vaktrom for leger skal være 
utstyrt med sove-, lese- og 
skriveplass samt skapplass 
av tidsmessig standard. Vak-
trommene skal ha telefon 
med forbindelse utenfor 
sykehuset (bylinje), samt 
være utstyrt med radio. Om 
dagen skal vaktrommene 
normalt ikke benyttes til 
andre formål, og så vel 
selve rommet som skapene 
må kunne låses. Fra vak-
trommene må det være lett 
adkomst til toalett og bad.

2. Vaktrom bør ha et areal på 
minst 10 kvadratmeter og 
dessuten være plassert slik 
at det har vindu. Rommet 
bør ha hensiktsmessig ad-
gang til toalett og dusj.

3. Med mindre varm drikke og 
enkle måltider kan ordnes 
også på tider da sykehusets 
kantine er stengt, bør det 
være mulighet for å lage 
eller varme mat og drikke i 
tilknytning til vaktrommet.

4. Hvor sykehuset har 5 eller 
flere leger med tilstedevakt 
samtidig, bør det dessuten 
stilles oppholdsrom til rå-
dighet med adgang til TV, 
dags¬aviser etc. 

Fravær som ikke resulterer i 
resttjeneste

Sykehusturnus
Feriefravær:

Maks 5 uker, fordelt likt på 
minimum to avdelinger.

Sykefravær/annet fravær:

Inntil 4 uker, men maks 2 uker 
ved en enkelt  avdeling

Fravær utover dette resulterer i 
resttjeneste. 

Distriktsturnus 
Feriefravær:

Maks 2 ½ uke

Sykefravær/annet fravær:

Inntil 2 uker

Fravær utover dette resulterer i 
resttjeneste. 

Ferie

Rett til ferie med lønn?
Hvor mye ferie med lønn du 
har krav på i 2008, avhenger 
av opptjeningen i 2007. Dette 
betyr at feriepenger bereg-
nes på grunnlag av arbeids-
vederlag utbetalt året før man 
tar ut ferie. Dette skyldes 
at opptjenings året for ferie-
penger er det forutgående 
kalenderår, se ferieloven § 4. 
Full opptjening utgjør 30 virke-
dager ferie med lønn (5 uker). 
Dvs. at du opptjente rett til 
2,5 virkedager ferie med lønn i 
2008 pr hele måned du arbei-
det i 2007.

Kan jeg ta ferie uten lønn?
Selv om du ikke har opptjent 
rett til ferie med lønn, har du 
likevel rett til feriefritid (altså 
du kan ta ferie uten lønn.). 
Dersom du har begynt hos ar-
beidsgiver senest 30. septem-
ber i ferieåret (inneværende 
år), har du rett til full feriefritid 
(5 uker) i år forutsatt at ferie 
ikke allerede er tatt ut hos 
annen arbeidsgiver tidligere i 
ferieåret, jf ferieloven § 5 nr 3. 

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

Kan du overføre feriepenger til 
ny arbeidsgiver?
Det følger av ferieloven § 11 
nr 3 at alle opptjente ferie-
penger utbetales siste vanlige 
lønningsdag før fratreden. 
Kriteriet for utbetaling av ferie-
penger er at arbeidsforholdet 
opphører. Dette betyr at du får 
utbetalt alle opptjente ferie-
penger når du slutter hos den 
arbeidsgiveren der opptjenin-
gen har funnet sted. 

Merk: Selv om du etter feri-
eloven har rett til å ta ut 5 
uker feriefritid, må du for 
å unngå resttjeneste likevel 
fordele den årlige ferien slik 
det fremkommer ovenfor om 
fravær som ikke resulterer i 
resttjeneste. 

Svangerskap og  
foreldrepermisjon

Sykehusturnus
Overenskomstens del A2 § 
8.3.3: Turnuslege som får 
avbrutt turnustjenesten pga 
svangerskaps- eller fødselsper-
misjon, skal ha rett til å fort-
sette sin turnus ved samme 
tjenestested etter endt permis-
jon. Bestemmelsen innebærer 
at turnuslegen opprettholder 
sitt ansettelsesforhold i hele 
permisjonstiden, og frem til 
fullført resttjeneste. Se forøvrig 
Overenskomst mellom Spekter 
og Den norske legeforening. 

Folketrygdloven § 14-4: For å 
ha rett til fødselspenger etter 
folketrygdloven må barnets 
mor ha vært yrkesaktiv med 
pensjonsgivende inntekt 
i minst seks av de siste ti 
månedene før stønadsperi-
oden starter.

Overenskomstens del A1 
§ 1.2, jf § 1.1: Den som er 
ansatt og har tiltrådt stilling 
i virksomheten og har rett til 
fødselspenger, svangerskaps-
penger mv. etter folketrygd-
loven, har rett til full lønn uten 
hensyn til bestemmelsene om 
inntektsbegrensning. Full lønn 
er all godtgjøring etter opp-
satt tjenesteplan. Se for øvrig 
Overens komst mellom Spekter 
og Akademikerne-Helse. 

Distriktsturnus
Turnuslege som får avbrutt tur-
nustjenesten pga svangerska-
ps- eller fødselspermisjon, skal 

ha rett til å fortsette sin turnus 
ved samme kommune for 
gjennomføring av resttjeneste 
i kommunehelsetjenesten etter 
endt permisjon. Dette synet 
støttes også av Likestillings- og 
diskrimineringsombudet. 

Folketrygdloven § 14-4: For å 
ha rett til fødselspenger etter 
folketrygdloven må barnets 
mor eller far ha vært yrke-
saktiv med pensjonsgivende 
inntekt i minst seks av de siste 
ti månedene før stønadsperi-
oden starter.

Hovedtariffavtalen i KS, felles-
bestemmelsene § 8.3.1, jf 
§ 8.2.2.1: Det utbetales full 
ordinær lønn, faste årsbeløp 
og faste variable tillegg etter 
oppsatt turnusplan.

Se hovedtariffavtale i KS-
området. Hovedtariffavtalen 
finner du her: http://www.
legeforeningen.no/index.
gan?id=101175&subid=0

Legevakt i  
kommunehelsetjenesten

Refusjoner fra folketrygden: 
For legevaktsarbeid får turnu-
slegen refusjoner fra folket-
rygden. Disse inntekter regnes 
som næringsinntekt, og det 
må avsettes penger til skat-
teoppgjøret. Det kan lønne seg 
å ha en regnskapsfører som 
fører legevaktregnskapet. 

Legevaktskoffert: 
Kommunen plikter å holde 
legevaktskoffert med faglig 
forsvarlig utrustning. Medisiner 
og forbruksvarer dekker turnu-
slegen selv.

Fri dag etter legevakt:
Man har krav på fri dag et-
ter legevakt uten trekk i lønn 
dersom legen etter en konkret 
vurdering av belastningen 
finner at arbeid neste dag blir 
uforsvarlig, se særavtalens 
punkt 7.6

Saksgang når det oppstår 
problemer

Felles for sykehus-  
og distriktsturnus:
Se pkt 5.4 under målbeskriv-
else for turnustjenesten 
for leger. Målbeskrivelsen 
finner du her: http://www.
legeforeningen.no/as-
set/25700/2/25700_2.pdf
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Iatrokrati nå!
Vi har vel alle hatt pasienter som «bare skal ha en henvisning 
til MR av hodet». Slike bestillinger, som fra pasientens side 
sikkert virker enkle og rimelige, mislykkes aldri i å tappe meg 
for virkelyst. Jeg har forsøkt å forstå hvorfor jeg reagerer så 
sterkt på disse medisinske utpresningsforsøkene. Og jeg tror 
årsaken er at eksemplet synliggjør mye av det som er galt med 
helsetjenesten, og som har vært tema for Morbus Norvegicus’ 
klagesanger det siste året.

For det første, historien illustrerer at pasienter har tapt noe av 
tilliten til at legestanden vil deres beste. De opplever at de må 
stå på og selv komme med forslag for å få de helsetjenestene 
de trenger.

For det andre, både pasienter og samfunn taper forståelse for 
og tillit til at vi er høyt kompetente profesjonsutøvere, som 
behersker diagnostikkens og behandlingens kunst og hånd-
verk. Noen ser oss mest som funksjonærer, som har som jobb 
å etterkomme pasientens ønske.

Dernest, noen pasienter oppfatter oss mer som portvoktere, 
gjerrige på samfunnets vegne, som beskytter de dyre helsetje-
nester mot pasientenes rettmessige krav.

Til slutt, historien illustrerer overtroen på supplerende under-
søkelser, som er så prevalent blant både pasienter og leger. Men 
våre diagnostiske hjelpemidler kan aldri anvendes løsrevet fra 
en kyndig klinisk helhetsvurdering. Å tro annerledes må skyl-
des vitenskapsteoretisk forvirring. Supplerende undersøkelser 
fortrenger godt, gammeldags legehåndverk, og bidrar til vår 
sviktende faglige selvtillit.

Andre usunne trekk ved helsetjenesten som vi har pekt på i 
denne spalten, er introduksjonen av markedsøkonomiske 
styringsprinsipper, overtroen på prosedyrer til erstatning for 
klinisk skjønn, og legers griskhet og egoisme. Hvordan har vi 
kommet dit vi er? Jeg mener det er to sett hovedårsaker. 

For det første, noen årsaker ligger i samfunnsutviklingen. Tid-
ligere tiders bevissthet om livets uunngåelige sårbarhet har 
blitt erstattet av overtro på helsetjenestens muligheter. I vårt 
markedsøkonomiske velferdssamfunn har omfattende juri-
diske rettigheter kommet til erstatning for naturlig tillit, for 
eksempel til at helsetjenesten har samme mål som deg, nem-
lig ditt beste. Kunde–tilbyder-relasjonen har blitt normen, og 
i et gjennomregulert, egalitært demokrati er man skeptisk til 
autonome, selvregulerende institusjoner og profesjoner – slik 
som legestanden tradisjonelt har vært. Vi kan ikke stole på at 
legene vil gi oss et helsevesen med kvalitet, så deres virksomhet 
må styres i detalj ovenfra.

For det andre har vi langt på vei oss selv å takke. For har vi gjort 
oss fortjent til samfunnets tillit? Lever vi opp til profesjonens 
idealer om uegennyttig innsats til medmenneskers beste, til 
fornuftig forvaltning av samfunnets ressurser, til prioritering 
av pasienter med størst behov fremfor diagnoser med ube-
grunnet prestisje? 

Løsningen på vår krise er å gjeninnføre iatrokratiet, legenes 
faglig funderte kontroll over helsetjenesten. Men dette kan 
ikke skje – og samfunnet vil ikke tillate det – uten at det kobles 
med en ny bevissthet, kollektivt og hos hver enkelt, om profe-
sjonens idealer og plikter.
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Morbus norvegicus

Kommentér gjerne på norvegicus.no

Morbus Norvegicus består av tre 
unge leger med kritiske skråblikk på 
helsevesenet

For det andre har vi langt på vei oss selv å takke. For har vi 
gjort oss fortjent til samfunnets tillit?
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Skaff oversikt
Den første utfordringen er å finne en aktu-
ell ledig stiling. Tidligere trengte man bare å 
lese stillingsannonsene i Tidsskriftet, og var 
det ledig stilling ved en avdeling fant man 
den der. Gjennom forhandlinger mellom 
Legeforeningen og Helseforetakene i A2 er 
det avtalt at alle stillinger for leger i spesia-
lisering med varighet mer enn 6 mnd. skal 
lyses ut, inkludert vikariater. Det har også 
vært en forståelse om at utlysningen skal 
være i et riksdekkende medium. Det har 
tidligere i praksis betydd Tidsskriftet, men 
etter hvert er det blitt økende kreativitet fra 
arbeidsgiver i forhold til hvor stillinger lyses 
ut.

I dagens internettsamfunn er det et økende 
antall Helseforetak som velger å bare lyse ut 

ledige jobber på sine egne hjemme sider eller 
andre portaler for jobbformidling. 

Dette gjør det vanskelig å orientere seg, 
og søk etter ledige stillinger bør derfor inn-
befatte både hjemmesidene til alle aktuelle 
helseforetak, nav.no, finn.no, legejobber.
no (Tidsskriftets nettportal for stillinger) i 
tillegg til andre medisinske tidsskrift (eks. 
Forum for yngre leger, Dagens Medisin) og 
til og med enkelte lokalaviser mm. I de fleste 
nettportalene kan man abonnere på varsel 
etter spesifikke kriterier dersom en aktuell 
stilling lyses ut.

Forholdene oppleves som så uoversiktlige 
at Norsk kirurgisk forening nylig har eta-
blert en egen nettbasert formidlingstjeneste 
av ledige stillinger under nettsiden kirurgen.
no. Dette skal lanseres ovenfor kirurgiske 
avdelinger som et rimelig alternativ i forhold 

til andre typer stillingsannonser som et for-
søk på å samle ledige stillinger for leger i 
spesialisering innen kirurgiske fag.

I tillegg til utlyste ledige stillinger, kan det 
oppstå kortere vikariater som man ikke fin-
ner informasjon om andre steder enn hos 
avdelingsoverlegen. Det er ingen krav til 
utlysning av stillinger med varighet under 
6 mnd. Disse stillingene kan være en måte å 
få en fot innenfor på en avdeling man svært 
gjerne vil arbeide på, men det er to forhold 
man i så fall skal være klar over: Man må ha 
minimum 3 mnd sammenhengende varig-
het og man får bare 12 mnd i ikke-utlyst 
stilling godkjent som tellende tjeneste til 
spesialitet. Resten av tjenesten må være i 
utlyst stilling. 

Man bør alltid kontakte avdelingsoverle-
gen ved avdelingen man ønsker å jobbe i for 

Mange har i løpet av kort tid søkt gjentatte ganger på stilling, gjerne sin egen i repeterte korte 
vikariater, mens andre står foran sin første søknad. Denne artikkelen er hovedsakelig ment som en 
gjennomgang med tips og råd for de som ikke har søkt så mange jobber før, men det er hyggelig 
dersom den også kan være nyttig for mer erfarne jobbsøkere.

– noen tips og råd til deg som er på jakt etter ny jobb
Jakten på drømmejobben

Lars Utne Haukland

lhaukland@yahoo.no

intervjuarbeid og søknader
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å høre om det er korte vikariater ledige, eller 
om det ser ut som om det vil åpne seg ledige 
stillinger i nær fremtid. Da kan man også be 
om å få informasjon dersom det skulle åpne 
seg korte vikariater på et senere tidspunkt.

Elektronisk søknad:
De fleste Helseforetakene har innført 
elektronisk søknad på stillinger. Det er 
imidlertid forskjellige jobbformidlings-
programmer og leverandører, slik at man 
må lage egne profiler som jobbsøker i hvert 
program. Dette medfører at man må gjøre 
samme jobb flere ganger dersom man skal 
søke jobb ved forskjellige Helseforetak. For-
delen er at det ved neste søknad er fort gjort 
å oppdatere profilen.

Bruk litt tid på å lage en grundig og godt 
dokumentert elektronisk profil med utfyl-
lende CV slik at arbeidsgiver får riktig og 
godt dokumentert informasjon. Scan inn 
nødvendige autorisasjoner, attester og vitne-
mål slik at det ikke er mangler ved søknaden.

Sørg for at det obligatoriske «Søknadsved-
legg for legestillinger» og CV er oppdatert 
med korrekt tjenestetid ved ny søknad. 

Manglende dokumentasjon og man-
glende oppdatering av vedlegg gjør at du kan 
fremstå som en useriøs søker, og kan være 
nok til at en annen søker foretrekkes. Du 
kan ikke forvente at arbeidsgiver skal legge 
til tjenestetid dersom du ikke har gjort det 
siden forrige søknad, og på den måten kan 
man risikere å falle utenfor de som innstilles 
til stillingen. 

Skriv egen søknadstekst selv om du føler 
det ikke er nødvendig og vektlegg særlig din 
motivasjon for å søke stillingen. Her er det 
også en gyllen mulighet til å gjøre rede for 
eventuell spisskompetanse og personlige 
egenskaper som kan gjøre deg ekstra attrak-
tiv i forhold til andre søkere.

Mange arbeidsgivere synes det er interes-
sant med en mer generell CV for å kunne se 
litt mer av helheten til arbeidssøkeren. Sær-
lig ved første søknad der man ikke har mye 
klinisk erfaring, kan det være viktig å vise 
til all tidligere arbeidserfaring, helst med 
attester. Da får man vist at man i andre sam-
menhenger har vært arbeidsom, ansvarsfull 
og engasjert, og det vil helt sikker telle 

positivt dersom man er aktuell til jobben. Ta 
med alt du mener kan være relevant, og sær-
lig det som skiller deg ut. Vis mer av deg selv 
enn bare fagpersonen, selv om det selvfølge-
lig er viktigst.

Etter hvert som man kommer lengre i spe-
sialiseringen, kan det være en fordel å legge 
ved en oppdatert utdanningsplan med søk-
naden. Mange arbeidsgivere vil, særlig ved 
søknad om gruppe I-tjeneste, sette pris på 
å kunne se hva som er gjennomført av tje-
neste og prosedyrer for å kunne planlegge 
tjenesten din.

Alltid inkluder gode referansepersoner i 
søknaden, men spør på forhånd om de kan 
tenke seg å stille opp som referanse. Ikke ta 
med noen som du ikke har forsikret deg om 
vil anbefale deg. Arbeidsgiverne kontakter 
vanligvis referansene, og det er selvfølge-
lig uheldig dersom referansene ikke husker 
hvem du er eller ikke kan anbefale deg.

Kontakt avdelingsoverlegen
Det er lurt å alltid kontakte avdelingsoverle-
gen dersom du har søkt på en stilling ved en 
ukjent avdeling. Man bør i alle fall ta kontakt 
pr telefon, men det er enda bedre å invi-
tere seg på besøk/intervju. Du trenger ikke 
noen spesiell grunn til å ta kontakt, de fleste 
arbeidsgivere skjønner at man ønsker å pre-
sentere seg i forbindelse med jobbsøknader.

I ansettelsesprosesser der det er flere like 
søknader, vil et navn man husker å ha snakket 
med lettere bli valgt. I tillegg til at arbeids-
giver ved en henvendelse sannsynligvis i seg 
selv lettere husker navnet ditt, signaliserer 
du også interesse og motivasjon for jobben 
som de fleste setter pris på. Intervju er i liten 
grad praktisert ved ansettelse av lege i spe-
sialisering, men vil nok bli mer aktuelt ved 
innføring av faste stillinger. Det er et eget 
tema hvordan man forbereder seg og gjen-
nomfører et godt arbeidsintervju, og det blir 
ikke berørt her. Husk imidlertid på at der-
som man møter arbeidsgiver før ansettelse, 
må man være bevisst hvordan man ønsker 
å bli oppfattet. Det er studier som viser at i 
løpet av 90 sekunder har de fleste mennesker 
bestemt seg for hva man synes om en ukjent; 
slik at valg av klær, oppførsel og ordvalg er 
svært viktig for førsteinntrykket. 

Hva gjør man ikke
Det er selvfølgelig fristende å «sukre kaken» 
litt når man søker jobb, særlig dersom man 
er usikker på om man når opp i konkurran-
sen. Man skal imidlertid være svært forsiktig 
med det. Man må for all del unngå falske 
opplysninger i søknad, herunder legge til 
udokumenterbar tjenestetid. Foruten at det 
er moralsk forkastelig, er det også straffbart 
med dokumentforfalskning. Enkelte lar seg 
også friste til å konkurrere med andre søkere 
ved å tilby ekstra ytelser som gratis overtid 
etc. Det er helt fint å vektlegge arbeidskapa-
sitet og ønske om å jobbe mye, men man kan 
ikke som enkeltperson forhandle seg bort fra 
Arbeidsmiljøloven/vernebestemmelsene. 

Når du endelig har fått jobb
Når man søker jobb, særlig tidlig i karrieren, 
er man oftest så fornøyd med å få jobben at 
man glemmer å kontrollere om det er noe 
ved ansettelsen som kan skape problemer 
med tanke på godkjenning av spesialiteten. 

Følgende må kontrolleres før arbeidskon-
trakten signeres:
– At det fremgår om stillingen har vært 

utlyst, siden man bare får godkjent 12 
mnd i ikke-utlyst stilling. 

– Husk at korte vikariater ikke gir tellende 
tjeneste til spesialitet med mindre de blir 
kontinuert slik at sammenhengende tje-
nestetid blir lengre enn 3 mnd.

– Kontrakten må inneholde et godkjent 
NR.id. nummer for tjenestestedet. Dette 
kan du sjekke på http://www.helsedirek-
toratet.no/nasjonalt_rad/nr_databasen/

– At lønnskategori, UTA, vakttillegg og evt. 
individuelle tillegg for spesialiteten er i 
henhold til gjeldende avtaler.

For å få hjelp med dette bør man alltid kon-
ferere med lokal tillitsvalgt før man signerer 
avtaler med arbeidsgiver.

Så dersom dette gikk som smurt, du fikk 
jobben og kontrakten er korrekt, er det bare 
å brette opp ermene og gyve løs på jobben. 
Det er sannsynligvis bare 6 mnd til du på 
nytt må søke på din egen stilling – men vi 
håper at du snart er en av dem som får tilbud 
om fast stilling!
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Som ledd i samhandlingsrefor-
men, skal nye IT-systemer utvikles 
og prøves ut i et håp om å bedre 

kommunikasjonen og utvekslingen av 
informasjon mellom de ulike delene av 
helsevesenet vårt. De som har fulgt med 
på debatten, kan ha dannet seg et bilde 
av at dette med samarbeid mellom hel-
searbeidere i ulike sektorer er en norsk 
oppfinnelse, og at vi må arbeide oss fram 
til helt nye løsninger som kan fungere her 
i Norge. Hjulet skal nærmest finnes opp på 

nytt. Men hva foregår av lignende arbeid i 
andre land? Er vi i en unik situasjon som 
vi kun kan løse på egenhånd, eller kunne 
det kanskje ha vært en idé å undersøke hva 
andre land har funnet av løsninger på sine 
utfordringer? Vi skal ikke langt av sted 
for å finne et land der disse tankene lenge 
har utviklet seg, og der idéene for lengst 
har blitt til konkrete handlinger, langsik-
tige planer og ordninger. Ikke bare er det 
stort fokus på samhandling i en del andre 
land vi liker å sammenligne oss med, men 

mye tyder på at det også er i ferd med å 
skje en liten revolusjon i arbeidet med 
IT-systemer for helsesektoren i flere land, 
inkludert vårt eget.

Nederlandsk foregangsinstitusjon
La oss denne gangen ta en titt på Neder-
land. Tulipanene og treskoenes land. I en 
forstad til hovedstaden Amsterdam ligger 
landets mest moderne sykehus, Spaarne 
Ziekenhuis. Bygget ble reist for omtrent 5 
år siden, har 450 sengeplasser og ca 2000 

Odd Bjørn Salte 
Styremedlem

oddbsalte@gmail.com

intervjuHelse, teknologi  og it

Samhandling og IT  
på nederlandsk
Samhandling har vært et hett tema for både helsearbeidere og politikere i landet vårt det siste året. 
Primærhelsetjenesten skal styrkes og utvikles og det skal bli bedre samarbeid mellom fastleger og 
spesialister på sykehus. Kanskje er det ikke så dumt å kaste blikket litt utover våre egne landegrenser 
for å se hva vi kan lære av andre lands systemer…

 Foregangssykehuset Spaarne Ziekenhuis utenfor Amsterdam
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ansatte. Det spesielle med dette sykehu-
set er at det er fullstendig digitalisert når 
det kommer til all daglig aktivitet. Det 
fungerer nesten helt papirfritt. Myn-
dighetene i Nederland 
har bestemt at sykehuset 
skal være en foregangs-
institusjon for hvordan 
spesialist helsetjenestene 
skal utføres i landet, og 
målet er at alle sykehusene 
med tiden skal drives på 
tilsvarende måte. Som del 
av prosjektet har et titalls 
primær leger i nærliggende 
distrikter av byen blitt 
inkludert for å optimali-
sere samarbeidet mellom 
allmennleger og spesialis-
ter. Grunnpilaren i dette 
pilotprosjektet har blitt 
kompatible IT-systemer 
for både sykehus og lege-
kontorer i nærheten, slik 
at disse kan kommunisere 
digitalt med hverandre. 
Programmet Epic benyt-
tes på sykehuset og er et 
komplett system for hele 
foretaket. Det benyttes av alle ansatte til 
all daglig aktivitet. Flere tilsvarende og 
lignende programmer eksisterer og har 
blitt tatt i bruk i enkelte land allerede, slik 
som på Færøyene, med vekslende hell.  
Flere steder der slike nye systemer blir 
innført fører det ofte til betydelige opp-
startsvansker, med påfølgende utbredt 
skepsis blant de utøvende helsearbei-
derne. I Nederland kan det imidlertid 
se ut til å fungere svært godt allerede, og 
potensialet i slike løsninger blir ganske 
tydelig når man tar et nærmere blikk på 
dette sykehuset.  

Christian Nyquist er en norsk lege med 
sin cand.med. utdannelse fra Amster-
dam. Han har blitt kjent med systemet 
som eksisterer på Spaarne Ziekenhuis 
etter å ha arbeidet der som assistentlege 
på indremedisinsk seksjon i nesten hal-
vannet år. Jeg tok kontakt med ham for 
å finne ut mer om dette fremtidsrettede 

sykehuset. Etter flere samtaler med ham, 
har jeg forsøkt å trekke ut essensen av 
det som for meg høres ut som en smi-
dig og velfungerende institusjon. Det 

som kjennetegner dette systemet, synes 
å være automatisering og digital assis-
tanse. Programmene er designet for å 
hjelpe utøverne av helsetjenester med 
deres daglige virke, og de administrative 
oppgavene skal utføres på et minimum 
av tid slik at pasienten skal stå i fokus. 
Alle prosesser som utføres går via pc-er 
eller dataterminaler, og alle operasjoner 
er koblet smidig opp mot hverandre. Epic 
består av flere moduler som er tilpasset de 
ulike yrkesgruppene, slik at en sykehus-
lege har tilgang til andre funksjoner og 
informasjonsnivåer enn eksempelvis en 
sykepleier på sykehuset. De funksjonene 
som begge yrkesgrupper har bruk for og 
nytte av, slik som medikamentkurver, 
bestillingslister for medisiner, oversik-
ter over væskebalanse, vitale parametre 
og lignende, er koblet sammen. Jeg var 
nysgjerrig på å få vite mer om hvordan 
dette systemet fungerer i praksis. Jeg tok 

utgangspunkt i mine egne erfaringer 
fra den norske sykehushverdagen for å 
kartlegge ulikhetene i forhold til det ned-
erlandske systemet. 

Innleggelsesprosessen
Den naturlige begynnelsen 
ble henvisningsproses-
sen. Allmennpraktikerne i 
Amsterdam som er tilknyt-
tet Spaarne Ziekenhuis 
konfererer som vanlig med 
spesialistene på sykehuset 
dersom de er i tvil om en 
innleggelse. Dersom det 
besluttes at pasienten skal 
innlegges, er den påføl-
gende prosessen som regel 
fullstendig papirløs og 
heldigitalisert. Prosessen 
er svært sikker med gode 
krypteringssystemer, og 
avgjørende informasjon 
overføres lynraskt til dem 
som trenger den. Primærle-
gen skriver sin henvisning 
med tidligere sykdommer, 
aktuelt og medisinlister 
som vanlig, og dobbelt-

sjekker riktigheten av informasjonen, 
som i stor grad er løpende oppdatert 
fra førstnevnte. Ved et tastetrykk ligger 
så henvisningen i sykehusets system. 
Datasystemet overfører så automatisk 
deler av henvisningen til innkomstjour-
nalen, slik som tidligere sykehistorie, 
CAVE og kritisk informasjon. Medisin-
listen fra henvisningen gjøres om til en 
elektronisk medikamentliste og kurve, 
som umiddelbart kan brukes på senge-
postene. Alle endringer, seponeringer 
og justeringer gjøres digitalt, slik at alle 
som har behov for innsyn i journalen 
får dette samtidig. Ingen tid mistes på 
manuell utfylling av papirer og skjemaer 
eller leting etter relevante dokumenter. I 
tillegg er den elektroniske medisinlisten 
utstyrt med sikkerhetssystemer i form av 
blant annet farmakologisk analyse som 
påpeker relevante interaksjoner mel-
lom pasientens medisiner, og mulige 

Ingen tid kastes bort på å gjengi 
informasjon fra tidligere jour-
naler via lange diktater, som så 

må skrives manuelt av en sekre-
tær. Legen kan dermed bruke 
tiden på å vurdere pasientens 

status ved innkomst, stille ten-
tativ diagnose og sette i gang 

med passende tiltak
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Visitt med bærbar datamaskin

interaksjoner med nye medisiner som 
legges til. Når sykepleierne skal bestille 
medisiner etter pasientens medisinliste, 
gjøres også dette digitalt ved at sykehu-
sets apotek mottar elektronisk bestilling 
basert på gjeldende utvalgte medika-
menters styrke og dosering. Bruken av 
slike hurtigfunksjoner, eller smartlinks 
som det kalles i programmet, fører til at 
sykehuslegen primært bruker tiden sin 
til å dobbeltsjekke og bekrefte informa-
sjonen som primærlegen allerede sitter 
med, samt å sammenligne denne med 
informasjonen sykehuset selv har fra 
tidligere innleggelser. Ingen tid kastes 
bort på å gjengi informasjon fra tidligere 
journaler via lange diktater, som så må 
skrives manuelt av en sekretær. Legen 
kan dermed bruke tiden på å vurdere 
pasientens status ved innkomst, stille 
tentativ diagnose og sette i gang med pas-
sende tiltak. Pasienten står i fokus, ikke 
dokumentene.

Postarbeid
Ved daglig sengepostarbeide baseres all 
aktivitet på bærebare pc-er som fraktes 
rundt under visitter og previsitter. Nødven-
dig dokumentasjon utføres fortløpende. 
Blodprøver, radiologiske undersøkelser 
og andre nødvendige tester og prosedyrer 
bestilles elektronisk. Alt skjer via samme 
program, slik at bruk av eksterne oppko-
blede programmer unngås. På den måten 
slipper man innlogging i flere program-
mer samtidig, og prosessene blir sømløse, 
smidige og integrerte.  Legene overfører 
meldinger og beskjeder til påtroppende 
vaktpersonell via egne meldingssyste-
mer, slik at alle som er på jobb vet hva de 
skal gjøre til enhver tid. I tillegg kan lap-
toper medbringes til vaktskiftemøter, slik 
at en del informasjon kan fremstilles gra-
fisk og visuelt ved behov for dette. Det er 
stort fokus på daglige funksjoner og mål 
for dagen i form av lister.  Dagens gjøre-
mål hukes av fra listene etter hvert som de 

utføres. På den måten effektiviseres kom-
munikasjonen mellom helsearbeiderne og 
driften strømlinjeformes.

Utskrivning
Tilsvarende funksjoner benyttes når 
pasienten så skal skrives ut. Tidligere syk-
dommer oppdateres og ny informasjon 
legges til den som allerede foreligger. Med-
ikamentlisten som man har utarbeidet og 
finjustert under oppholdet, gjøres om til 
medisinliste i epikrisen ved å benytte seg 
av en smartlink. Deler av innkomsten blir 
gjort om til bakgrunn for innleggelsen 
automatisk. Relevante labresultater leg-
ges også enkelt til ved et tastetrykk. Det 
aller meste av relevant informasjon ligger 
på den måten allerede klar, og det gjen-
værende arbeidet blir minimalt. Et lite 
oppsummeringsnotat skrives avslutnings-
vis av pasientansvarlig lege, og ved nok et 
tastetrykk er epikrisen så overført til pasi-
entens primærlege, som umiddelbart kan 
se hva som har skjedd på sykehuset.  

For godt til å være sant?
Etter å ha fått høre om dette sykehuset fra 
Christian Nyquist, tenker jeg at Norge har 
en lang vei å gå når det kommer til helse-IT 
og effektivisering av informasjonshånd-
tering og -prosessering. Jeg får følelsen 
av at det hele nesten høres for godt ut til 
å være sant. Er det ikke problemer med 
dette systemet? Hva er baksiden av med-
aljen? Christian må tenke seg om litt før 
han svarer. Jo, det hendte at medisiner ble 
bestilt feil for eksempel, og at man bestilte 
for store eller små pakninger. Nye medika-
menter var ikke alltid lagt inn i systemet, og 
måtte da legges inn fortløpende ettersom 
de ble aktuelle for bruk. Denne prosessen 
kunne ta et par dager. Systemet hadde også 
relativt hyppig «nedetid» grunnet opp-
dateringer som måtte gjøres med ujevne 
mellomrom. Noen ganger kunne IT-syste-
met også kræsje, og måtte da restartes. Det 
kunne være lett å gjøre feil også mente han, 
siden de fleste funksjoner blir utført med 
et tastetrykk eller to. Feil undersøkelser 
kunne bli bestilt eller en og annen utskrift 
kunne havne på feil printer (det hendte en 
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sjelden gang at det ble brukt papirdoku-
menter). Det tok også en del tid å komme 
seg inn i de ulike funksjonene som syste-
met har å tilby, og opplæringsperioden for 
å kunne bruke systemet effektivt, kunne 
være på et par måneder. Særlig de eldre og 
mer erfarne legene kunne bruke mye tid 
på å lære seg de ulike funksjonene og ble 
irriterte og frustrerte over dette. Dessuten 
hendte det ikke sjelden at allmennleger 
fortsatt sendte henvisninger på papir, som 
så førte til ekstra tidkrevende arbeid for 
innleggende lege som så måtte legge all 
informasjon inn digitalt. Ved en eventuelt 
ny innleggelse av samme pasient ville imid-
lertid mye av informasjonen allerede være 
på plass. Trygghetsgraden til systemet med 
tanke på taushetsplikt og pasientsikkerhet 
syntes i hvert fall å være ivaretatt i stor grad, 
og det var lite problemer med informasjon 
på avveie. Ingen eksempler kunne finnes 
ved direkte spørsmål fra undertegnede, 
men det er klart at fullstendig informasjon 
rundt dette ikke foreligger.   

Klart forbedringspotensial
Det slår meg likevel, på tross av enkelte 
feil og mulige mangler, at dette systemet 
har mye godt for seg. Sammenlignet med 
norske systemer er overvekten av positive 
sider klart tyngre enn ulempene, feilene 
og manglene. All informasjon er digitalt 
tilrettelagt slik at den er lett tilgjengelig og 
lett å benytte seg av. Systemene er forholds-
vis enkle å bruke. Bruken av smartlinks og 
hurtigtaster forenkler sannsynligvis arbei-
det betydelig. Man kan ofte få inntrykk av 

at de norske systemene i stor grad er digi-
taliserte pairjournaler, der innscannede 
papirdokumenter og en rekke enkeltstå-
ende programmer er koblet sammen. I 
mange tilfeller er dokumentasjonen nes-
ten utelukkende i papirform, og bruk av 
vanlige telefoner, telefakser og brev er 
fortsatt svært utbredt med tap av doku-
mentsikkerhet og mangel på oversikt som 
konsekvens. Mye tid går med til dobbelt-
dokumentasjon og gjentagelse av allerede 
kjent informasjon ved norske sykehus. 
Under en innleggelse av en pasient over et 
par uker sitter man så igjen med et titalls 
enkeltstående dokumenter, fra leger, syke-
pleiere og andre helsearbeidere som alle 
jobber til dels hver for seg. Mange pasien-
ter stilles de samme spørsmålene om og 
om igjen av ulike yrkesgrupper på sykehu-
set, som alle har et dokumentasjonsansvar 
for det de utfører av arbeid, men der få ser 
helheten og det totale bildet. Det blir ofte 
mye gjentagelser og viktig informasjon 
kan forsvinne i vrimmelet av notater og 
dokumenter. Programmene kan ofte virke 
mest som lagringsplass for enkeltstående 
biter med informasjon som aktivt må letes 
fram når det er behov for dem. I tillegg 
finnes mye av informasjonen i papirform 
som forsvinner eller feilplasseres relativt 
hyppig.

En ny generasjon IT-løsninger 
Kanskje kan de norske helse-IT systemene 
vi har i dag betraktes som første generasjon 
IT-løsninger og det nederlandske pilotpro-
sjektet kan anses som en bevegelse mot en 

ny generasjon helsesystemer? Utviklingen 
innen dette feltet blir utvilsomt spennende 
for oss som skal arbeide innen norsk helse-
vesen i årene som kommer. Mye kommer 
sannsynligvis til å skje i løpet av rela-
tivt kort tid, og dersom vi leger påvirker 
utviklingen ut i fra vår kunnskap og erfa-
ring, tror jeg den kan bli svært fordelaktig. 
Dette arbeidet kan sannsynligvis også bli 
mindre omfattende dersom vi anerkjenner 
andre lands nyvinninger og løsninger. Er 
det eksempelvis muligheter for å adoptere 
enkelte velfungerende løsninger og syste-
mer i andre land for så å tilpasse dem for 
norske forhold? 

Christian Nyquist har siktet seg inn på å 
vende tilbake til gamlelandet for å arbeide 
her, og han er svært spent på hvordan det 
vil bli ettersom han for det meste har arbei-
det i Nederland. Etter at han har fortalt meg 
om sin arbeidshverdag blir hans spørsmål 
ved slutten av intervjuet et fint tankekors. 
«Fungerer det ikke slik i Norge også?»

Kanskje kan de norske helse-IT syste-
mene vi har i dag betraktes som første 

generasjon IT-løsninger og det ned-
erlandske pilotprosjektet kan anses 

som en bevegelse mot en ny generasjon 
helsesystemer?
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I 2009 og 2010 var jeg alvorlig kreftsyk og 
i nærkotakt med tre sykehus. Jeg gjen-
nomgikk to større operasjoner og en syv 

måneders cellegiftbehandling.  
I kor sa jeg og mine medpasienter i cel-

legiftstolen og sengen ved siden av: Heldige 
er vi som får hjelp av kanskje verdens mest 
rettferdige og kyndige helsetjeneste. Men 
vi var også enige om at her er forbedrings-
muligheter, størst blant dem: Å føre legen 
nærmere det syke mennesket. Mer bestemt: 
Å innføre en fastlegeordning for alvorlig 
syke pasienter i sykehuset.

Engangslegene
Jeg møtte i løpet av min sykdom 37 leger, 
de fleste kun én, noen to, ytterst få tre gan-
ger. Ingen konsultasjon varte i mer enn seks 
minutter. Ikke et ondt ord om en eneste av 
disse legene, men et ondt ord vil jeg si om 
et system som setter tingliggjøring av pasi-
enten i konsekvent system. Den personlige 
legen er på vei mot døden i norske sykehus. 

Her er null kontinuitet som kan bygge 
et pasient–lege-forhold over tid, preget av 
trygghet, nærhet og åpenhet. I stedet møtet 
du en stim av engangsleger som kun innbyr 
til fjernkontakt. De kjenner deg ikke, heller 
ikke sykdommen din annet enn i glimt. Du 
blir etterlatt i en Kafka-aktig uro. Du føler 
deg som et fremmedlegeme i verden.

Flere ganger har jeg gått hjem fra legebe-
søk og slått opp i Becketts Malone dør for å 
finne den setning som stemmer med min 
opplevelse av legen: «Forholde seg kald 
som marmor under lavastrømmen, det er 
da man viser at man har godt to i seg.»

I anfall har jeg tvilt på min dømmekraft 
og spurt: Er det bare du som lengter etter en 
forgangen tid og en forloren legerolle? Da 
har jeg lest manifestet fra verdens kanskje 
fremste sykehus som klargjør at The Mayo 
clinic model of care is defined by:
– Physicians taking personal responsibility 

for directing patitent care over time.

De medisisnke fremskritt 
gjør det kanskje lettere å 

være en dyktig lege, 

men samtidig blir det van-
skeligere å være en god 

lege.

– Peter F. Hjort

Leger på flukt –  
fra seg selv?

legerollen under lupen

Forum setter fokus på dagens 
legerolle og inviterer sentrale 
samfunnspersoner til å si sin 
mening. Hvordan ser legerollen 
ut i dag og hvordan bør den se ut 
i fremtiden? 

I denne utgaven:
Per Fugelli

– Physicians providing high quality, com-
passionate medical care. 

Ja takk. Syke folk er redde folk. De lengter 
etter legemidlene trygghet og tillit. Det kan 
de bare få av leger som er kyndige, som gir 
dem personlig legetjeneste over tid og som 
bryr seg om dem.

Sentrifugalkreftene
Her er mange sentrifugalkrefter som slyn-
ger legen bort fra det syke mennesket.

Å møte hele det syke mennesket tar tid. 
Tid er penger. Kravet til effektivitet og kost-
nad-nytte imperativet gjør rammene trange 
for menneskelige møter. 

Moderne medisin er høyspesialisert. Det 
betyr at pasienten nødvendigvis må møte 
mange ulike leger.

Arbeidstidsordninger og turnuser gjør 
det vanskelig å organisere kontinuitet i 
lege-pasientforholdet.

Men det er ikke bare ytre «fiender» som 
truer lege-pasientforholdet. Her er også 
«enemies within»:

Overtroen på vitenskap kan gjøre legen 
redd for det menneskelige møte. Når gull-
standarden er det objektive, målbare og 
kontrollerbare, kan det nære, personlige og 
uberegnelige virke truende.

Å være i nærkontakt med det alvorlig 
syke mennesket over tid, kanskje på vei mot 
døden, er emosjonelt og eksistensielt kre-
vende for legen. Kanskje velger legene et 
system preget av bit for bit og fremmedgjø-
ring for å beskytte seg selv? Kanskje flykter 
vi fra det syke mennesket, inn i vår egen 
komfortsone?

Fastlegeordning
I Lov om spesialisthelstjenesten var det 
en bestemmelse om pasientansvarlig lege. 
Paragrafen har stort sett vært sovende. 
Pasientansvarlig lege for alle pasienter er 
neppe gjennomførbart og heller ikke nød-
vendig. Men alvorlig syke mennesker som 
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Per Fugelli f 1943 i Stavanger, er lege og 
professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo. 
      Han er også kjent som en ivrig og aktiv 
samfunnsdebattant, og har utgitt og vært 
medforfatter på en rekke utgivelser. Siste utgivelse 
er «Døden, skal vi danse?» (2010), hvor han deler 
sine tanker og erfaringer etter at han selv ble 
alvorlig kreftsyk.
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skal være i nærkontakt med sykehuset/
poliklinikken over måneder eller år bør få 
en lege de kan kalle sin, en lege de føler er 
«rette vedkommende», en lege de opplever 
har helhetsbildet av og samleansvar for seg. 

En fastlegeordning for alvorlig syke i 
sykehus vil gi mange fordeler.

Pasienten får nyte godt av legemidlene 
trygghet og tillit. Det øker livskvaliteten som 
syk, men kan også fremme helbredelsen.

Legen vil få gjenopplivet sin rolle som 
menneskebehandler. Det gir ny mening 
og tenning til legelivet. Det menneske-
nære møtet med den syke er kjernekraften 
i legeyrket. Det gir legen følelsen av å være 
et godt menneske. Det gir legen gleden av 
å legge hendene på selve livet og merke at 
også i medisinen gjelder Håvamål: Mennes-
ket er menneskets glede. Det gir legen den 
fornemste av alle medisinske kompetanser: 
Å forstå seg på sykdom i det enestående og 
gåtefulle enkeltmennesket, å forstå at hver 
gang en diagnose lander i et menneske, 
oppstår en ny sykdom formet av dette men-
neskets historie, personlighet, livssituasjon 
og framtidshåp. 

Et personlig lege–pasient-forhold vil 
gjøre det lettere for den syke å komme fram 
med indre demoner som alltid følger alvor-
lig sykdom og kommende død. Fastlegen 
vil også ha mer mot til å gjennomføre «Den 
vanskelige samtalen» når medisinens verk-
tøykasse er tom og livet går mot The End. 
Engangslegene unngår gjerne den ærlige 
melding om at nå bør pasient og pårørende 
gjøre seg klare for siste akt. Følgen av denne 
mangel på åpenhet kan bli rutinemessig 
videreføring av medisinske tiltak som bare 
forlenger dødsprosessen. En annen konse-
kvens kan bli at pasient og pårørende går 
inn i en desperat jakt på medisinske undere, 
som ikke finnes. Siste del av livet kan bli en 
stressende dans hvor falske forventninger 
og brutte håp forfølger hverandre.

Faren for feil og rot vil bli mindre med en 
fastlegeordning. Mange leger, mye søl – er 
en erfaring vi kan lære fra kokkefaget.

Fastleger vil øke effektiviteten i syke-
huset. Engangslegene må sette seg inn i 
pasientens sykehistorie, laboratoriefunn 
og behandlingsplaner fra nullpunktet, hver 

gang. Fastlegen lagrer kunnskap om pasi-
enten og slipper å begynne hvert møte med 
blanke ark.

Amøber eller virveldyr?
Sigrid Undset skriver: «Ti sed og skikk 
forandres meget, alt som tiderne lider og 
menneskenes tro forandres og det tænker 
anderledes om mange ting. Men mennes-
kenes hjerter forandres aldeles intet i alle 
dager.»

Jeg tror hun har rett. I legehjertet er der 
en evig drift, formulert i det klassiske med-
sinermotto: Salus aegroti, suprema lex – å 
hjelpe den syke, er den øverste lov. I pasi-
enthjertet er der en evig lengsel etter en 
helbreder som gir tillit og trygghet. 

Min erfaring er at sykehuset er i ferd 
med å utvikle seg til en helsefabrikk hvor 
disse to hjertene ikke lenger kan møtes.  
Teknologidominans, super-spesialisering, 
økonomisk programmering og «vitenska-
pelig» standardisering av klinikken truer 
den humanistiske, medisinske kapitalen. 

Hvis det er riktig, må legene reise mot-
stand, modigere og tydeligere enn vi har 
gjort. Først må vi gjennomskue forførerne 
som hevder at vi lever i en tid med ene-
stående forandringstakt og radikalt nye 
utfordringer, hvor gamle verdier er utgått på 
dato. Det er en bløff solgt på modernitetens 
forfengelige marked, kjøpt av mennesker 
uten hukommelse og profesjoner uten his-
torie. Bare i medisinens arkeologi kan vi 
finne de grunnstoffene som gir legerollen 
bærekraft inn i framtiden. Størst blant dem 
er kyndighet og tillit. Tillit er vårt eksisten-
sielle grunnlag. Men tilliten kommer i fare 
når systemet bare inneholder engangsleger. 

Hva gjør vi? Hittil lite. Vi har vært for etter-
givende og tilpassningsdyktige. Vi har vært 
svake for sterke føringer fra politikere, 
byråkrater, økonomer, direktorater og hel-
seforetak. Vi har latt andre legge rammer 
for arbeidet vårt, som gjør at nærhet og til-
lit mellom lege og pasient forvitrer. De siste 
20-30 år har vært et trist og langt tilbake-
tog. Retrett er, etter militærstrategene, den 
mest hasardiøse av alle militærmanøvre. 
Legene er snille av natur. Vår kollektive per-
sonlighet er preget av hjelpsomhet, lojalitet, 
ansvarlighet og konfliktskyhet. Kanskje er 
tiden inne for å lese Machiavelli og lære oss 
bruken av makt? Kanskje må vi gå fra å være 
speidere til å bli krigere? Kanskje vi bør slåss 
hardere for en organisering i sykehuset som 
bringer legen hjem – til det syke mennesket? 
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Det jubileres over en lav sko i Legeforeningen 
i år. Yngre legers forening feiret nylig 100-
års jubileum, Overlegeforeningen fyller 50 

år og selve Legeforeningen markerte sitt 125-års 
jubileum under landsstyremøtet nylig. Jubileer er 
en gylden anledning til å stoppe opp, skue seg rundt 
og gjøre opp status. I år er det fra flere kanter tatt ini-
tiativ til å se nærmere på den moderne legerollen. 
Hvordan står det til med legerollen i dag? Hvordan 
vil vi at legerollen skal se ut i fremtiden? Kan vi selv 
være med å forme vår egen rolle, eller må vi passivt 
forsøke å fylle de sko samfunnets lest utformer for 
oss? 

«En felles forståelse av legeidentiteten er avgjø-
rende for en forening for leger», skriver Charlotte 
Haug i sin lederartikkel i niende nummer av Tids-
skriftet. I Forum vil vi fremover gi ordet til personer 
med meninger om dette temaet i spalten «Legerol-
len under lupen». Først ut er Per Fugelli, som peker 

på tillitsforholdet mellom lege og pasient som en 
av de viktigste bitene av legerollen. Han betrakter 
forholdet som truet. Morbus Norvegicus har i sin 
faste spalte i Forum filosofert rundt ulike aspekter 
ved legeyrket. I dette nummeret slår også de fast at 
tilliten til legene er sviktende, kanskje selvforskyldt 
pga legenes «griskhet og egoisme». 

Mange av oss hadde i studietiden en klar oppfat-
ning av hvilken rolle vi skulle fylle som kommende 
leger. Men i møte med virkeligheten har vi fått 
føle det store gapet mellom våre idealistiske for-
ventninger og hverdagens praktiske, økonomiske, 
tidsmessige og psykologiske begrensninger. De 
fleste er enige i at legens viktigste rolle utspilles i 
møtet med pasienten. Et møte hvor legen skal spille 
rollen som den lyttende, forståelsesfulle hjelperen, 
samtidig som pasienten skal føle seg trygg på at 
legen innehar den nødvendige faglige kompetan-
sen for å gi medisinske råd til beste for den enkelte 
pasient. Legen må kunne kommunisere dette på en 
empatisk og forståelig måte. 

Rollen krever tid og evne til innlevelse i situasjo-
nen, men også en hel del forhånds- og etterarbeid 
i form av kunnskapsoppdatering, dokumentasjon, 
konferering med kollegaer, samarbeid med andre 
yrkesgrupper/myndigheter, innsikt i forskjellig 
regelverk, opplæring og håndtering av tekniske 
hjelpemidler og datasystemer, i tillegg til organi-
sasjonsforståelse og innsikt i administrasjon og 
ledelse. 

I andre situasjoner forventes vi å tre ut av rol-
len som pasientens forsvarer og opptre som en 
rettferdig vokter av samfunnets helse- og trygde-
goder. Legen skal opptre som en streng oppdrager 
av slappe trygdesnyltere og hissig forkjemper for 
trengende som ikke blir ivaretatt av systemet. Vi 
forventes også å kunne takle rollen som sakkyn-
dig, selv om denne for de fleste kan virke ukjent 
og skremmende. På toppen vil mange leger føle 
på en viss forventning fra omgivelsene om at man 
også privat skal oppføre seg som et sunt forbilde for 
resten av samfunnet.

Er legerollen rett og slett blitt for stor til at en enkelt 
lege kan klare å fylle den?

hannevaleur@
gmail.com

redaktørens 

Hjørne

Hanne Støre Valeur

Hvor mange leger trengs 
det for å fylle en legerolle?

Klinikk Hammerfest     
har ledig følgende stilling
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Lege i spesialisering
Gynekologisk avdeling

Vikariat i 100% stilling. Nr.ID.nr.12064. Ledig omgående tom 31.03.12, med 
mulighet for forlengelse. Vi vil legge vekt på personlig egnethet for stillingen. 
Tellende tjeneste i inntil 3 år i spesialistutdannelse og 4-delt hjemmevakt.  
Avdelingen har 450 fødsler i åeret, og 100 fødsler på fødestue.   
Vi gjør 600 operative inngrep og 4000 konsultasjoner i poliklinikken pr. år. 

Nærmere oppl. ved avd. overlege Ingrid P. Olsen, tlf. 78 42 10 00. 

Lønn: I h.h.t. gjeldende overenskomster mellom Den norske legeforening  
og Helse Finnmark. Medlemskap i KLP. 

Vi tilbyr bl.a.: Allsidig og variert virksomhet, godt og tidsmessig utstyr,  
et godt faglig miljø, dyktighet og entusiastisk personale. 

Vi minner om statlig nedskriving av studielån i Statens lånekasse, samt  
særskilt skattefradrag og forhøyet barnetrygd for arbeidstakere i Finnmark.  
Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og   
overenskomter, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid.   
Reise- og flytteutgifter dekkes iht gjeldende flyttereglement.   
Sykehuset kan være behjelpelig med bolig. 

Sønad med CV og 2 referanser sendes elektronisk via   
www.jobbnorge.no. Søknadsfrist: 24. juni 2011.

ANNONSE
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Utgiversted: Oslo

Returadresse: Yngre legers forening

Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo

Har du nettopp skiftet jobb? 
Er du på jakt etter ny jobb?

Legejobber.no er først og fremst Tidsskriftets stillingsannonser 
på nett. Men du finner også en spalte hvor du kan se hvem som 
har fått seg ny jobb. Hvis du har fått deg en ny jobb – og ønsker å 
fortelle det til andre – er det bare å sende en e-post.

Legejobber.no, som er Tidsskriftets og Legeforeningens stillings-
portal, ble lansert i 2010. 

Den gamle stillingsdatabasen på Tidsskriftet.no var blitt gam-
meldags og tilfredsstilte ikke kravene til presentasjon av 
moderne stillingsannonser på nett. Derfor valgte vi å bygge opp 
en helt ny stillingsportal for legestillinger. I denne moderne, 
dynamiske og helhetlige 
stillingsportalen viser vi 
nå stillingsannonser og 
andre nyheter fra lege-
nes arbeidsmarked 

Stillingsannonsene 
publiseres i all hovedsak 
fortsatt både i papirut-
gaven og på nett.

Det som er helt nytt på Legejobber.no, er spalten hvor leger kan 
fortelle kolleger om sine nye stillinger. Det er interessant stoff 
for alle som lurer på hvem som fikk den stillingen de så utlyst, 
den stillingen de søkte og ikke fikk, eller for alle som bare liker å 
følge med på hva kullinger og tidligere kolleger holder på med.

Alt vi trenger for å oppdatere denne spalten, er en e-post med 
litt informasjon om deg som har fått ny jobb.

Send en e-post til annonser@legeforeningen.no med litt 
informasjon om hva du har gjort tidligere, og litt om den nye stil-
lingen + bilde. 

Vi legger ut disse nyhetene 
fortløpende. Tips gjerne andre 
leger som har fått ny jobb om 
denne muligheten. Jo flere 
som forteller oss om jobb-
skifte, desto mer interessant 
blir spalten.

På Legejobber.no finner du 
til enhver tid 200–300 ledige 
legejobber.

Legejobber.no er stedet for begge deler!




