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Landsrådet har talt!
Ylf var samlet til tariffkonferanse i Tromsø 29. oktober. Det ble staket ut en
tydelig kurs for tarifforhandlingene neste år. Vårens oppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at alle deler av vår tariffavtale i praksis kan reforhandles. Sett
i lys av fjorårets forhandlinger som nesten endte i streik grunnet arbeidsgiversidens ønske om å utvide dagarbeidstiden vår, må vi ta høyde for at
også neste års oppgjør kan bli tøft. Spørsmål om utvidelse av dagarbeidstid
er aktuelt i flere land. Jeg anbefaler dere alle å følge med på hva som skjer i
England i disse dager, der British Junior Doctors kjemper mot en utvidelse
av normalarbeidstiden til 7-22 mandag t.o.m. lørdag. Både arbeidsmiljø- og
pasientsikkerhetsmessig har engelskmennene gode grunner for å kjempe
imot et slikt initiativ.
Forum for Yngre legers skjebne var også et debattert tema på høstens tariffkonferanse. Ylf-styret hadde på forhånd foreslått å lansere en nettversjon av
Forum for lettere og raskere kunne nå ut med informasjon til medlemmene.
Det var ikke en eneste kritisk røst fra talerstolen knyttet til dette forslaget.
Derimot var det flere av delegatene som mente at etableringen av et nettmagasin ikke var nok, og at Ylf også må tenke på å kommunisere via smarttelefon
og nettbrett. Et forslag om å utvikle en egen Ylf-app, ble derfor vedtatt. Hva
denne app’en skal inneholde og hvilke funksjoner den skal ha, er ennå ikke
bestemt. Her er det mulig å komme med innspill for dem som ønsker det. Det
ligger også i vedtaket at Ylf skal utrede muligheten for å gjøre dette til en satsing for hele Legeforeningen. Det er neppe bare yngre leger som vil dra nytte
av en mer nettbasert kommunikasjonsstrategi i tiden framover.
Neste nummer av Forum for yngre leger vil med andre ord bli det aller
siste. Det blir vemodig å legge bladet ned, men jeg tror landsrådet har tatt et
riktig valg. Jeg ser i hvert fall fram til å kommunisere med dere via nettbaserte
plattformer og ikke bare på trykket papir

Øvrige bidragsytere
Cecilie Normann Birkeli
Illustrasjon forside:
iStockphoto/kutaytanir
Redaksjonen avsluttet 23. november
2015
Dødlinje nummer 1: 6. februar 2016

Christer Mjåset
christer.mjaset@legeforeningen.no
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20.
27.
August
20.-21.

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

Styremøte Ylf
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Bjørn Ove Kvavik, sekretariatsleder
bjorn.ove.kvavik@legeforeningen.no

Sentralstyremøte
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September
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Kent Gutvik
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Charlotte Nielsen, konsulent
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christer.mjaset@legeforeningen.no
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15.
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Styremøte Ylf
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Torstein Schrøder-Aasen, nestleder
torstein@schroder-aasen.no
Clara Sofie Bratholm
clara.bratholm@gmail.com
Anja Fog Heen
anjaheen@gmail.com
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celnan@hotmail.com
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guromarte@gmail.com

Juni

Petter Sebastian Kirkeby Risøe
p.k.risoe@medisin.uio.no

Leder holder foredrag om faste stillinger for
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om
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Møte i forhandlingsutvalget, Spekter

Nasjonal

Kristin Kornelia Utne
kristin.utne@gmail.com

Kalenderplanlegging – venn eller fiende?
Langtidsplanlegging av arbeidstid med individuelle tjenesteplaner kan gi
økt forutsigbarhet for den enkelte lege, og blir stadig vanligere rundt om
på sykehusene. «Ylf er på ingen måte negative til langtidsplanlegging. I
praksis ser vi likevel at planlegging av typen individuell årsplan, medfører
store utfordringer både for ansatte og tillitsvalgte», skriver styremedlem
Kristin Kornelia Utne på side 8-9.

Britiske leger i kamp mot
svekkede arbeidsvilkår
Det manes til streik og sivil ulydighet blant britiske leger. Hva foregår
egentlig i Storbritannia, og hvorfor gir Ylf britene sin fulle støtte? Side 11.

Utfordringer ved ny turnustjeneste
Turnusordningen slik den er i dag, er planlagt avviklet når ny
spesialitetsstruktur implementeres i 2017. Innholdet i den nye tjenesten
er ennå ikke klart, og det er flere utfordringer med den foreslåtte
modellen. Side 12.

Arbeidstid
Hvor mange timer i uken utgjør en full stilling for leger? Hvilke rettigheter
har du når arbeidsgiver vil at du skal jobbe mer? Og hvor mye fritid skal
du ha? Bilaget i denne utgaven tar for seg regler og avtaleverk knyttet til
legenes arbeidstid på side 13-16.

Høstkurs og tariffkonferanse 2015
Rekordmange påmeldte ga et godt grunnlag for innspill fra tillitsvalgte
fra ulike deler av landet da Ylf arrangerte høstkurs og tariffkonferanse i
Tromsø. Clara Bratholm rapporterer fra møtet på side 20-21.

Dessuten
02 Ylf-kalenderen
03 Leder: Landsrådet har talt!

Foto: Kaisersosa67, Istockphoto.com

4.

Resultatene fra den 5. landsomfattende evalueringen av turnustjenesten
er nå klare. Mange av tilbakemeldingene på tjenestens innhold er positive,
men misnøyen med ansettelsesprosessen i ny ordning er betydelig.
Cecilie Normann Birkeli fra Legeforskningsinstituttet oppsummerer
resultatene fra evalueringen på side 22-23.

10 Møte i European Junior Doctors
17 Mitt funn: Judit Haasz
26 Redaktørens hjørne
27 Riskhospitalet
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kristin.utne@gmail.com
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Kalenderplanlegging
– venn eller fiende?
Langtidsplanlegging av arbeidstid med individuelle tjenesteplaner kan gi økt forutsigbarhet
for den enkelte lege, men gjør det vanskelig å kontrollere at avtaleverket følges og at lønnen
beregnes korrekt. Nylig vedtok Ylfs landsråd at et av foreningens satsingsområder videre skal
være arbeid med prosessen rundt arbeidstidsplanlegging.

D

et har lenge fremkommet et ønske fra helseforetakene om
å endre planleggingen av legenes arbeidstid. Man går i
økende grad bort fra planer som rullerer over antall uker
det er leger i et sjikt (rullerende plan) over til såkalt kalenderplanlegging, hvor tjenesteplanene legges opp etter kjent fravær
og dermed «individualiseres».
Sykehuset i Nord-Trøndelag begynte kalenderplanlegging
av legenes arbeidstid allerede i 2003, og UNN lyste i vår ut en
stilling som prosjektmedarbeider med oppgave «planlegge og
iverksette aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging i hovedsak
knyttet til leger i UNN HF»1. Behovet for langtidsplanlegging
av legenes arbeidstid har særlig tilkommet det siste året med
den nye pasientrettighetsloven2, som angir at pasientene skal få
informasjon om tidspunkt for poliklinisk time ved svar på henvisning. For å kunne gi denne informasjonen må arbeidsgiver
ha planlagt driften minimum 4 måneder frem i tid.
Fra ledelseshold legges store forventninger til økonomiske
besparelser i denne type driftsplanlegging grunnet reduksjon
av overtid, bruk av vikarer og uforutsette vakter. I flere helseforetak pågår det nå arbeid med innføring av årsplan for leger,
altså arbeidsplaner som går over 52 uker.
Hva er kalenderplanlegging?
Langtidsplanlegging av arbeidstid kan ta mange former. En rullerende plan kan gå over 52 uker, eller 3 år for den del, og vil med
dette ikke avvike fra arbeidsplanene vi er vant med. Eventuelt
kan det planlegges en rullerende plan med justering for forventet fravær eller en individuell plan lagt opp for hver enkelt lege.
Sykehuset i Nord Trøndelag har nå tilnærmet en rullerende
plan, men med omplassering av vakter ved kjent fravær, etter
konflikt om arbeidstidplanlegging i 2007 og forhandling i 2008.
Ved andre sykehus avviker årsplanene Ylf har sett betydelig fra
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tidligere arbeidstidsorganisering, med individuelle planer tilpasset den enkeltes fravær.
I motsetning til i en rullerende plan, hvor alle legene går i
samme turnus, fører en individuell plan til at vaktfordelingen
varierer mye. Like mange vakter fordeles mellom sjiktets leger,
men siden turnusperioden gjennomsnittsberegnes for lange
perioder (opptil ett år av gangen), kan det være store forskjeller
fra måned til måned.
Individuelle kurs, feriedager og eventuell permisjon legges
inn i årsplanen. Ingen vakter settes opp disse dagene, men fordeles på de ukene legen er på jobb gjennom året. Denne typen
planlegging gjør at arbeidsgiver kan legge om driften i perioder
uten å belage seg på vakante vakter eller innleie av vikarer. Det
tilkommer allikevel utgifter. Ansatte trekkes for 5 ukers lønn
i juni, inkludert vakttillegg og UTA, og skal dermed ha fri fra
tilsvarende arbeidsmengde i ferien.
Siden vaktene tas ut av uker med lovlig fravær, må arbeidsgiver gjennomsnittsberegne antall vakter per uke i de ukene den
ansatte er på jobb og øke lønnen tilsvarende antall vakter legen
skulle arbeidet om vedkommende ikke var fraværende. I mange
tilfeller vil dette også øke behovet for UTA-timer (frivillig utvidelse av arbeidstiden). Økning av UTA og økt vakttillegg som
følge av flere vakter medfører at den avtalte lønn etter tjenesteplan økes.
Hva mener Ylf?
Ylf er på ingen måte negative til langtidsplanlegging. Vi, som
ledelsen, ønsker forutsigbarhet i forhold til arbeidstid. I praksis
ser vi likevel at planlegging av typen individuell årsplan, medfører store utfordringer både for ansatte og tillitsvalgte. Det krever
betydelig mer arbeid for tillitsvalgte å kontrollere at avtaleverket følges, og prosessen ved utforming av tjenesteplaner blir

mer omfattende. Ylfs erfaring er at årsplanene i praksis ofte fungerer som kontinuerlige hjelpeplaner dvs. planer som er laget
for korte perioder med mye fravær, slik som fellesferier. At alle
gjennomsnittsberegninger er utført for ett år av gangen, fører til
at vaktbelastningen varierer stort mellom legene gjennom året,
selv om det totale antallet vakter er likt.
Tillitsvalgte har meldt inn problemer med å få oversikt over
planene. Det er tidkrevende å kontrollere at vaktbelastningen
er rimelig fordelt mellom legene som inngår i vaktsjiktet, at vernebestemmelsene overholdes, og å få oversikt over at nok tid er
satt av til avtalefestet fordypning. Både ansatte og tillitsvalgte
har hatt store utfordringer rundt beregninger i kalenderplaner,
særlig grunnlaget for lønn (gjennomsnittsberegning av vakter,
vaktlønn og UTA). Det viser seg også at arbeidsgiver mange
steder har problemer med å overholde avtalefestede rettigheter ved denne typen planlegging, da tillitsvalgte har funnet
formelle feil i planene, ukorrekt gjennomsnittsberegning (og
dermed lønnsutbetaling), og manglende fordypningstid.
Kalenderplanlegging har medført stor misnøye hos mange
ansatte, som angir at planen er laget med utgangspunkt i et ensidig fokus på økonomi, og at utdanningen lider. Siden fokuset
synes å være å unngå vakante vakter, vil tidligere rene «postuker» stykkes opp med vakter, og flere opplever lite kontinuitet i
utdanningen. Samtidig opplever Ylf at man har ulike erfaringer
ved ulike avdelinger. Ved små avdelinger med få ansatte synes
klanderplanlegging å by på mindre misnøye enn ved store avdelinger. Her fremmes forutsigbarhet som en positiv faktor ved
kalenderplanlegging. Tillitsvalgte melder at tett dialog med
ledelsen og tillit fra begge sider er en forutsetning for vellykket
arbeidstidsplanlegging, og når dette fungerer klarer de å ivareta utdanning og rimelig fordeling av arbeidsbelastningen. Ylf
opplever altså ikke at langtidsplanlegging av legers arbeidstid er

et problem, men at gjennomføringen har meget uheldige konsekvenser mange steder.
I forhandlingene mellom Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter i 2014, som resulterte i nåværende A2, er krav
til prosessen med utforming av tjenesteplan utførlig beskrevet
i § 3.4 «Etablering, endring og oppsigelse av arbeidsplaner»3.
Det er ikke tilfeldig at prosessen er så grundig beskrevet i avtaleverket; det belyser utfordringene som erfaringsmessig kommer
med endret arbeidstidsplanlegging.
Ylfs landsråd bestemte på tariffkonferansen at foreningen skal
jobbe for en forutsigbar arbeidstidplan, som ivaretar både tid
til utdanning, oversiktlighet i planer, mulighet til å kontrollere
lønn og avtalefestet fordypningstid, og en solidarisk fordeling
av arbeidsbelastningen. Årsplanene Ylf til nå har blitt forelagt
kan jevnt over ikke sies å oppfylle disse kriteriene, men har derimot ført til misnøye og manglende oversikt for de ansatte.
Referanser:
1. http://karrierestart.no/ledig-stilling/542826
2. https://helsedirektoratet.no/lover/
pasient-og-brukerrettighetsloven
3. http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/
Avtaler/Avtalearkiv/Spekter/spekter-10/
overenskomstens-del-a2-mellom-spekter-og-legeforeningen/

Kalenderplan: Arbeidsplan er lagt opp etter kjent fravær
og dermed «individualisert», kan være tilnærmet lik en
rullerende plan, eller ulik for hver ansatt.
Rullerende arbeidsplan: Planen er lik for alle som går i
samme turnus, eksempelvis 10 ukers turnus.
Årsplan: Arbeidsplan som går over 52 uker.
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clara.bratholm@gmail.com

Samler yngre leger
i Europa

EJD (European Junior Doctors) er et lite stykke Ylf i Europa. Foreningen samler mange av
de europeiske yngre legers foreninger til diskusjon, utveksling av erfaring og samarbeid
to ganger i året. Nå i oktober var Oslo vertskap for møtet.

I

2015 har vi på nytt fått se hvor tett opp mot Europa vi ligger. Vi
er ikke med i EU, men det er naivt å tro at europeiske forhold
ikke påvirker oss. I Storbritannia kjemper yngre leger om å
beholde sine arbeidsvilkår. Staten vil ha leger under utdanning
med på en ny tariffavtale der de kanskje må jobbe elektivt i helger uten vaktlønn. I Irland opplever de at 40% av nyutdannede
leger emigrerer ut av landet grunnet dårlige arbeidsvilkår. Flere
europeiske land har massive tilstrømninger av flyktninger, men
mange har også leger fra andre europeiske land som tilflyttere.
Få av oss har hørt utrykkene CPME, FEMS, UEMO og
UEMS, men dette er viktige medisinske paraplyorganisasjoner
i Europa. De jobber opp mot EU, policymaking og politikere, og
går under samlebetegnelsen EMOs (European Medical Organizations). Også EJD kommer under denne betegnelsen. EJD
har hatt varierende grad av aktivitet siden oppstarten på 70-tallet, men har holdt noen fanesaker høyt. På 70-tallet var hjelp
til leger som ville migrere innad i Europa et viktig tema. Diskusjonene gled mer over til å omhandle rettigheter omkring
utdannelse og spesialisering, og i dag, forsvar av yngre legers
interesser ved arbeidsforhold og arbeidstid. Organisasjonen
har over 300 000 medlemmer – inkludert alle Ylfs medlemmer.
Under EJD-møtet i Oslo stilte Ylf med fem delegater - Christer Mjåset, Torstein Schrøder-Aasen, Kristin Utne, Amund
Ringen og undertegnede. Møtet tok for seg temaer som spesialisering av leger under utdanning, legers trivsel og mobiliteten
av leger i Europa. Vi fikk en informativ presentasjon av en tysk
akuttmedisiner (Jochen Van Asbroeck) som har forsket på
fremveksten av akuttmedisin i Europa – et typisk tema der vi
kan ta med informasjon videre til vår forening. Engelske leger
under utdanning er presset på sine arbeidsvilkår, og de andre
nasjonene på møtet ville vite hva de kan lære av dem. Hvordan
kan man unngå dette i f.eks Norge? I flere saker er ikke landene
enige – til det er de for forskjellig strukturert. Noe som fungerer
godt i ett land, kan være mindre lønnsomt for et annet.
Norsk visepresident i EJD
EJD fungerer som en lobbyorganisasjon opp mot EU, og har
«consultative status» mot Europarådet. Det betyr i prinsippet at
EJD bidrar med informasjon vi mener er relevant for EU med
tanke på yngre leger. EJD har også god kontakt med CPME
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De norske delegatene Clara Bratholm, Amund Ringen, Christer Mjåset
og Torstein Schrøder-Aasen støtter sine britiske kollegaer i kampen mot
dårligere arbeidsvilkår. Foto: YLF.

(Den Europeiske Legeforeningen), og jobber gjennom disse
med å minske avstanden mellom yngre leger i Europa.
Tidligere styremedlem i Ylf, Tilde Borch Østborg, har gjort en
svært god jobb som styremedlem i organisasjonen og har banet
vei for at Norge skulle få mer innflytelse. U.t. ble valgt inn i styret
som visepresident for de neste to årene, og jeg tror det vil ha en
positiv effekt både for Ylf og EJD. Ylf vil vinne på mer europeisk
innflytelse, mens EJD vil nyte godt av norsk struktur og system.
Som visepresident har jeg også møterett i flere andre medisinske organisasjoner, og kan dermed gi Ylf mulighet til å følge
med fra første rad på hva som beveger seg innenfor de ulike
feltene i Europa. Den nye presidenten heter Sasha Reiff og kommer fra Malta, mens de øvrige styremedlemmene kommer fra
Tyskland, Storbritannia, Lithauen, Slovenia, Italia og Finland.
For ordens skyld: CPME= Den europeiske Legeforeningen, FEMS=Foreningen for «kommuneleger» i Europa
UEMO=Foreningen for Europeiske allmennpraktikere,
UEMS=Foreningen for spesialister.

Britiske leger i kamp
Det manes til streik og sivil ulydighet blant britiske leger, og i London
marsjerte nylig 20 000 demonstranter i gatene for å «redde NSH». Hva
foregår egentlig i Storbritannia, og hvorfor gir Ylf britene sin fulle støtte?

D

Inin
tetrvju
ernas jonalt

Kristin Kornelia Utne
kristin.utne@gmail.com

en britiske offentlige helsetjenesten (NSH) sliter med å
innfri pasientenes krav om rask tilgjengelig helsehjelp.
Økt antall pasienter, krav om rask behandling, ny (og
dyr) medisin, stadige pålegg fra myndigheter samt manglende
økonomiske rammer sliter på sykehusene. Dette er noe de fleste
land i Europa kan kjenne seg igjen i.
Med bakgrunn i overnevnte utfordringer fremmet britiske
myndigheter i 2012 et ønske om å reforhandle de yngre legenes tariffavtale (tilsvarende norsk A2 og B-del), og med dette
innføre lengre normalarbeidstid, færre lønnstrinn og mindre
overtidsbetaling. Forhandlinger har blitt forsøkt flere ganger
frem til 2014, men ingen konsensus mellom British Medical
Association (BMA) og myndighetene har blitt oppnådd.
Etter flere års nederlag i forhandlinger ba regjeringen et
offentlig organ sponset av helsedepartementet, «Review Body
on Doctors’ and Dentists’ Remuneration» (DDRB), om å foreta
en gjennomgang av tariffavtalen. DDRBs mandat var å se på
hvordan endringer i tariffavtalen kunne åpne for full sykehusdrift i flere timer av dagen, syv dager i uken.

ønsker å fjerne denne sanksjonen, og har ikke foreslått en annen
mekanisme for å hindre at legene overarbeides. Regjeringen har
allerede meddelt BMA, i forberedelsene til forrige forhandling,
at de planlegger å redusere antall pauser ned til 20 minutter
hver sjette time.
Utvidelse av normalarbeidstid: I dagens tariffavtale har britiske leger i spesialisering normalarbeidstid mellom kl. 07-19
mandag til fredag. Legene jobber rutinemessig utenfor dette
tidsrommet, men betales da «premium» (tilsvarer norsk vaktlønn). Regjeringen planlegger å utvide normalarbeidstid fra 7
til 22 mandag til lørdag. Bare netter og søndager ville generere
vaktlønn, og søndager får en lavere sats enn netter.
Lønnsprogresjon: I nåværende tariffavtale lønnes legene i 11
lønnstrinn (LiS og overleger). Regjeringen planlegger å komprimere systemet ned til 6 lønnstrinn. Lønnen skal ikke økes i takt med
normal progresjon under fødselspermisjon, annet fravær eller ved
forskning. Som kompensasjon for økt arbeidstid uten vakttillegg
foreslår regjeringen å øke legenes lønn med 11%. I følge BMA vil
dette ikke være i nærheten av å kompensere tap av vaktlønn.

Overprøving av forhandlingsinstituttet
Da DDRBs rapport (1) med forslag til endringer ble offentliggjort
i juli 2015, ba regjeringen BMA om å møte i nye forhandlinger,
med DDRBs anbefalinger som grunnlag. Responsen fra BMA
var at anbefalingene fra utvalget ville medføre betraktelig dårligere arbeidsforhold for leger i spesialisering, og at de derfor
ikke kunne brukes som grunnlag for forhandlinger. Britiske
myndigheter meddelte deretter at de allikevel ville innføre en ny
tariffavtale, uten å forhandle om innholdet, og på denne måte
overprøve forhandlingsinstituttet.
Britiske leger vil som konsekvens få en tariffavtale som
besluttes ensidig av den britiske regjeringen og arbeidsgiver.
Tariffavtalen vil være basert på anbefalingene fra DDRB. Myndighetenes utspill har skapt furore blant legene og har medført
massive demonstrasjoner i England. BMA maner til arbeidskamp for å sikre legenes rettigheter og for å beholde rettigheten
til å forhandle tariffavtalen.

Hva har dette med Ylf å gjøre?
Utfordringene i Storbritannia er ikke unike. Selv om Norge er
et rikt land, møter vi stadig krav om innsparinger. Sykehusene
og myndigheter har lenge ønsket å utvide til full virksomhet
utover kvelden også her hjemme. Kveldspoliklinikk drives allerede over det ganske land, men det kompenseres ekstra og er
frivillig. Legene som gruppe har alltid strukket seg langt for å
gi pasientene god behandling, og vi ønsker å gjøre dette også i
fremtiden. Vi har de mest fleksible arbeidstidsordningene i helseforetakene, en ordning som fordrer tillit og fleksibilitet også
fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver synes å ønske å styre legene mer
enn i dag, gjøre seg uavhengig av frivilligheten som har ligget i
ordningen, og å presse betalingen ned.
De britiske legenes kamp er vår kamp, om et arbeidsliv hvor
ubekvem arbeidstid lønnes deretter, hvor familie og arbeid kan
kombineres og hvor arbeidsbelastningen ikke medfører utbrenthet.

Men hva sloss de mot?
Hovedtrekkene i regjeringens forslag (2) til ny tariffavtale inneholder følgende endringer:
Hviletid: I dagens tariffavtale finnes det bestemmelser for
lengde på hviletid og antall pauser. Sykehus som ikke overholder disse bestemmelsene straffes økonomisk. Regjeringen

Eller med BMAs egne ord:
«We are one profession, we stand together»
Junior doctors’ contract – it’s everyone’s fight
Referanser:
1. https://www.gov.uk/government/publications/contract-reform-for-consultants-and-doctors-and-dentists-in-training-supporting-healthcare-services-seven-days-a-week
2. https://www.gov.uk/government/news/junior-doctors-contract-offer
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Utfordringer med
ny turnustjeneste

Torstein Schrøder-Aasen
torstein@schroder-aasen.
no

Turnusordningen slik den er i dag, er planlagt avviklet når ny spesialitetsstruktur implementeres i 2017.
Innholdet i den nye tjenesten er ennå ikke klart, og det er flere utfordringer med den foreslåtte modellen.

Skepsis i fagmiljøene
Legeforeningen arrangerte nylig konferanse for de fagmedisinske foreninger og spesialistkomitelederne. Det kom klare
signaler herfra om at moduler av tre måneders varighet er i
knappeste laget. Med en så kort periode i ett fagfelt, vil mange
føle at man bare så vidt kommer i gang med arbeidet, før man
skal videre. Medisin er et fag man ofte trenger å modnes i, og
det vil være begrenset hvor mye modning man rekker i løpet
av tre måneder. Samtidig stiller mange spørsmål om man vil
ha tid nok å tilegne seg tilstrekkelig med ferdigheter i de store
fagene. Vil det for eksempel være nok med tre måneders erfaring i indremedisin eller kirurgi for å fungere godt nok på et
legekontor i distriktsturnus?
En annen ting er arbeidsmiljøet. Hyppige rotasjoner vil gjøre
at man knapt rekker å bli kjent med kolleger på avdelingen før
man skal videre. Når turnuslegen ikke kjenner de fast ansatte
på avdelingen der man er ansatt, er det nokså sannsynlig at
læringsutbyttet reduseres. Ylf tror også det vil være vanskeligere
å innfri de foreslåtte målene om tettere veiledningsfunksjon og
vurdering av utbyttebaserte målbeskrivelser med den foreslåtte
modellen. Igjen munner vi ut i et faglig argument om at tre
måneder ikke er tilstrekkelig tid for at turnuskandidaten skal
rekke å få noe ut av et opphold.
12

Også fra arbeidsgiversiden har det blitt uttrykt bekymring
over administrasjonen som følger av korte tjenestetider på
avdelinger. Det stilles særlig spørsmål ved hvorvidt man kan
forvente seg noe hjelp driftsmessig fra turnusleger som roterer
hyppig. I verste fall vil turnuslegen gå fra å være en arbeidsressurs til å inneha en rolle som hospitant, og det er verken noe
arbeidsgiver eller Ylf mener er en heldig utvikling.
Tellende tjeneste
Myndighetene har foreslått at deler av tjenesten i Modul I også
skal kunne brukes som tellende tjeneste senere i spesialisering
innenfor noen spesialiseringsløp. Siden innholdet i ny spesialitetsstruktur ikke er endelig bestemt, er det uklart hvilke
elementer fra Modul 1 som eventuelt kan brukes som tellende
tjeneste senere. Det er beklagelig hvis dette ikke er avklart før ny
Modul 1 av ny spesialitetsstruktur implementeres. Dette er ett
av en rekke momenter Ylf og Legeforeningen er kritiske til ved
ny spesialitetsstruktur, og vi jobber videre med å få en konstruktiv dialog med myndighetene om hvordan vi skal få den mest
hensiktsmessige spesialistutdanningen for fremtiden.
Utfordringer ved dagens turnusordning
I disse dager går søknadsrundene for turnusoppstart vår -16.
Ylf får tilbakemeldinger om uryddige ansettelsesprosesser flere
steder. Spesielt får vi mange klager om at kvalifikasjonsprinsippet ikke følges. Enkelte avdelinger og foretak har tatt kontakt
med kandidater før søknadsfristene har passert for å informere
kandidatene om tilbud om jobb. Dette er forskriftsbrudd som
underminerer hele ordningen om rettferdige og ryddige tildelingsrunder. Vi forventer at Helsedirektoratet rydder opp i disse
sakene. Videre er det en strøm av tilbakemeldinger fra leger
rundt brudd på rettigheter knyttet til det å komme tilbake etter
foreldrepermisjon, rett til ammefri og tilrettelegging. Dette
følger Legeforeningens sekretariat opp fortløpende, men fordi
problemet er økende, har vi på henvendelse fra Norsk medisinstudentforening opprettet en kontaktperson som kan svare på
spørsmål direkte. Send derfor gjerne en epost til undertegnede
(anjaheen@gmail.com) dersom du opplever å bli forbigått i
turnusansettelser, har reagert på ansettelseskriterier eller andre
kritikkverdige forhold med både turnustjenestens ansettelsesprosess, organisering eller innhold.

Foto: Istockphoto.com/bilgehan yilmaz

D

et jobbes i disse dager med å endre spesialiseringen for
leger i norske sykehus.
Helsedirektoratet har satt ned flere arbeidsgrupper som
planlegger innhold og struktur i Modul I, som skal erstatte dagens
turnustjeneste. Ordningen er planlagt innført på våren i 2017. En
av de store endringene er at Modul I i framtiden vil inngå som
en integrert del i selve spesialistutdanningen. Turnustjenesten vil
ikke lenger fungere som et uavhengig bindeledd mellom grunnutdanning og videre spesialisering, slik det er i dag.
Også innholdet i Modul I vil være annerledes. Blant annet
vil myndighetene at sykehustjenesten skal bestå av fire fagbolker av tre måneders varighet. Bolkene/modulene i kirurgi og
indremedisin skal være obligatoriske, mens de resterende to
modulene er valgfrie når det gjelder fagfelt. Turnuslegen kan
da velge mellom kirurgi, indremedisin eller psykiatri, og det
er foreslått av man skal ha sammenhengene tjeneste i minst ett
fagfelt i seks måneder.

Arbeidstid
De fleste har en hverdagslig grei oppfatning av hva som skiller arbeidstid fra fritid. Man drar til jobb,
og man drar hjem fra jobb. Andre ganger er ikke skillet like tydelig. Hva når man er hjemme, men i
beredskap? Hvordan beregnes hjemmevakter? Hvorfor har noen leger 38 timer per uke, noen har 40
timer, mens sykepleierne bare må jobbe 35,5 timer i uken?
Fritid og arbeidstid
Det kan være klokt å ha noe kjennskap til hvordan arbeidstid er
definert, og da kommer man ikke utenom noen referanser til lov
og avtaler. Arbeidsmiljøloven (§10-1) slår fast at: «Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.
Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon
for arbeidsgiver.» Det innebærer at enhver form for vakt, både
tilstedevakter og hjemmevakter, er arbeidstid. Så lenge du er
bedt om å være i beredskap for arbeidsgiver, er all den tiden å
regne som arbeidstid. Riktignok kan det innebære omregningsfaktorer (for eksempel 1:4) for lønns- og timeberegning, men
like fullt er det per definisjon arbeidstid. Når man får hvile på
jobb, eller hvile hjemme på hjemmevakt, er dette i mange tilfeller nødvendig for å ha forsvarlige vaktordninger. Like fullt er

dette som arbeidstid å regne, fordi man regnes som tilgjengelig
for arbeidsgiver. Fritiden, derimot, rår ikke arbeidsgiver over.
Arbeidsgiver kan altså ikke kreve at du må være tilgjengelig
etter arbeidstiden.
Full stilling
Arbeidsmiljøloven sier hva som er alminnelig arbeidstid, og
angir at «Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i
løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager» (§10-4).
Lovens utgangspunkt er altså at en full stilling utgjør 40
timer per uke. I 1987 ble det inngått tariffavtale mellom de
store partene i arbeidslivet om at en full stilling skal reduseres
til 37,5 timer i uken. Den normale arbeidsdagen ble dermed
redusert til 7,5 timer. Tilsvarende reduksjon er også tatt inn i
13
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Legeforeningens (Akademikernes) tariffavtale. Det er altså
tariffavtalene, og ikke loven, som sier at en normal 100% stilling er 37,5 timer per uke.
Arbeidsmiljøloven gir imidlertid en reduksjon i uketimer for
dem som jobber kveld/natt/helgedager. Loven deler arbeidstakere inn i to grupper, der de skiller mellom døgnkontinuerlig og
helkontinuerlig skiftarbeid og sammenliknbart turnusarbeid.
Litt forenklet forklart kan man si at døgnkontinuerlig arbeid
har beredskap eller bemanning hele døgnet, men med redusert
bemanning på natten. Dette er slik sykehusene drives, og loven
gir da en reduksjon på 2 timer per uke. Siden de fleste sykepleiere, hjelpepleiere osv. jobber slik, vil en full stilling utgjøre 35,5
timer per uke.
Med helkontinuerlig arbeid menes arbeid som drives med
samme bemanning både dag og natt, slik for eksempel noen
fabrikker drives. Arbeidsmiljøloven reduserer da alminnelig
arbeidstid med 4 timer per uke, og dermed får slike arbeidere
en ukentlig arbeidstid på 33,5 timer.
Hvordan gjelder dette da for leger? Utgangspunktet her er
at vi har avtalt unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i loven.
Lovens bestemmelse benyttes derfor ikke direkte for oss, og
i stedet har man tatt inn liknende prinsipper i avtaleverket
vårt. Legers arbeidstidsordninger skiller seg i betydelig grad
fra andre yrkesgrupper i sykehus. Leger er ikke skiftarbeidere, men dagarbeidere med vakttjeneste. I A2-avtalen (§3.2)
slås det fast at utgangspunktet er alminnelig arbeidstid på 37,5
timer per uke. For leger i spesialisering og turnusleger gjelder
at dersom man har aktivt eller passivt arbeid mellom kl 20.00
og 06.00, er den alminnelige arbeidstid 35,5 timer per uke. Det
betyr at de fleste med vaktordninger på kveld/natt, enten det er
tilstede eller hjemmevakt, har rett til denne 2-timers-reduksjonen. For overleger og legespesialister er det en liten forskjell,
fordi utgangspunktet er at de må ha arbeid på arbeidsstedet i
tidsrommet mellom kl 20.00 og 06.00 for å få denne arbeidstidsreduksjonen. Hvis det bare er hjemmevakt på kveld/natt, har
de altså ikke rett på reduksjonen. Det betyr at det er en viss forskjellsbehandling mellom leger i spesialisering/turnusleger og
overleger/legespesialister. Flere lokale B-delsavtaler har likevel
avtalt tilsvarende reduksjon også for overleger/legespesialister
med hjemmevakt, og det finnes også en rekke lokale avtaler på
gruppe-eller individnivå. Det er derfor viktig å kjenne til de
lokale avtalene.
Det er også nyttig å notere seg at dagarbeidstid i helger ikke
gir rett til slik reduksjon i arbeidstiden, fordi det kun er arbeid
14
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mellom 20.00 og 06.00 (uansett hvilken ukedag) som utløser
rettigheten.

få lange perioder som er betydelig mer arbeidsintensive enn
andre, for eksempel i sommerperiodene.

Pålagt utvidet arbeidstid
Legeforeningen har i A2-overenskomsten med Spekter (§ 3.3)
avtalt at det kan pålegges fast utvidelse av den alminnelige
arbeidstid med 2,5 timer i gjennomsnitt per uke. Siden kompensasjon for disse timene er tatt med i minimumslønnen, blir
disse timene pålagt så godt som alle.
Dermed får man at arbeidstiden blir 38 timer eller 40 timer
per uke avhengig av hvorvidt man har rett til arbeidstidsreduksjon som beskrevet i forrige kapittel. Dette blir i legers
lønnssammenheng gjerne kalt regelsett, og de fleste leger i spesialisering og turnusleger går i tjenesteplaner med vakt som gir
rett til 38 timers regelsett.
Det er viktig å huske på at det er 35,5 eller 37,5 timer som
tilsvarer 100% stilling selv om vi har avtalt å jobbe 2,5 timer i
tillegg. Hvis man ønsker å jobbe mindre enn 38/40 timer per
uke, kan lønnen bli redusert til å ligge under minimumslønnen,
men det vil fortsatt være 35,5/37,5 timer per uke som gir fullt
tellende tid til spesialiteten.

Frivillig utvidet arbeidstid
I mange tilfeller ønsker arbeidsgiver å kjøpe arbeidstid ut over
38 eller 40 timer pr uke. Det er avtalt i A2-overenskomsten (§
3.3) at det er anledning til dette, men det må avtales mellom den
enkelte lege og arbeidsgiver. Slik utvidet arbeidstid (UTA) er
altså frivillig og kan ikke pålegges den enkelte. Ifølge A2-overenskomsten (§ 3.4.3) skal avtalene være skriftlige.
Det er ikke uvanlig at leger i spesialisering i samme avdeling
går i lik tjenesteplan, der det gjennomsnittlige uketimetallet
overstiger 38 timer per uke, og de overskytende timene tilbys
til alle som UTA-timer. Det er full anledning for arbeidsgiver å
tilby samme antall UTA-timer til alle, og hver og én ansatt må
da selv ta stilling til dette. Tillitsvalgte kan ikke avtale UTA på
vegne av legene uten samtykke fra den enkelte. Det bør også
nevnes at arbeidsgiver også her kan velge å tilby de ansatte forskjellig antall UTA-timer.
Både arbeidsgiver og den enkelte ansatte kan si opp avtaler
om UTA, men slik oppsigelse må skje med 8 ukers varsel med
mindre annen oppsigelsestid er avtalt (A2 § 3.4.5). Hvis man
har en konflikt i avdelingen eller sykehuset, er det ikke anledning til å gå til kollektiv oppsigelse av UTA som et virkemiddel
i konflikten. Dette vil være et brudd på fredsplikten man har
etter Hovedavtalen. Imidlertid kan den enkelte til enhver tid
vurdere om man er villig til å si opp sin avtale om UTA gitt de
premissene som råder i avdelingen. Da er det viktig å vite at
man ikke kan kreve å få tilbake UTA dersom man skulle ønske
dette senere.
Lønnssats for UTA er ikke avtalt i de sentrale tariffavtalene,
men skal være regulert i lokale B-delsavtaler. De fleste helseforetak har avtalt 0,08% av basislønn per time, men det finnes
foretak som har lavere eller høyere sats.

•
•
•

•

•

Arbeidstid er all tid man er til disposisjon for arbeidsgiver
I arbeidsfrie perioder er man ikke til disposisjon for
arbeidsgiver
Leger i spesialisering og turnusleger har rett til arbeidstidsreduksjon hvis man har arbeidstid/vakt mellom kl
20 og 06.
Alminnelig arbeidstid og pålagt utvidet arbeidstid for
leger i sykehusene er 38 eller 40 timer pr uke avhengig av
rett til arbeidstidsreduksjon.
100 % stilling i sykehusene tilsvarer 35,5 eller 37,5 timer pr.
uke, som tilsvarer full uttelling til spesialistutdanningen.

Gjennomsnittsberegning
Arbeidsmiljøloven åpner for at ukentlig arbeidstid kan gjennomsnittsberegnes, og i overenskomstens A2-del er dette
avtalt. Det betyr at noen uker kan være kortere, andre uker kan
være lengre, men at alminnelig arbeidstid i gjennomsnitt skal
være 38 timer eller 40 timer per uke. Dette har til nå fungert relativt greit når tjenesteplanene er roterende, og gjennomsnittet er
utregnet på basis av et begrenset antall uker. Hvis man går over
til å gjennomsnittsberegne for perioder på opp mot 52 uker, blir
dette betydelig mer utfordrende, blant annet fordi man da kan

•
•

Utover tjenesteplikten på 38 eller 40 timer kan arbeidstiden utvides kun etter avtale med den enkelte lege
Honorering av UTA tid er ikke avtalt sentralt, men avtalt
i de lokale B-dels avtalene med foretakene.

Dagarbeidstid og vakttjeneste
Leger i sykehus er dagarbeidere med vakttjeneste. Dette er
slått fast i A2-overenskomsten § 3.1. Dette innebærer at legene
hovedsakelig skal gjøre sine arbeidsoppgaver på dagtid. For å

konkretisere dette, står det i § 3.2 at arbeidstid som ikke er vakttjeneste, legges i tidsrommet 07.00-18.00 i ukens 5 første dager
(kan i enkelte tilfeller utvides til kl 19 for leger som ikke går i
vakt). Også her bør det nevnes at det kan finnes lokale variasjoner, og det er grunn til å sette seg inn i B-del-overenskomsten
for sitt foretak.
Det er altså bare vaktarbeid som kan pålegges etter kl 18.00.
Hva som inngår i begrepet vaktarbeid er ikke nærmere definert i overenskomsten, men det er klart at vanlig poliklinikk,
elektive operasjoner og lignende skal planlegges til dagtid, og
at dette ikke er vaktoppgaver. Vaktarbeid bør ta utgangspunkt
i hva som regnes som øyeblikkelig hjelp, og som dermed ikke
forsvarlig kan utsettes til neste ordinære arbeidsdag.
Leger plikter å delta i vakt, og i spesialiteter der vaktkompetanse er nødvendig, har leger i spesialisering også en rett
til å delta i vaktordningen. Ettersom LIS har rett og plikt til
å delta i vaktordningen, samtidig som man kan velge å ikke
ha UTA, må alt vaktarbeid kunne ligge innenfor en tjenesteplan på 38/40 timer per uke. Dersom man for eksempel ønsker
å si opp sin UTA, kan man altså ikke regne med å endre på
vaktbelastningen.
Det er også viktig at arbeidsbelastningen som hovedregel
skal fordeles jevnt mellom de legene som deltar i vaktordningen (A2 § 3.6.2). Dette er spesielt understreket for perioder
med ferieavvikling (A2 § 3.4.6).
20-timersregelen
Det er satt grenser for hvor mye vakttid man kan pålegges.
A2-overenskomsten (§ 3.2) slår fast at minst 20 timer i gjennomsnitt per uke skal legges i tiden 07.00-17.00 i ukens 5 første
dager. Dette skal sikre at vi også er tilstede på dagtid når en stor
del av våre læringsarenaer og elektive prosedyrer foregår, og
hvor deltakelse under supervisjon er mulig. Avtalen her baserer
seg riktignok kun på klokkeslettene, slik at dersom en nattevakt begynner kl. 15, regnes de to første timene av vakten som
«dagtid».
•
•
•
•

Leger er dagarbeidere med vakttjeneste
Leger i spesialisering har rett og plikt til å inngå i etablerte vaktordninger
Vaktbelastningen skal som hovedregel fordeles jevnt
mellom legene som inngår i ordningen.
Av arbeidstiden skal i gjennomsnitt 20 timer legges i
tidsrommet 0700 til 1700 i løpet av ukens 5 første dager
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Vernebestemmelser
Arbeidsmiljøloven krever at unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i loven må være avtalt mellom partene. I sammenheng
med dette avtalte unntaket har Legeforeningen og Spekter
avtalt vernebestemmelsene (A2 § 3.6.3), som erstatter lovens
tilsvarende arbeidstidsbestemmelser.
•
•
•
•
•
•

Arbeidstiden skal ikke overstige 60 timer i noen enkeltuke
Arbeidstiden skal ikke for noe enkelt vaktdøgn strekke
seg utover 19 beregnede timer
Hver enkelt arbeidsuke skal inneholde minimum 28
timer sammenhengende fritid
Mellom to arbeidsperioder skal det være minst 8 timer
arbeidsfri
Ingen arbeidsdag bør være kortere enn 5 timer
Dersom det jevnlig (over 20 % av vaktene) har vist seg
umulig å overholde kravet til forsvarlig hvile i løpet
av vakten (8 timers hvile i gjennomsnitt pr døgn) skal
arbeidsplanen endres for å korrigere dette forhold.

Det har fra arbeidsgiversiden blitt hevdet at vernebestemmelsene legger uhensiktsmessige begrensninger på legenes
arbeidstid. Dette er ikke riktig. Legene har godtatt en arbeidstid
som langt overstiger arbeidsmiljølovens øverste begrensninger, og som er langt utover det som ellers er lovlig i samfunnet.
Unntaket som legene har avtalt gir arbeidsgiver en betydelig
utvidet styringsmulighet for legers arbeidstid, og dette bør både
arbeidsgiverne og legene være klar over. Skulle man forholdt seg
til arbeidsmiljøloven, måtte arbeidsperiodene være betydelig
kortere og friperiodene betydelig lengre. Vernebestemmelsene
er dermed laget for å verne legene mot helseskadelige arbeidstidsordninger og for å ivareta et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø.
Bestemmelsene er ikke laget for å verne pasientene fra trøtte
leger. Pasientenes vern skal være sikret av helt andre lover.
Unntak fra vernebestemmelsene
Det er etter A2-overenskomsten en anledning til å inngå andre
lokale bestemmelser om vern, og dette betraktes vanligvis som
«unntak» fra de sentrale vernebestemmelsene.
Både arbeidsgiverne og legene kan ønske slike unntak for å
kunne jobbe lengre vakter, for eksempel for å kunne få delta på
operasjoner på dagtid før/etter nattevakt. Et annet eksempel er
små vaktsjikt, der man gjerne ønsker lange vakter for å slippe
hyppige helgevakter. Slike tilfeller kan som regel også løses ved å
øke bemanningen, noe arbeidsgivere kan vegre seg for fordi det
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koster penger. Vi bør ikke godta unntak som kan sette legenes
helse på spill, når dette skyldes at bemanningen ikke er tilstrekkelig i avdelingene. Derfor bør disse unntakene være sjeldne.
Unntakene må være svært godt begrunnet, og de bør være tidsavgrensede. I all hovedsak er det kun foretakstillitsvalgt som
kan inngå slike unntaksavtaler.
•

•
•

Det avtalte unntaket fra arbeidstidsbestemmelsene i
loven gir arbeidsgiver betydelig økt styringsmulighet
over vår arbeidstid
Vernebestemmelsene for leger skal være med å bidra til
at arbeidssituasjonen er fullt ut forsvarlig for legene
Dispensasjon fra vernebestemmelsene bør ikke forekomme. I de fleste tilfeller vil bemanningsproblemer
og utfordringer i forhold til drift kunne løses på andre
måter.

Overtidsarbeid, uforutsette vakter
Denne artikkelen har tatt for seg arbeidsomfanget som inngår
i en «full stilling», og hva vi har av tjenesteplikt og vaktplikt.
Overtid og uforutsette vakter har ikke vært tema her, men du
finner mer informasjon om dette på våre nettsider www.ylf.no.

Mitt funn
Judit Haász disputerte 08.06.2015 for graden PhD ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Structural and Functional Brain Imaging and Cognition in Aging and Stroke».

Hva var bakgrunnen for prosjektet?
Verdens befolkning eldes, noe som
medfører medisinske og sosiale utfordringer. Med økende alder forandrer
hjernen seg strukturelt og funksjonelt
og blir mer sårbar for nevrologiske
sykdommer, som for eksempel hjerneinfarkt. Både normal aldring og
hjerneinfarkt kan medføre endringer i
kognitiv funksjon. Dette viser seg ofte
i møte med nye og ukjente oppgaver,
oppgaver som stiller krav til kognitive funksjoner som inngår i begrepet
flytende intelligens. Sviktende forbindelser mellom forskjellige områder i
hjernen kan bidra til redusert kognitiv

Foto: Jørgen Barth

funksjon ved aldring og etter hjerneinfarkt. Hjerneforbindelser kan
studeres ved bruk av Magnetic Resonance Imaging (MRI)-metoder som
diffusjon tensor avbildning og restingstate funksjonell MRI (fMRI). Med
diffusjon tensor avbildning og tractography undersøker en hjernens hvite
substans, som også kalles strukturelle
forbindelser, og kan sammenligne
sammenknyttede veisystemer eller
internett. Resting-state fMRI er brukt
for å bedre forstå funksjonelle forbindelser i hjernen under hvile og måler
spontane, lavfrekvente fluktuasjoner
i hjerneaktivitet. Både strukturelle og
funksjonelle forbindelser har betydning for kognitiv funksjon.
Hva er ditt viktigste funn?
Doktorgradsarbeidet viser at spredte
strukturelle forbindelser er av
betydning for flytende intelligens.
Aldersrelaterte forandringer i hjernens hvite substans påvirker de samme
forbindelsene og kan bidra til kognitiv
svikt ved aldring. I tillegg viser resultatene at pasienter med hjerneinfarkt
kan oppleve redusert oppmerksomhet,
selv når det kun foreligger små infarkt
med milde symptomer umiddelbart
etter skaden. Dette kan skyldes at
pasientenes dorsale oppmerksomhetsnettverk er forandret og organiseres
mindre effektivt etter hjerneinfarkt.
Funnene kan ha betydning for å påvise

og forstå kognitiv svikt i forbindelse
med aldring og etter hjerneinfarkt.
Hvordan ble du engasjert i dette
prosjektet?
Jeg synes hjernes evne til å reparere
seg etter en skade, og å opprettholde
sine funksjoner ved aldring, er
imponerende. Da jeg jobbet på en
nevrointensiv avdeling, så jeg at pasientenes utfall varierte veldig. Jeg er
også fascinert over MRI og nye bildebehandlingsmetoder som kan
avsløre mye om hjernens struktur og
funksjoner. Prosjektet var personlig
interessant for meg, og det var også
klinisk relevant. Dette arbeidet har
motivert meg til å bedre forstå hjernens svar på skade. I tillegg har jeg hatt
flinke og engasjerte kolleger og veiledere som har støttet og motivert meg i
PhD-perioden.
Hadde du dette som fulltidsstilling,
og hadde du eventuelt noe annet
arbeid ved siden av?
Jeg jobbet som fulltid stipendiat og
hadde ikke noen annen jobb.
Hva har du tenkt til å gjøre videre?
Jeg har nettopp begynt å jobbe som
lege i spesialisering ved Radiologisk
avdeling ved Haukeland universitetssykehus. Jeg liker jobben min og
ønsker å få bred klinisk erfaring innen
radiologi.
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Intervju
fra fore ni nge n

Clara Sofie Bratholm
clara.bratholm@gmail.com

Høstkurs og tariffkonferanse
i Tromsø
Tromsø serverte oss årets første snøfall da litt over 100 deltakere fra hele landet var
samlet til Ylfs høstkurs og tariffkonferanse – i år på Hotel The Edge, midt i Tromsø
by. Og det var med et lite smil de tilreisende registrerte at også Tromsøværingene
ble tatt på senga av snøfallet, selv om vi var langt ute i oktober…

Y

lf har to årlige kurs for sine tillitsvalgte – Vårkurset og
Høstkurset. Disse går over to dager, og alle tillitsvalgte
fra alle avdelinger over hele Norge er invitert (dersom
du mener du skulle vært der, og ikke var invitert – ta kontakt
med oss på mail!). Her informerer styret om aktuelle saker, sentrale temaer diskuteres og man tar opp problemstillinger som en
Ylf-tillitsvalgt kan møte på. Ylfs årsmøte/tariffkonferanse legges
alltid på dagen etter kursene, hhv etter Vårkurset og Høstkurset.
Her samles Ylfs landsråd, som er Ylfs øverste organ og hovedsakelig består av styret og de foretakstillitsvalgte, for å stake ut
kursen fremover.
Denne oktoberuken i Tromsø var det Høstkurs (to dager) med
påfølgende tariffkonferanse (en dag). Rekordmange påmeldte
ga et godt grunnlag for innspill fra ulike deler av landet. Styret
har villet reorganisere kurset, og «Kurs-General» Petter Risøe
gjøv løs på oppgaven. Nytt av året var at vi delte de påmeldte i
to grupper, med hver sin parallellsesjon; «Ny i Ylf» for de ferske
og «Hørt det før» for mererfarne tillitsvalgte. Dette for å unngå
repetisjon for de mer erfarne, og samtidig ivareta de som var på
Ylf-kurs for første gang.

Bedre kommunikasjon
Vi i styret presenterte vår strategi for hvordan vi skal kommunisere bedre med medlemmer og tillitsvalgte, og fikk mange
gode innspill fra deltakerne. Under tariffkonferansen vedtok
20

landsrådet enstemmig at «Forum for Yngre Leger» skal bli
et digitalt medlemsmagasin – både for å øke vår tilgjengelighet for medlemmene, og for å raskere kunne komme på
banen i saker som omhandler oss. Legeforeningens kommunikasjonssjef Knut Braaten hadde også tatt turen nordover og
introduserte oss for Legeforeningens kommunikasjonsarbeid.
Faste stillinger er et tilbakevendende tema hos de tillitsvalgte. Dagene i Tromsø var derfor nyttige for å utveksle
informasjon om prosessene rundt om i landet – og også veldig nyttige for oss i styret. Her var det fritt frem for å diskutere
kvalifikasjonsprinsipp, søknadsprosesser og konvertering av
stillinger. Det er nettopp diskusjoner som dette vi vil ha på
høstkurset – både i form av spørsmål og innspill fra salen og
erfaringsutvekslinger i baren om kvelden. Vi i styret tar med
oss alt vi hørte videre!
Ellers var kurset krydret med kasuistikker og kahoot-quiz,
og tilbakemeldingene var gode underveis. Simran Kaur, varaforetakstillitsvalgt på sykehuset i Vestfold, oppsummerte
kurset slik: «Kurset har vært interaktivt og inspirerende. Det
var bra med parallellsesjonene – da følte jeg meg mer sett
og hørt!» Dette inspirerer styret og kurskomiteen til videre
arbeid mot vårkurs og årsmøte i Kristiansand 20.-22. april
2016. Tripadvisor anbefaler både Dyreparken, Ravnedalen
Naturpark og Kanonmuseum – så da skal i alle fall det sosiale
programmet falle på plass! Sees på Sørlandet!
Foto: Ylf
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Intervju
t u rnus

Cecilie Normann Birkeli
Helseviter og rådgiver ved
Legeforskningsinstituttet

Nasjonal evaluering av
turnustjeneste for leger
Resultatene fra den 5. landsomfattende evalueringen av turnustjenesten er nå klare. Samlet sett
viser data en forbedring på målingene for sykehusene, sammenliknet med tall fra 2010. Vi ser en
nedgang på målingene for veiledning, mens målingene for supervisjon er forbedret siden sist. For
kommunehelsetjenesten viser målingene positive resultater. Over 90 % vurderer den praktiske
læringsverdien fra «god» til «svært god», 99 % har fått tildelt veileder ved tjenestestedet og 87
% av alle leger mener varigheten på turnustjenesten i kommunehelsetjenesten er akkurat passe.

U

ndersøkelsen foregikk via to elektroniske spørreskjemaer, ett for kommunehelsetjenesten og ett for sykehus.
Undersøkelsen ble sendt ut i perioden februar – mai
2015, til 442 leger som fullførte turnustjenesten i februar/mars
2015. Undersøkelsen er gjennomført av LEFO – Legeforskningsinstituttet på oppdrag fra medisinsk fagavdeling i Den
norske legeforening. Vi mottok svar fra 68% (302 respondenter
fra sykehus og 303 respondenter fra kommunehelsetjenesten).
Resultatene presenteres samlet for hvert enkelt sykehus, og i
noen tilfeller der det var få respondenter ble sykehusene slått
sammen og målt på helseforetaksnivå. Rapporten er publisert på
Legeforeningens hjemmesider, hvor resultatene fra sykehus og
kommunehelsetjenesten presenteres samlet (1).
Positive resultater
Samlet sett for alle sykehus er gjennomsnittskår på årets undersøkelse 7,40 (på en skala fra 1-10). Det er en forbedring fra 2010,
da gjennomsnittsskåren var 7,19. Spørreskjemaet til leger som
hadde gjennomført turnustjeneste i sykehus omfattet 44 spørsmål inkludert kommentarfelt. Temaene det ble spurt om var
som tidligere: Praktiske prosedyrer/undersøkelser, avdelingstjeneste, akuttmedisinske tilstander, behandling av psykiatriske
pasienter, rutiner innen psykiatri, veiledning og supervisjon
ved alle avdelingene. Resultatene for hvert sykehus er presentert ved de samme indekser som ble benyttet i våre tidligere
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evalueringer. Det er gjennomsnittsverdier på en standardisert
skala fra 1 (dårligst) til 10 (best).
De tre sykehusene som kommer best ut på totalevalueringen
er Universitetssykehuset Nord – Norge HF – Harstad (n=11)
med gjennomsnittskår på 8,14, deretter følger Helse Nord –
Trøndelag HF – Levanger (n=6) med en skår på 8,13 og Oslo
universitetssykehus (n=9) med 8,02. Sykehusene som lå lavest
var Sørlandet sykehus HF – Kristiansand (n=10) med 6, 77,
Universitetssykehuset i Nord- Norge HF – Tromsø (n=10) med
6,73 og Helse Møre og Romsdal HF – Ålesund sjukehus (n=8)
med gjennomsnittskår 6,63.
Spørreskjemaet for kommunehelsetjenesten viste at over
halvparten hadde gjennomført de påkrevde allmennmedisinske prosedyrene i større eller mindre grad. Spørsmålene var
inndelt i ulike temabolker: Prosedyrer i allmennmedisin, praktiske ferdigheter, allmennmedisinske legeoppgaver, veiledning,
supervisjon, varighet av turnustjenesten, motivasjon for videre
spesialitet, tilrettelegging og organisering, og bakgrunnsdata.
Tilfeller der andelen som har gjennomført allmennmedisinske
prosedyrer er lav, kan skyldes at de aktuelle prosedyrene forekommer for sjelden eller at helsesekretærene utfører dem. Når
det gjelder praktisk læringsverdi av tjenesten i allmennpraksis, vurderte over 90 % av legene i alle helseforetak denne som
«god» eller «svært god». Dette er en svak oppgang, sammenliknet med målingene fra 2010.

Når det gjelder oppfatning om egen arbeidsinnsats, var det
variasjon mellom helseforetakene. Mellom 69 – 87 % av legene
vurderte egen arbeidsinnsats som «god» til «svært god», og
legene i Helse Nord (87%) vurderte sin arbeidsinnsats høyere
sammenliknet med de andre helseforetakene. Den høye andelen mener vi kan forklares av geografi. Det at en liten befolkning
er spredt på store geografiske avstander og at legedekningen
i utkantdistrikt ofte kan være mangelfull sammenlignet med
større distrikter, gjør at turnusleger må ta større ansvar enn de
ellers ville gjort i andre deler av landet. 99 % av legene i kommunehelsetjenesten hadde fått tildelt veileder ved tjenestestedet.
Nytt opptakssystem og ansettelsesprosessen
I 2013 endret Helsedirektoratet tildeling av turnusplassene fra
et system basert på loddtrekning til et søknadsbasert system.
Alle turnusstillingene må søkes på via Turnusportalen. En ordinær turnuslegestilling innebærer to ulike ansettelsesforhold, ett
i sykehus eller helseforetak og det andre i kommunen. Turnuslegestillingen gir en samlet tjeneste på 18 måneders varighet.
Ved utlysning og ansettelse skal det foreligge et samarbeid om
kobling av turnusstilling i helseforetak og kommune og denne
koblingen reguleres av Spesialistgodkjenningsforskriften § 12
(2). Koblingen kan skje på flere måter. Den ene er at søkeren
tilsettes samtidig i en stilling ved et sykehus eller helseforetak
og i en stilling i en bestemt kommune. Den andre er at søkeren
først tilsettes i en stilling ved et sykehus eller et helseforetak og
deretter gis rett til ansettelse i én av de kommunene som sykehuset eller helseforetaket samarbeider med. Søkeren skal tilsettes
i rimelig tid før tjenesten er planlagt å begynne. Fra i år har vi
derfor også tatt med nye spørsmål om ansettelsesprosessen i
turnusevalueringen.
Legene som har deltatt i evalueringen for 2015 er de første
som har gjennomført tjenesten etter den nye ordningen (med
unntak av pilotrundene). Vi spurte om det var blitt foretatt
ansettelsesintervju (enten via telefon eller personlig oppmøte)
og om legene opplevde ansettelsesprosessen som god. Noen av
de som mottok skjemaet var imidlertid ansatt etter gammel ordning i både sykehus (n=41) og kommunehelsetjeneste (n=35).
De er ekskludert fra spørsmålene om ansettelsesprosess.
Resultatene viste at 32 % av dem som startet i ny ordning
på sykehus (n=258) ikke var blitt intervjuet i forbindelse med
ansettelsesprosessen. Tilsvarende tall fra kommunehelsetjenesten var 48 %. Mellom 23 og 27 % av respondentene i sykehus

og kommunehelsetjenesten som ble ansatt etter ny ordning,
opplevde ikke ansettelsesprosessen som god. Blant dem som
ikke hadde opplevd ansettelsesprosessen som god var det 121
respondenter som utdypet sine synspunkter i et kommentarfelt,
56 fra de som hadde hatt turnustjeneste ved sykehus og 65 fra
turnusleger i kommunehelsetjenesten. Uklare ansettelseskriterier ble hyppig nevnt som grunn til at prosessen ikke opplevdes
som god. Flere beskrev at de opplevde ansettelsesprosessen som
tilfeldig og rotete, og at det var vanskelig å vite hva de ulike helseforetakene la vekt på i søknadene. Mange søkere til samme
stillinger, ansettelse på bakgrunn av bekjentskaper og manglende personlig intervju ble også hyppig nevnt som vesentlige
faktorer. I kommunehelsetjenesten ble manglende retningslinjer, struktur og plan for fordeling av plasser angitt som uheldig.
De turnuslegene som hadde blitt intervjuet i forkant av ansettelsen var signifikant mer fornøyd med ansettelsesprosessen
enn de som ikke ble intervjuet. Dette viser at intervju har en
betydning for hvordan søkerne opplever ansettelsesprosessen (3). Intervju ved ansettelse synes å praktiseres forskjellig
mellom helseforetakene og i noen tilfeller, som resultatene
viser her, ikke i det hele tatt. Når hovedansettelsen skjer på
sykehus, er det også naturlig at sykehuset organiserer og foretar intervjuene. Dette kan forklare den høye andelen av leger
i kommunehelsetjenesten som oppgir at de ikke har vært på
intervju. Andre forklaringer på den høye andelen som ikke har
gjennomgått intervju generelt, kan være at det er ulik praksis
i forhold til kriterier for ansettelse, og at vitnemål og erfaring
vektlegges i større grad på noen sykehus eller helseforetak. En
tredje forklaring er at sykehus, helseforetak og kommune ikke
har innarbeidet noen rutine for intervju ved ansettelse, slik at
det i denne første runden ikke ble vektlagt å foreta dette flere
steder. Dette kan også ha bidratt til å skape et negativt inntrykk
av ansettelsesprosessen generelt blant turnuslegene som ikke
opplevde ansettelsesprosessen som god.
Referanser:
1. Nasjonal evaluering av turnustjeneste for leger 2015. http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Turnustjeneste/Evaluering/
2. Helsedirektoratet. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnus
for leger: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/921/Turnus-for-leger-IS-6-2015.pdf
3. Birkeli, CN. Intervju ved ansettelse av leger. Tidsskr Nor Legeforen
2015; 135:1879
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Hanne Støre Valeur
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Dette
blir gøy!

lfs landsråd vedtok på tariffkonferansen i høst at Ylfs medlemsmagasin, Forum for Yngre leger, skal gjøres om til et
digitalt medlemsmagasin: yngreleger.no. Det betyr at papirversjonen snart er historie, og foreningen går en ny tid i møte hva
gjelder hvordan vi kommuniserer med hverandre. Det blir spennende, og jeg gleder meg skikkelig til å få det nye magasinet opp å stå!
Begrunnelsene for at styret foreslo en såpass drastisk omlegging,
var flere: En digital plattform gjør at vi kan nå raskere ut med aktuell informasjon og nyheter om saker som angår medlemsgruppen,
samtidig som leder og styret raskt kan kommentere dagsaktuelle
hendelser på vegne av foreningen. I digital form blir alle artiklene
søkbare, og det vil bli enklere å finne tilbake til den informasjonen
du trenger der og da. Innholdet blir liggende synlig for alle på nett,
og det gir oss en bedre mulighet til å bruke stoffet til å beskrive vår
hverdag som yngre leger og å forklare omverdenen hvorfor vi tenker og argumenterer som vi gjør i saker der det er viktig.
Det jeg synes er aller mest spennende med et digitalt magasin, er
at det vil åpne for en tettere dialog mellom sentrale deler av foreningen, lokale tillitsvalgte og det enkelte medlem. Forum på papir
har pga forholdsvis få utgivelser og lang produksjonstid gjort det
vanskelig å dekke aktuelle saker fortløpende, og noen ganger kan
det vi skriver være utdatert allerede før det når postkassene. Når
vi nå får mulighet til å jevnlig informere om hva som foregår, og
gjerne rett etter at det har skjedd, vil det gi medlemmene større
mulighet til å følge prosessene og være med å mene noe om sakene
vi diskuterer underveis. Med et nytt magasin på plass, håper jeg at
flere av dere vil la dere engasjere til å skrive inn til yngreleger.no –
små kommentarer i kommentarfeltet, en bloggpost eller kanskje
en debattartikkel. Det er lettere å være med å mene noe når du vet
hva som foregår. Jeg er imponert over styret, som går inn for å åpne
opp foreningen på denne måten!
Vi kommer til å holde dere oppdatert om hva som skjer på
yngreleger.no gjennom Ylfs kontoer på sosiale medier og gjennom
jevnlige nyhetsbrev på e-post. For at du skal være sikker på å få
med deg hva som foregår i Ylf, kan du allerede nå sjekke opp at du
er registrert med riktig e-postadresse i medlemsregisteret («min
side» på legeforeningen.no) og du kan like/følge oss på facebook
og twitter. Og så ses vi en siste gang på papir i mars 2016. I mellomtiden: God jul og godt nyttår!
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