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Nytt styre
– ny mediestrategi
«Forum for yngre leger» har vært en utmerket kommunikasjonskanal ut til
medlemmene våre i mange år. Styre etter styre har skrevet innlegg om aktuelle
temaer i yngre legers jobbhverdag og bidratt til å belyse saker som har vært på
dagsordenen. Selv har jeg som mangeårig tillitsvalgt på sykehus, fortløpende
samlet på gamle numre for å sikre at jeg lett kan hente fram informasjon om
rettigheter og avtaler dersom jeg skulle trenge det. Men utviklingen er i ferd
med å innhente papirtrykket informasjon. Dagens yngre leger har alle nettbrett, smarttelefoner og egen laptop. Hvorfor skal Ylf da bruke posten for å
nå sine medlemmer? Jeg tror vi heller må tenke digitalt!
Under årets Tariffkonferanse i slutten av oktober kommer det nye Ylf-styret
til å legge fram et forslag til ny mediestrategi for foreningen. Vi ønsker å gjøre
«Forum for yngre leger» til et rent nettbasert magasin. Magasinet er tenkt å
etableres uavhengig av Legeforeningens nettsider, men fortsatt være koblet
opp mot disse. Tanken er at en nettløsning vil åpne opp for en mer interaktiv
og direkte kommunikasjon med medlemmene. Det vil være åpning for blogger og kommentarfelt. Tillitsvalgte vil enkelt kunne hente ned presentasjoner
som kan brukes til å informere egne medlemmer. Aktuell informasjon vil
kunne publiseres på dagen uten å gå omveier om andre medier.
For å få dette til vil det trengs en engangsinvestering, i tillegg til ekstrainnsats fra Forum-redaktør Hanne Støre Valeur. På lengre sikt vil man spare
penger på å legge ned papirnummeret av «Forum», men hovedargumentet
for å sette i gang et slikt prosjekt vil være at Ylf trenger en mer offensiv mediestrategi nå som jobbhverdagen stadig blir tøffere og medlemmene må nås
raskere. Jeg har en ambisjon om å nå den unge sykehuslegen på dagen hun
eller han tiltrer i sin første jobb. Alt annet er egentlig for sent.
Domenenavnet yngreleger.no er allerede kjøpt. Det blir opp til landsrådet å
bestemme om dette blir vårt nye «Forum» i digitalt format. Kom gjerne med
innspill på epost innen den tid!

Christer Mjåset
christer.mjaset@legeforeningen.no
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Clara Sofie Bratholm

Faste stillinger – hva skjer
og hva bør du vite?

clara.bratholm@gmail.com

Leger i spesialisering ansettes nå i faste stillinger over hele landet.
Som forutsett har det dukket opp flere problemstillinger som det er
nødvendig å jobbe videre med. Ylf-leder Christer Mjåset oppsummerer
de erfaringene man har gjort seg så langt og hvilke utfordringer vi står
overfor på side 8-10.

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.

Norden – hvor like er vi egentlig?
Vi liker å sammenligne oss med de andre nordiske landene, både på mentalitet, demokrati og
helsevesen. Men hvor like er landene våre egentlig? Kan turnusen sammenlignes? Tjener vi
likt? For slike emner er Nordisk råd for yngre leger et bra sted å utveksle informasjon!

P

olitikere liker å vise til andre nordiske land når de skal
lansere nye, ambisiøse prosjekter, men endelig skulle Ylfs
delegasjon høre sannheten bak sammenligningene. 11.-13.
september dro den norske delegasjonen fra Ylf til Stockholm for
det årlige møte i NRYL (Nordisk råd for yngre lakare). Her møttes
Danmark, Finland, Sverige og Norge til diskusjoner. Island manglet, men var med i ånden da de fleste islandske leger spesialiserer
seg i Sverige og Danmark.
NRYL er uten tvil et uformelt og bra sted å treffe likesinnede i Norden. Den viktigste diskusjonen vi tok med hjem, var
omkring innføring av akuttmedisin som spesialitet. Danmark
og Finland innførte egen spesialitet i akuttmedisin for en tid
tilbake, og Sverige kom etter i mai 2015. Erfaringene er varierte.
Noen steder er akuttmedisinerne til god hjelp for flyt og kompetanse i mottak, andre steder virker de som et tidsstjelende
ledd, og har ikke funnet sin plass. Finland virket fornøyd med
sine akuttmedisinere, men det skal legges til at Finland ikke
har turnustjeneste, så akuttmedisinerne står alene i fremre linje.
I forkant av NRYL-møtene, kan man melde inn temaer man
ønsker å diskutere. Svenskene og danskene ville gjerne diskutere
temaet «rekruttering». Vansker med å rekruttere leger virker
å være et mer uttalt problem i våre naboland. I Danmark har
de for eksempel problemer med å rekruttere leger til Roskilde
Sykehus, ca 40 min fra København. Vi forklarte Norges distriktspolitikk med kulturhus, svømmehaller og infrastruktur
på den ytterste øy, til stor begeistring for våre naboer. De konkluderte med at man må tilby sine tilreisende leger «a spouse
4

Ylfs sekretariat
Bjørn Ove Kvavik, sekretariatsleder
bjorn.ove.kvavik@legeforeningen.no
Henrik Leinonen-Skomedal
henrik.leinonen-skomedal@legeforeningen.
no
Kent Gutvik
kent.gutvik@legeforeningen.no
Charlotte Nielsen, konsulent
charlotte.nielsen@legeforeningen.no
Styret
Christer Mjåset, leder
christer.mjaset@legeforeningen.no

Helsedirektoratet leverte i august et nytt forslag til fremtidig
spesialitetsstruktur. Forslaget blir sterkt kritisert av både Ylf og
Legeforeningen for ikke å gi god nok spesialistutdanning av norske leger.
Arbeidet med å finne en løsning er nå inne i en kritisk fase. Kvaliteten
på utdanningen vår må sikres, skriver Kristin Kornelia Utne på side 11.

Nordisk råd for yngre leger
Ylf har nylig deltatt på det årlige møte for Nordisk råd for yngre leger.
«Konklusjonen etter diskusjonene er at mye ved spesialistutdannelsen
i de nordiske landene er forskjellig, og at forskjellene mellom oss ofte
skyldes geografi, men også politikk,» oppsummerer Clara Bratholm på
side 4.

klar til dyst for faget

Torstein Schrøder-Aasen, nestleder
torstein@schroder-aasen.no

Marit Hermansen har nylig overtatt presidentvervet i Legeforeningen.
Hun snakket varmt og engasjert om faget da Forum stakk innom
presidentkontoret for en prat. Bli bedre kjent med Hermansen på side
22-23.

Clara Sofie Bratholm
clara.bratholm@gmail.com

Her er det nye Ylf-styret!

Anja Fog Heen
anjaheen@gmail.com
Christopher Elnan Kvistad
celnan@hotmail.com
Guro-Marte Gulstad Mpote
guromarte@gmail.com
Petter Sebastian Kirkeby Risøe
p.k.risoe@medisin.uio.no
and a house» for å kunne friste yngre leger til å bo nord for den
60-nde breddegrad.
Konklusjonen etter diskusjonene er at mye ved spesialistutdannelsen i de nordiske landene er forskjellig, og at forskjellene
mellom oss ofte skyldes geografi, men også politikk.
Stockholm viste seg fra sin høstlige side, men den svenske
sosiale komiteen hadde ordnet med båttur og burger, så da var
den norske delegasjonen fornøyde. Neste års møte er i København – da blir det spennende å se hva nytt vi kan rapportere fra
Norges side!

Kritisk fase for ny spesialistutdanning

Kristin Kornelia Utne
kristin.utne@gmail.com

Christer, Torstein, Anja, Guro-Marte, Petter, Christopher, Clara og Kristin.
Dette er gjengen som skal lose Ylf gjennom de neste to årene. Les mer
om hva de ser som de viktigste sakene for Ylf i tiden som kommer på
side 17-20.

Lønn som fortjent?
Legenes lønnsslipp er full av mystiske koder og snedige utregninger.
Men skal du være sikker på at du får riktig lønn for jobben du gjør, bør
du jevnlig kontrollere at tallene stemmer. Med denne utgavens bilag i
frakkelomma, bør dekodingen av lønnslippen gå som en lek. Les og lær
på side 13-16.

Dessuten
02 Ylf-kalenderen
03 Leder: Nytt styre – ny mediestrategi
26 Sykehuspoesi
26 Redaktørens hjørne
27 Riskhospitalet
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Christer Mjåset
christer.mjaset@
legeforeningen.no

Faste stillinger
– hva skjer og hva bør du vite

Leger i spesialisering ansettes nå i faste stillinger over hele landet. Som forutsett har det dukket
opp flere problemstillinger som det er nødvendig å jobbe videre med. Her har du det viktigste som
har skjedd siden sist.

L

eger i spesialisering (LIS) skal nå ansettes fast og uten
tidsbegrensing når man får en utdanningsstilling på et
norsk sykehus. Etter tariffavtalen i september 2014 hadde
helseforetakene muligheten til å sette i gang med denne implementeringen med det samme. De første utlysningene dukket
likevel ikke opp før rett i forkant av den endelige fristen, som var
1. juli i år. Arbeidsgiversiden har oppgitt at denne sene igangsettelsen skyldtes at man trengte tid på å etablere et avtaleverk for å
ansette LIS. Sannheten er at man har hatt mange år på å forberede
innføringen av faste stillinger, men likevel ikke var kommet i gang
da tariffavtalen kom på plass. Det medførte hektisk aktivitet nå på
vårparten i år og gjorde både Legeforeningen og arbeidstakerne
bekymret for om man faktisk ville rekke å få ordningen på plass
i tide. Det gikk så vidt.
Sett i etterkant er det helt klart at bedre forberedelser kunne ha
gjort overgangen til faste stillinger bedre. Spesielt synes vi informasjonsarbeidet fra Spekter ut mot helseforetakene om den
praktiske håndteringen av ansettelser ikke har vært tilfredsstillende. Legeforeningen forutså dette tidlig og tilbød seg å hjelpe
til. Dette fikk man et høflig avslag på. I stedet har Legeforeningen måttet jobbe kontinuerlig med å oppklare misforståelser
knyttet til tariffavtaletolkninger på helseforetak rundt om det
ganske land. Det skulle ikke vært vår jobb.
En annen utfordring er at det i siste liten har dukket opp
flere uenigheter knyttet til tolkninger av enkeltbestemmelser i tariffavtaleteksten. Dette har medført hyppig kontakt og
møtevirksomhet mellom vårt sekretariat og Spekter og vil nok
pågå en god stund framover. I denne artikkelen vil jeg forsøke å
gjennomgå noen av de uenighetene som er gjeldende per i dag.
Samtidig vil jeg prøve å klare opp i de momentene som LIS bør
være klar over nå som mange vil bli ansatt i faste stillinger.
Ansettelser
Der hvor faste ansettelser har kommet i gang, har tillitsvalgte
rapportert om prosesser av varierende kvalitet og om ledere
og HR-medarbeidere som i liten grad har vært informert om
hvordan de skal forholde seg til det nye avtaleverket. Dette har
medført at det også etter 1. juli er blitt utlyst både 4, 5 og 6-års
stillinger i flere helseregioner, klart i strid med tariffavtalen.
8

Legeforeningens sekretariat har overvåket alle stillingsutlysninger og rapportert hver enkelt av overtredelsene til Spekter.
Dette har i de aller fleste tilfeller medført at utlysningene er blitt
trukket tilbake, for så å bli erstattet av nye utlysninger – denne
gangen med overskriften «Fast stilling».
Enkelte foretak, og i sær Oslo universitetssykehus (OUS), har
fastholdt at fordypningsstillinger eller D-stillinger må kunne
beholdes som midlertidige. Argumentet har vært at disse stillingene ellers vil kunne forsvinne og at forskningsmulighetene for
LIS dermed vil bli forringet. Legeforeningen er ikke enig i denne
fremstillingen fordi det fortsatt vil være mulighet for arbeidsgiver å tilby LIS en tidsbegrenset fordypning innen rammen for
faste stillinger. Det betyr i praksis at den gamle D-stillingen som
sådan vil forsvinne, men at den samme fordypningstiden vil
kunne videreføres og fordeles mellom LIS ansatt i faste stillinger
eller i rotasjon på en avdeling. Legeforeningen har fortløpende
kontakt med Spekter om dette temaet. Har du spørsmål knyttet til det, ta gjerne kontakt med din lokale foretakstillitsvalgte.
Konvertering
Arbeidsgiver har mulighet til å konvertere stillinger til LIS som
er ansatt i 4, 5 og 6-årsstillinger, til faste stillinger uten å gå via
en utlysning. Arbeidstaker har imidlertid ikke noe krav på at
dette gjøres. Det er i stor grad HR-avdelingene innen hver helseregion som har lagt føringer for egne helseforetak, og det er
klare regionale forskjeller i håndteringen av saken. HR-avdelingen i Helse Sørøst har for eksempel uttrykt på et møte med
Legeforeningen i mai at konverteringer ikke vil bli gjennomført
fordi man ønsker å ha kontroll på dimensjoneringen mellom
overleger og LIS på sykehusene. Flere avdelingsledere som har
tatt kontakt med sin lokale HR-avdeling for å konvertere egne
arbeidstakere, har derfor møtt motstand i eget system og i stedet
valgt å utlyse faste stillinger på vanlig måte.
I andre helseregioner har konverteringer blitt foretatt, men
hovedregelen synes å være at arbeidsgiver primært ønsker
å holde seg til utlysninger. I den forbindelse er det viktig for
arbeidstakere å vite dette: Alle LIS som ikke er spesialist og
som har en 4, 5 og 6-års stilling, vil kunne søke på faste stillinger som utlyses på den avdelingen som de jobber på. Dersom

vedkommende får stillingen, vil man måtte si opp sin gamle
og midlertidige stilling. Denne vil så igjen bli utlyst som fast.
Ledelsen i Helse vest har blant annet uttalt til sine tillitsvalgte
nå i vår, at majoriteten av LIS ansatt i 4, 5 og 6-års stillinger
skal være ansatt i faste stillinger ved utløpet av dette året. Det er
svært positivt at en helseregion går i bresjen og tenker progressivt i møte med en omfattende omstrukturering.
Utdanningsplaner og rotasjonsstillinger
Enhver fast stilling skal være knyttet til et bestemt helseforetak.
Ved ansettelse skal en LIS presenteres for en utdanningsplan
som skisserer omtrentlig når og hvor han/hun skal jobbe de
kommende årene for at han/hun skal bli spesialist. For mange
vil det bli nødvendig med tjeneste på annet foretak, for eksempel
på grunn av gruppe I-tjeneste. Arbeidsgiver kaller disse midlertidige stillingene på gruppe-I-sykehus for «rotasjonsstillinger».
Ingen kan bli ansatt direkte i en midlertidig rotasjonsstilling.
Dette er stillinger som er forbeholdt LIS som allerede er ansatt i
fast stilling på et gruppe-II-sykehus. Arbeidsgiver har ansvaret
for å inngå samarbeidsavtaler mellom foretak for å sikre at LIS
får nødvendig tjeneste for å bli ferdig spesialist.
Fordi arbeidsgiver har kommet så sent i gang med planleggingen av faste stillinger, var ingen samarbeidsavtaler på tvers
av helseforetakene på plass i juli da ansettelsene kom i gang. Det
har gjort at svært få av de nå fast ansatte LIS har fått tilbudt reelle
utdanningsplaner ved tiltredelsestidspunktet. Dette forsøker
Legeforeningen nå å følge opp. Vi forventer at arbeidsgiversiden i den kommende tiden prioriterer dette arbeidet, slik at vi
får den forutsigbarheten vi har krav på i spesialistutdanningen.
Avtalemaler
Spekter presenterte første skisse til avtalemal for fast ansatte LIS
i slutten av april 2015. Det positive ved denne skissen var at taushetspliktformuleringen som lekket ut til mediene i mars og som
ble sterkt kritisert av Legeforeningen, nå var fjernet i samsvar
med Legeforeningens syn. Legeforeningen hadde imidlertid
flere innsigelser til øvrige deler av den første avtaleteksten. Bare
noen få av disse innvendingene ble tatt hensyn til da Spekter
sendte ut den endelige malen til helseforetakene i begynnelsen
av mai.
Et hovedproblem med den eksisterende avtalemalen slik
Legeforeningen ser det, er at den åpner opp for at helseforetakene
skal kunne helgardere seg med tanke på hvor legespesialistene
skal kunne plasseres geografisk i foretaket. Dette er kanskje av
mindre betydning der sykehusene i et foretak ligger tett, for
eksempel i Oslo, men er avgjørende for forutsigbarheten til
arbeidstakere på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN),
der Tromsø, Harstad og Narvik utgjør potensielle arbeidsplasser. Legeforeningen mener at en forutsigbarhet knyttet til
arbeidssted er hjemlet i både arbeidsmiljøloven og A2. Det har
vist seg de senere månedene at flere helseforetak ikke har tenkt

til å ta hensyn til dette. Følgende avtaletekster dukket nemlig
opp juli:
UNN:” Arbeidssted i Fase 2 - stilling som
legespesialist
er:
Avdeling
i
henhold
til
godkjent spesialitet ved UNN xxxx eller UNN xxxx.”
Helse Bergen: ”Arbeidssted kan bli lagt til de geografiske steder der foretaket har behov for å få utført de oppgaver som
legespesialisten er kvalifisert for.”
Legeforeningen mener at disse formuleringene er lov- og tariffavtalebrudd. Vi har etablert dialog med Spekter om saken og
vil forfølge den utover høsten. Dersom ikke arbeidsgiversiden
gir etter for Legeforeningens krav om forutsigbarhet, vil man
vurdere rettslige skritt. I mellomtiden er det som arbeidstaker
viktig å melde fra til tillitsvalgte på din avdeling eller ditt foretak
om man blir tilbudt kontrakter med lignende formuleringer,
slik at vi kan få kartlagt hvor dette er en utfordring.
Vikariater
Målinger har vist at cirka 50% av alle LIS har vikariater per i dag.
Det sier seg selv at ikke alle disse vikariatene kan være lovlige. Et
lovlig vikariat er per definisjon en stilling som er utlyst fordi en
LIS er i tidsbegrenset permisjon på grunn av svangerskaps- og
foreldrepermisjon, gruppe-I-tjeneste, annen forskningstjeneste etc. Dersom man ikke reelt sett vikarierer for noen, er
vikariatet ulovlig.
Den uttalte bruken av ulovlige vikariater på norske sykehus er
en bremsekloss for at prosessen med faste stillinger skal kunne
komme ordentlig i gang. Det er derfor viktig at alle arbeidstakere og tillitsvalgte er observante med tanke på dette og melder
inn avvik sentralt til Legeforeningens sekretariat.
Tillitsvalgte har krav på å få gjennomgått alle vikariater på sin
avdeling årlig for å kunne kontrollere at forholdene er som de
skal. Vi ønsker at avdelingstillitsvalgte kommuniserer med sin
overlegetillitsvalgte og ber sin lokale leder om å gjøre nettopp
dette. Dersom en LIS viser seg å være ansatt i et ulovlig vikariat,
vil vedkommende kunne ha krav på å få en fast stilling. Tror du
at dette gjelder deg, så ta kontakt med tillitsvalgtapparatet slik
at vi kan vurdere ditt arbeidsforhold.
Kvalifikasjonsprinsippet
Med innføringen av faste stillinger ble ordningen med rangering av LIS etter ansiennitet fjernet. Arbeidsgiver skal i stedet
fra og med 1. juli ta i bruk kvalifikasjonsprinsippet når man
ansetter en LIS i fast stilling. Dette prinsippet går kort fortalt
ut på at arbeidsgiver skal vurdere hvem som er best kvalifisert
til den utlyste stillingen. Den underliggende argumentasjonen
for hvorfor en kandidat er best egnet for jobben skal imidlertid være saklig. Det betyr at det ikke holder å argumentere
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med at vedkommende for eksempel er «datteren til sykehusdirektøren» eller «kommer fra byen». Riktig argumentasjon
kan derimot være at kandidaten har «relevant forsknings- og
arbeidserfaring» eller han/hun har vist en spesiell «egnethet» til
arbeidet som skal gjøres. Men det stilles klare krav til arbeidsgivers håndtering, herunder at det er foretatt intervju, innhentet
referanser og gjort vurderinger av søkerens utdanning, yrkeserfaring og personlig skikkethet i forhold til kvalifikasjonskravene
i utlysningen.
I OUS har det oppstått et særskilt problem knyttet til kvalifikasjonsprinsippet. Ledelsen har sendt ut en instruks til sine
ledere hvor det står at LIS med mindre enn ett år igjen av spesialiteten ikke skal vurderes for faste stillinger. Dette har skjedd på
tross av at Legeforeningen og Spekter har blitt enige om at dette
er i strid med kvalifikasjonsprinsippet, og at Spekter hadde
formidlet dette skriftlig til OUS nå i august. Så langt har dette
rammet to LIS, og Legeforeningen har nå lagt ytterligere press
på Spekter for at også OUS skal forholde seg til kvalifikasjonsprinsippet. Det må forventes at helseforetakene ikke etablerer
egen praksis på tvers av sentralt inngåtte avtaler.
Tillitsvalgtes rolle under ansettelser
Legeforeningen er opptatt av at avdelingstillitsvalgte for Ylf må
trekkes inn i ansettelsesprosesser også i fremtiden, selv om jobben med å kontrollere rangering av LIS bortfaller. Det er viktig
at tillitsvalgte tar kontakt med sin overlegetillitsvalgte og sin

avdelingsleder for å sammen etablere riktig samarbeidsform og
gode ansettelsestradisjoner på egen avdeling. Både arbeidsgiver
og arbeidstakere er tjent med at framtidens ansettelsesprosesser
blir ryddige og følger gitte lover og regler.
Legeforeningen er imidlertid klar over at innføringen av kvalifikasjonsprinsippet kan by på mange utfordringer framover.
Det vil bli satt av en egen bolk til gjennomgang av dette under
høstens tariffkonferanse, og vi vil følge opp med undervisning
om temaet dersom tillitsvalgte rapporterer om behov. Vi vil
også utfordre arbeidsgiversiden til å gjøre det samme.
Utfordringer framover
Som det kommer fram i denne artikkelen, er det mye som ikke
er avklart når det gjelder innføringen av faste stillinger for LIS.
Legeforeningen holder jevnlig kontakt med både tillitsvalgte,
Spekter, helseregionene og helseforetakene om temaet, og
denne kommunikasjonen vil fortsette i lang tid framover. Vi
vet at det er et enormt informasjonsbehov blant arbeidstakerne,
og jeg har selv vært på flere helseforetak for å informere LIS og
overleger om hvor vi står. Dette arbeidet fortsetter utover høsten
og vinteren. Har Ylf-medlemmer i ditt helseforetak behov for at
vi sentralt kommer ut og informerer om forhold som er uklare,
så ønsker jeg at dette meldes til foretakstillitsvalgte. Ellers håper
jeg å se mange av de tillitsvalgte på Tariffkonferansen i Tromsø i
slutten av oktober, der det vil bli satt av mye tid til å gjennomgå
status om faste stillinger.

Infra
tervju
fore ni nge n

Kristin Kornelia Utne
kristin.utne@gmail.com

Kritisk fase for ny
spesialistutdanning

Helsedirektoratet leverte i august et nytt forslag til fremtidig spesialitetsstruktur. Forslaget
blir sterkt kritisert av både Ylf og Legeforeningen for ikke å gi god nok spesialistutdanning
av norske leger. Arbeidet med å finne en løsning er nå inne i en kritisk fase. Kvaliteten på
utdanningen vår må sikres.

D

e siste årene har det pågått et stort arbeid fra Legeforeningen og myndighetenes side for å komme frem til bedre
innhold og organisering av spesialitetsutdanningen i
Norge. Bakgrunnen for dette var at det i gjennomsnitt tok 11 år
å bli ferdig spesialist, samtidig som det var en skrikende spesialistmangel innenfor mange fagfelt. Legeforeningen opplevde å bli
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både innlemmet og hørt i arbeidet i startfasen av prosessen, men
de siste årene har vi hatt svært lite innflytelse på det som skjer av
planlegging. De første legene som skal inn i den nye strukturen
er ment å begynne allerede høsten 2016. Det gjør at arbeidet nå
er inne i en kritisk fase. Under vil jeg forsøksvis oppsummere
utviklingen det siste året.

Legeforeningens rolle
Helsedirektoratet (Hdir) leverte 30. november 2014 rapporten «Fremtidens legespesialister. En gjennomgang av
legers spesialiststruktur og innhold» på oppdrag fra Helse og
omsorgsdepartementet. Denne skapte mye bekymring i store
deler av Legeforeningen, noe som reflekteres i Ylfs høringssvar,
oppsummert av Marit Halonen Christiansen i Forum 2-2015
(1). Bekymringen var knyttet til både innholdet i den skisserte
spesialistutdanningen og til Legeforeningens manglende rolle
i ny spesialitetsstruktur. Hdir ønsker blant annet å opprette
egne spesialitetsråd som helt skal erstatte dagens spesialitetskomiteer, som i dag driftes av Legeforeningens fagmedisinske
foreninger. De nye spesialitetsrådene er ment å ligge under
Hdir, Legeforeningen skal kun få foreslå kandidater.
Som en oppfølging av rapportene, ba Helse- og omsorgsdepartementet Hdir om en detaljutredning av hvordan den nye
modellen skulle fungere i praksis, hvem som skulle ha hvilke
oppgaver, og hva det ville koste. Legeforeningen ble invitert
på flere møter i Hdir i forbindelse med arbeidet, hvor vi ble
bedt om å komme med innspill særlig til egen rolle i en ny
spesialitetsstruktur.
Vi la frem nødvendigheten av faglig forankring i endring av
spesialiseringsløpet og meldte bekymring rundt representasjonen i de planlagte spesialitetsrådene. Legeforeningen foreslo
videre å forskriftsfeste en høringssløyfe hvor de fagmedisinske
foreningene får utale seg før endringer i spesialiseringsløpet blir
vedtatt.
Ny rapport – ny skuffelse
Hdir leverte så rapporten «Legenes spesialistutdanning.
Detaljutredning av Helsedirektoratets oppgaver i ny organisatorisk modell» i august i år. Den ferdige rapporten medførte
stor skuffelse. Legeforeningens rolle er stadig utilfredsstillende
ivaretatt og våre innspill ikke hensyntatt. Samtidig legges det
opp til et betydelig samarbeid fra vår side med overgangsordninger fra dagens struktur til den nye. Hdir har ikke anbefalt en
forskriftsfesting av Legeforeningens rolle, men lar dette være en
mulig løsning Helse- og omsorgsdepartementet kan vurdere.
Den planlagte rådsstrukturen er ikke endret på tross av våre
innspill. De åpenbare problemene med praktisk gjennomføring
av ny struktur som Legeforeningen har påpekt flere ganger, er
oversett.
Legeforeningen har blitt møtt med at vi er en fagforening, og
at vi derfor ikke er objektive. Dette gjør det ønskelig for myndighetene å begrense vår rolle i spesialistutdanningen av leger.
Vi stiller spørsmål ved om direktoratet mener helseforetakene
er mer objektive i sin vurdering av spesialiseringsløpene enn
fagmiljøene. Vil helseforetakene gå med på å frata en avdeling utdanningsrett dersom veiledningen vurderes for dårlig,
slik komiteene gjør i dag, med de konsekvensene det har for
sykehusdriften?

Sentrale begreper
Helsedirektoratet: Fungerer som faglig rådgiver for Helseog omsorgsdepartementet, iverksetter vedtatt politikk
og forvalter lov og regelverk innenfor helsesektoren.
Helse- og omsorgsdepartementet: Har det overordnede
ansvaret for befolkningens helse- og omsorgstjenester.
Departementet styrer tjenesten gjennom lovverk,
bevilgninger og ved hjelp av statlige etater, virksomheter
og foretak.
Helseforetak: Norge er delt i fire helseregioner: Helse
Nord, Helse Midt, Helse Vest, og Helse Sør-Øst. I hver av
dem har et regionalt helseforetak ansvar for å sørge for
at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester, at
det bedrives forskning og utdanning av helsepersonell.

Jeg understreker vår bekymring ved å gjenta innspillet fra
Spekter til prosessen rundt endring av spesialiseringsløpet,
referert av Halonen-Christiansen i Forum 2-2015: «Spekter
ber Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet om
å stanse prosessen og organisere arbeidet slik at fokus endres
fra det rent legefaglige til en diskusjon om ansvar, ledelse og
driftsutfordringer».
Og nå da?
Ylf er enige i at det er nødvendig med et strukturert utdanningsløp og klare kvalitetskrav, men vi tror ikke det siste forslaget
fra Hdir vil løse utfordringene i dagens spesialistutdanning.
Budsjettet Hdir har satt opp for å dekke utgifter til endret spesialistutdanning er i beste fall naivt. Helseforetakene blir satt til
å måle kvaliteten på sin egen utdanning og den fagmedisinske
forankringen er betydelig svekket. Mange av de foreslåtte endringene i utdanningens innhold vil også få store konsekvenser,
særlig for legebemanningsbehov, og dermed for hele sykehusdriften. Direktoratet forsvarer kortere tid i spesialisering med
økt tid til veiledning. Dette vil kreve færre vaktdøgn per lege
i spesialisering og mer bruk av overlegenes tid til veiledning.
Siden driftsbehovet i sykehusene ikke endres, må helseforetakene i så fall ansette flere leger. Det er det ikke økonomisk rom
for, og hvor skal de hente disse legene fra? Selv om Ylf støtter
mer og bedre veiledning, synes endringene foreslått i rapporten
på ingen måte godt nok redegjort for.
På tross av skuffende resultater fortsetter Legeforeningen
arbeidet inn mot direktorat og departement. Vi jobber mot en
faglig, strukturert og effektiv spesialisering. Med nebb og klør.
Referanser:
1. Christiansen Marit H. Spesialiitetssruktur –The good, the bad, and
the ugly. Forum 2/2015
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Anja Fog Heen
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anjaheen@gmail.com

Mitt funn

Hva var bakgrunnen for prosjektet?
Prosjektet hadde som utgangspunkt
å studere effekten av to inotrope
medikamenter (levosimendan og
omecamtiv mecarbil) på kontraktile
parametre i sviktende hjerte. Man
vet at ved hjertesvikt skjer det flere
patologiske forandringer. Disse forandringene er både intracellulære
endringer i forhold til signaleringsveier og direkte strukturelle endringer
på kardiomyocyttnivå. Det er kjent at
disse endringene påvirker den kontraktile evnen til kardiomyocyttene
og dermed hele hjertets slagkraft. Det
er i tillegg også vist at å øke slagkraften til hjertet gjennom aktivering av
enkelte av disse signalveiene (som
feks. beta-adrenerg reseptoraktivering og økning av cAMP nivåer) er
forbundet med økt mortalitet. Det er
derfor viktig å studere effekten av nye
inotrope medikamenter på kontraktilitet grundig, samt å studere effekten
på kjente intracellulære signalveier og
reseptoraktivering.
Hva er ditt viktigste funn?
Det viktigste funnet i min avhandling
er at det klinisk benyttede inotrope
medikamentet levosimendan har
inotrope effekter på hjertet som kan
forklares gjennom aktivering av en
signalvei som er mediert gjennom
økning av cAMP nivåer, og dermed
også medfører økt energiforbruk i
12

sviktende menneskehjerter. Tidligere
har man trodd at levosimendan øker
hjertets slagkraft primært gjennom
sensitivisering av Ca2+ på myofilamentnivå. Avhandlingen viser
derimot at det i stor grad er aktivering av cAMP-medierte signalveier
som fører til økt kontraktilitet. Ettersom økning av slagkraften gjennom
cAMP-medierte signalveier er forbundet med økt mortalitet, kan dette
funnet være med på å forklare noen
av de skuffende kliniske studiene på
levosimendan. Avhandlingen studerer også omecamtiv mecarbil, et nytt
inotropt medikament. Vi fant at også
dette medikamentet har effekter på
kontraktilet som kan være ugunstig i
behandlingen av hjertesviktpasienter.
Hvordan ble du engasjert i dette
prosjektet?
Prosjektet startet gjennom en forskerlinjeoppgave jeg begynte på under
studietiden. Jeg var interessert i forskning og ble raskt engasjert i studien
på levosimendan, som etter hvert
ble videreutviklet for å passe til en
doktorgrad.
Hadde du dette som fulltidsstilling,
og hadde du eventuelt noe annet
arbeid ved siden av?
Jeg arbeidet fulltid i to år etter studiet.
Sammen med arbeidet fra forskerlinjen
var det nok til å fullføre avhandlingen.

Foto: Istockphoto.com/gretheb

Øivind Ørstavik disputerte 27.08.2015 for graden Ph.D. ved Universitetet i Oslo med avhandlingen «Ca2+ sensitization, PDE inhibition and myosin activation: A scrutiny of the cardiac
effects of levosimendan and omecamtiv mecarbil».

Lønn som fortjent?
Foto: Privat

Ved siden av forskningsarbeidet hadde
jeg undervisningsansvar i grunnmedisinske fag på en skole for alternativ
medisin.
Hva har du tenkt til å gjøre videre?
For tiden fullfører jeg turnustjenesten med allmennpraksis i kommende
halvår. Etter det holder jeg døren åpen
for flere muligheter, men mest sannsynlig vil jeg fortsette med klinisk
arbeid i noen år fremover, gjerne med
noe forskning ved siden av, dersom
riktig prosjekt byr seg.

Noen lever for jobben, andre jobber for å leve. Men uansett hvor idealistiske vi er eller hvor moro vi
har det på jobben, så liker vi å få betalt for den jobben vi gjør. I dette bilaget vil vi forsøke å gi deg en
bedre forståelse av hva som inngår i lønnsberegningen for leger ansatt i sykehus, og dermed gjøre
det lettere å forstå lønnsslippen. Ta vare på dette bilaget og bruk det til å slå opp i neste gang du har
spørsmål vedrørende lønn!

L

ønn er en godtgjørelse, vanligvis i form av penger, vi mottar
for å ha utført en gitt mengde arbeid. For leger som arbeider
i sykehus er det flere elementer som inngår i beregningen av
lønn, og det kan være vanskelig å holde rede på hva man faktisk
skal ha betalt for den jobben man gjør. Lønnslippen vi får hver
måned i forbindelse med lønnsutbetalingen gir en oversikt, men
den kan ofte være svært forvirrende og vanskelig å forstå.
Gjensidighet
Arbeidsgiver og arbeidstaker har begge en plikt til å kontrollere
at utbetalt lønn faktisk er korrekt. For å kunne gjøre det, må
man forstå lønnssystemet og vite hva korrekt lønn skal være.
Dersom man har fått utbetalt for høy lønn, kan det føre til krav
om tilbakebetaling av det overskytende beløpet. Det finnes også

eksempler på leger som har fått utbetalt for lite lønn over tid,
og som har fått etterbetalt store summer. Det er 3 års foreldelsesfrist på slike lønnskrav, så det kan være en fordel å sjekke
lønnslippen regelmessig!
Lønnsbegreper
Det er flere elementer som bidrar til sluttsummen på lønnslippen, ref. A2: § 5.2 Lønnsdefinisjoner
Lønn består av følgende:
• Basislønn:
Minimumslønn
Tillegg for dr. grad
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•
•
•
•
•

Eventuelle andre kollektivt avtalte tillegg avtalt mellom
partene i det enkelte helseforetak
Individuelle tillegg. Det kan avtales at det individuelle
tillegget eller deler av tillegget, inngår i basislønnen.
Vaktlønn
Tillegg for utvidet tjeneste/arbeidstid i henhold til § 3.3,
annet ledd
Kompensasjon for ambulerende tjeneste/
rotasjonsordning
Kompensasjon for særlige aktiviteter

Utover dette kommer kompensasjon for tilfeldig overtid og
uforutsette vakter.
Deltidsansattes lønn utregnes i forhold til vedkommendes
deltidsprosent og den faktiske deltakelse i vaktarbeid og annet
arbeid.
Minimumslønn er det vi betales for en vanlig arbeidsuke,
inkludert 2,5 timer pålagt utvidet arbeidstid.
En vanlig arbeidsuke er på 38 timer dersom man i sin tjenesteplan har vakt i tidsrommet mellom kl. 20.00 -06.00. For leger
som ikke har vakt i denne tiden, er en arbeidsuke på 40 timer.
Minimumslønnen forhandles i det sentrale lønnsoppgjøret, og
fremgår av A2 §5.3. Annenhvert år er det mellomoppgjør, hvor
det i utgangspunktet kun forhandles om lønnstillegg. Etter siste
mellomoppgjør er satsene slik:
§ 5.3.3 Turnusleger
Turnusleger kr 474.500
Cand. med som venter på turnusplass, lønnes som turnusleger
§ 5.3.4 Leger i spesialisering (LIS) og 5.3.5 Legespesialist
Minimumslønnen for LIS er justert i lønnskategorier avhengig
av hvor mange år legen har fullført i sitt spesialiseringsløp:
• Kategori A: 0-2 år av gjennomført spesialistutdanning
- kr 535.500
• Kategori B: 2-4 år av gjennomført spesialistutdanning kr 578.000
• Kategori C: > 4 år av gjennomført spesialistutdanning kr 618.500
•

Kategori LIS D er en egen lønnskategori for ferdige spesialister i LIS-stilling som er forhandlet frem på en del
helseforetak

•

Legespesialist - kr 649.000, men skal ikke være lavere enn
lokalt avtalt minimumslønn for LIS D. Lønnsnivået for

14

Bi laget nr4/ 2 0 1 5

legespesialist gjelder LIS som blir spesialist i faste stillinger ansatt etter 1. juli 2015.
Leger i spesialisering som er borte fra arbeidet med rett til foreldrepenger, svangerskapspenger og adopsjonspenger etter
bestemmelsene i folketrygdloven, gis et individuelt lønnstillegg tilsvarende det kategoriopprykk de ville fått dersom de var
i jobb. Tillegget gis som et personlig tillegg.
Det er også viktig å nevne at den enkelte selv må søke om
kategoriopprykk når man kvalifiserer for det.
Doktorgradstillegg er en godtgjørelse til leger med doktorgrad
som driver forskning. Dette tillegget er for tiden på minimum
42.500kr, jmfr. A2 §5.3.7. Noen steder er det avtalt tillegg for
doktorgrad for leger uavhengig av om legen fortsatt driver
forskning.
Enkelte helseforetak har avtalt kollektive tillegg. Dette vil for
eksempel være rekrutteringstillegg. Noen leger har også avtale
om individuelt tillegg. Dette er særlig aktuelt for leger som har
tilegnet seg en spesiell kompetanse som arbeidsgiver er avhengig av.
Minimumslønn pluss doktorgradstillegg og kollektive tillegg
utgjør til sammen basislønn. Individuelle tillegg kan også inngå
i basislønnen, men dette varierer mye og må avtales spesifikt.
Disse elementene utgjør altså den faste lønnen vi får for en vanlig arbeidsuke på hhv 38/40 timer. Basislønn er et viktig begrep
i lønnssammenheng. I det videre skal dere se at kompensasjon
for bl.a. vaktlønn, utvidet arbeidstid og utforutsette vakter regnes ut som en prosentsats av basislønn.
Videre kommer lønnselementer som er avhengig av den
enkeltes tjenesteplan. Det er her verdt å nevne at ved bruk av
tjenesteplaner blir de ulike elementene gjennomsnittsberegnet
(f.eks. vaktlønn og UTA), slik at man normalt har en fast utbetaling hver måned til tross for at det faktiske antall arbeidede
timer kan variere veldig fra uke til uke og måned til måned.
Vaktlønn er en kompensasjon for utøvelse av vakttjeneste
mellom kl. 17.00 og kl. 07.00, i tillegg til lørdag, helge- og høytidsdager. Kompensasjonen utbetales som et tillegg pr vakttime
(aktive og omregnede passive timer). Antall beregnede vakttimer skal være angitt i den enkeltes tjenesteplan. Satsen for
vaktlønn er en prosentandel av basislønn, for tiden minimum
0,027%, jf. A2 § 5.6.
Utvidet arbeidstid (UTA) er de timene som det i tjenesteplanen
er avtalt mellom arbeidsgiver og den enkelte lege at skal arbeides utover vanlig arbeidstid (altså utover hhv 38/40 timer pr

uke, se over). Som tidligere nevnt er vi pålagt 2,5 timers utvidet
arbeidstid pr uke , men det kan altså avtales ytterligere utvidelse av arbeidstiden mellom arbeidsgiver og den enkelte lege.
Det er viktig å understreke at denne arbeidstiden er frivillig, og
hver enkelt kan når som helst si opp denne arbeidstiden dersom man ikke lenger ønsker den. UTA kompenseres med en
timesats som er en prosentandel av basislønn. Satsen varierer
lokalt, og står som regel angitt i de lokale B-delsavtalene, men
er vanligvis 0,08%.
Kompensasjon for ambulerende tjeneste/rotasjon eller andre
særlig aktiviteter skal avtales i det enkelte helseforetak, eller
mellom arbeidsgiver og den enkelte lege.
I tillegg til disse faste lønnselementene, skal man ha betaling
for arbeidstid som ikke fremgår av tjenesteplanen, dvs. arbeid
som ikke er mulig å planlegge eller forutse.
Tilfeldig overtid er alt arbeid som utføres utenfor avtalt arbeidstid. I hovedsak gjelder dette når man finner at pågående arbeid
av forsvarlighetshensyn ikke kan utsettes til neste dag. Slik overtid kompenseres med minimum 0,08% av basislønn pr time for
leger i spesialisering.
Uforutsett vakt (UF) defineres som vakter som ikke fremgår
av den enkeltes tjenesteplan, og skal for leger i spesialisering
kompenseres med minimum 0,13% av basislønn pr vakttime.
For leger med passiv vakt skal utrykning på vakt kompenseres med minimum 0,08% av basislønn, da dette er tilfeldig
overtid. Enkelte foretak har lokalt avtalt UF-sats på 0,13% for
utrykning på uforutsett vakt.
Som vi ser er altså flere av lønnselementene beregnet som
en prosentandel av basislønn. Økt basislønn fører dermed til
økt lønn for disse elementene også. Isolert sett vil en økning
av basislønn på noen tusen kroner tilsynelatende gi minimale
utslag på satsene til de ulike lønnselementene, men ila ett år kan
det fort utgjøre en betydelig sum.
Feriepenger
Feriepenger beregnes fra inntekten i kalenderåret før ferien skal
avvikles (= feriepengegrunnlaget), og utgjør 12% av feriepengegrunnlaget. Det foretas en engangsberegning av feriepenger
i juni måned. Den del av feriepengene som overstiger lønn for
vanlig arbeidstid under ferien (ferielønnstillegget), utbetales
sammen med lønn for juni måned.
Alle arbeidstakere plikter å ta ut ferie, og dermed blir alle i
utgangspunktet trukket for 5 uker ferie. I praksis fungerer det

slik at man er satt opp med sin vanlige lønn denne måneden,
blir så trukket for 5 uker ferie, og deretter blir feriegodtgjørelsen
lagt til. Trekket for 5 ukers ferie utgjør normalt mer enn en ordinær månedslønn (som tilsvarer lønn for ca. 4,33 uker). Denne
måneden står derfor de vanlige lønnselementene oppført på
lønnsslippen, men med påfølgende trekk for ferie.
Det trekkes ikke skatt den måneden feriepengene utbetales.
Feriepengene inngår imidlertid i skattbar inntekt, slik at beløpet blir beskattet de øvrige månedene i året.
For ferske leger kan det være nyttig å merke seg at dette innebærer at man kan komme svært dårlig ut første året man jobber
dersom man ikke har opparbeidet seg feriepengegrunnlag året
før ferien. Velger man da å ta ut mer ferie enn det man har
opparbeidet grunnlag for, kan man ende opp uten lønn i juni
måned, eller med lønnstrekk den måneden man tar ferie. Det
er i en slik situasjon viktig å merke seg at loven åpner for at
man ikke plikter å avvikle mer ferie enn det man har opptjent
grunnlag for. Man må gi beskjed til lønns-/personalkontoret
om at man ikke ønsker å avvikle full ferie. Frist for å gi beskjed
om dette varierer lokalt.
Lønnsslippen
Lønnsslippen kan være vanskelig å forstå, og de fleste har ingen
forhold til de kodene og beløpene som står oppført der. Da kan
det være lurt å først kontrollere de store viktige elementene, og
deretter lære seg noen viktige sjekkpunkter. Minimumslønnen skal fremgå tydelig av lønnsslippen, slik at det skal være
enkelt å kontrollere at man er plassert i rett lønnskategori. Tjenesteplanen din skal inneholde opplysninger om hvor mange
vaktlønnstimer du har, og alle med UTA skal ha en skriftlig
avtale som angir antallet UTA-timer. Vaktlønnstimer og UTAtimer blir gjennomsnittsberegnet pr uke og pr måned (timetall
pr måned beregnes som timer pr uke x 52 uker/12 mnd., dvs.
x 4,33). Tallene for gjennomsnittlig vaktlønnstimer og UTAtimer bør du gjenfinne på lønnslippen. Det kan være en god
idé å sammenlikne sin egen lønnslipp med en kollega som går i
samme tjenesteplan. Da kan man enkelt kontrollere at man får
betalt for samme antall timer vaktlønn, UTA osv.
Avtalte tillegg, kollektive eller individuelle, er normalt avtalt
som årsbeløp, men vil på lønnsslippen angis som månedsbeløp.
Det kan derfor være litt vanskelig å gjenkjenne dem. Har man
f.eks. et individuelt tillegg på 15.000 kr pr år vil det angis som
1250 kr på lønnsslippen, og et doktorgradstillegg på 42.500 kr
vil stå som 3541,67 kr. De som har slike tillegg skal kunne gjenfinne disse beløpene på lønnsslippen hver måned.
Det er viktig å merke seg at de satser for vaktlønn, UTA-tid,
overtid, UF-vakt osv. som er angitt her er minimumssatser.
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Enkelte helseforetak har forhandlet seg frem til høyere prosentsatser av basislønn som kompensasjon for disse timene. Noen
foretak har også ulike satser for turnusleger, LIS og overleger. I
den gjeldende B-delsavtalen for ditt foretak vil du finne hvilke
satser som gjelder for deg. Du kan også kontakte tillitsvalgte,
som bør kunne svare deg på dette.
Eksempel:
En LIS kategori B uten andre tillegg, og som etter tjenesteplan
jobber gjennomsnittlig 5,2 UTA-timer og 12,3 vakttimer pr
uke. Kat. B utgjør for tiden 578.000 kr. Legen jobber i et foretak
som ikke har tillegg ut over minimumsatsene.
Basislønn: 578.000 kr
578.000 kr/12 = 48.166,67 kr pr mnd.
Vaktlønn: 578.000 kr x 0,00027 (0,027%) = 156,06 kr pr vakttime
156,06 kr x (12,3 timer x 4,33 uker) = 8311,60 kr = vaktlønn pr
mnd.
UTA: 578.000 kr x 0,0008 (0,08%) = 462,40 kr pr UTA-time
462,40 kr x (5,2 timer x 4,33 uker) = 10411,40 kr = UTA pr
måned
Disse beløpene skal føres på egen linje på lønnsslippen hver
måned. Så lenge man arbeider etter samme tjenesteplan og satsene ikke endres, skal ikke disse beløpene endre seg.
Evt. uforutsette vakter og annen tilfeldig overtid føres på lønnslippen på egen linje, med antall timer og sats på hhv 0,13% og
0,08%. I eksempelet vårt tenker vi oss at legen denne måneden
har jobbet 15 timer uforutsett vakt og 2 timer tilfeldig overtid.
Lønnslippen bør da vise følgende:
Uforutsett vakt:
578.000 kr x 0,0013 (0,13%) = 751,40 kr pr
uforutsette vakttime
751,40 kr x 15 timer = 11.271 kr
Tilfeldig overtid:
578.000 kr x 0,0008 (0,08%) = 462,40 kr
pr overtidstime
462,40 kr x 2 timer = 924,80 kr
På lønnslippen skal det føres oversikt over faktisk utført overtidsarbeid akkumulert i kalenderåret. Dette kan brukes som
kontroll i forhold til Arbeidsmiljølovens begrensninger av hvor
mye overtid det lov til å arbeide (AML §10-6).
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Lønnstrekk
I tillegg til alle lønnselementene vil du finne en del trekk på
lønnsslippen. Disse beløpene angis med minus (-) etter beløpet.
De viktigste trekkene er:
Skatt: Hvilket beløp som trekkes i skatt er avhengig av hva som
er angitt på innlevert skattekort. Tidligere måtte man levere
skattekort, men nå skal arbeidsgiver hente dette elektronisk
hos skatteetaten.
OU-fond: Et lite beløp, ca. 14 kr, trekkes hver måned fra alle
lønnsmottakere til et såkalt Opplysnings- og utviklingsfond.
Det kan søkes om midler og stipender fra disse fondene til
arbeid som faller innenfor fondets vedtekter. Vedtektene er
ulike innen de forskjellige organisasjonene (Spekter, Virke og
Oslo Kommune). Alle ansatte betaler omtrent samme beløp, og
beløpet vil vanligvis være avhengig av stillingsstørrelsen man
har, ikke av samlet lønn.
Pensjon: Offentlig ansatte leger betaler inn til en pensjonskasse, normalt 2-2,5% av lønnen. Vi har liten innvirkning på
dette lønnstrekket. Hvilken pensjonskasse man er medlem i,
er avhengig av hvor man er ansatt og fremgår av lønnslippen.
Enkelte pensjonskasser tilbyr gunstige forsikringer og boliglån,
så dette kan være verdt å sjekke.

(Denne teksten er en gammel Forumklassiker, og flere tidligere
forfattere har oppdaget feil i egne lønnslipper og for lite vaktlønn gjennom lang tid! Oppfordringen er herved overlevert- se
nøye over lønnslippen din!)

Christer Mjåset

Torstein Schrøder-Aasen

Christer Mjåset (42) er spesialist i nevrokirurgi ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. Han ble valgt til Ylf-leder i
april 2015 og tiltrådte vervet umiddelbart. Christer sitter også i
Legeforeningens sentralstyre og i forhandlingsutvalget.

Torstein Schrøder-Aasen (33) er lege i spesialisering ved ortopedisk seksjon, Sykehuset i Vestfold HF. Torstein er nestleder i
Ylf og varamedlem til Legeforeningens sentralstyre. I Ylf-styret
kommer Torstein til å ha et særlig ansvar for kommunikasjonen
til tillitsvalgte og medlemmer.

Tillitsvalgterfaring:
Jeg har vært tillitsvalgt og vara-avdelingstillitsvalgt på nevrokirurgisk avdeling på Ullevål og Rikshospitalet siden 2009. Fra
2014 fungerte jeg som klinikktillitsvalgt på Klinikk for kirurgiog nevrofag i Oslo universitetssykehus, i tillegg til at jeg var
vara-foretakstillitsvalgt og deretter foretakstillitsvalgt frem til
jeg fikk ledervervet i Ylf.
Hvorfor stilte du til valg
som Ylf-leder?
Sykehusene våre legger ikke forholdene til
rette for at vi leger skal
kunne konsentrere oss
om å drive god medisin.
Dette er en erkjennelse
jeg har gjort meg etter
mange år som LIS. Man
møter selvfølgelig ulike
utfordringer på ulike
steder, men jeg ser at
mye kan gjøres både når det gjelder organisering og - ikke minst
- arbeidsmiljø. Det siste gjelder spesielt for leger i spesialisering. Jeg har et ønske om å løfte kvaliteten på jobbhverdagen for
denne gruppen. Det gjør jeg best som Ylf-leder.
Hvilke saker blir viktige for Ylf i kommende styreperiode?
Jeg har jobbet med implementeringen av faste stillinger i hele
sommer, og det arbeidet vil pågå en stund framover. Det er et
betydelig behov for informasjon der ute, ikke bare på arbeidstakersiden, men også på arbeidsgiversiden. Det er påfallende
hvor lite Spekter og de regionale helseforetakene har gjort for å
opplyse sine egne ledere om denne store omstillingsprosessen. I
skrivende stund er vi også midt oppe i en kritisk fase for etableringen av ny spesialitetsstruktur. Helsedirektoratet har levert en
rapport som ikke vil gi bærekraftig spesialistutdanning, og dette
blir et hovedfokus framover. Til sist går vi inn i svært vanskelige
forhandlinger neste år der arbeidstid vil være et hovedtema. Det
blir viktig å legge en god strategi for å oppnå god dialog med
Spekter om hvordan framtidens sykehus skal driftes.

Tillitsvalgterfaring:
Jeg var tillitsvalgt i Norsk medisinstudentforening i studietiden,
og leder av Nmf i 2005. Jeg har også hatt en rekke verv i andre
studentforeninger, og sitter nå i barnehagens styre. Fra 2013 har
jeg vært seksjonstillitsvalgt, og deretter foretakstillitsvalgt fra
2014 ved Sykehuset i Vestfold.
Hvorfor stilte du til valg til Ylf-styret?
Tillitsvalgtarbeid har engasjert meg siden studietiden, og jeg
har hatt verv lokalt i foretaket de siste årene. Da jeg ble oppfordret til å stille til Ylf-styret, og også som nestleder, var dette en
mulighet til å jobbe mer med fagforeningspolitikk, forhandlinger og viktige saker for yngre leger.
Hvilke saker blir viktige for Ylf i kommende styreperiode?
Myndighetene ønsker å gjøre store endringer i spesialiseringen
av leger, og det snakkes om å legge ned funksjoner på sykehus som
er viktige utdanningsavdelinger. Det var vanskelige forhandlinger i 2014 som nesten gikk til streik, og disse forhandlingene
kan bli like vanskelige neste år.
Dessuten ønsker
styretågjørestore
endringer i kommunikasjonen
med medlemmene.

Foto: Legeforeningen
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Anja Fog Heen

Guro-Marte Gulstad Mtope

Petter Risøe

Christopher Elnan Kvistad

Anja Fog Heen (32) er stipendiat på Indremedisinsk avdeling,
Gjøvik sykehus og lege i spesialisering ved Medisinsk klinikk,
Lovisenberg Diakonale Sykehus. Anja representerer Ylf i Legeforeningens sentralstyre og sitter i forhandlingsutvalget. I løpet
av sine år i Legeforeningen har hun særlig hatt ansvar for arbeid
med turnustjenesten, og hun er leder av Turnusrådet.

Guro-Marte Gulstad Mpote (36) er lege i spesialisering ved
infeksjonsmedisinsk avdeling, St. Olavs hospital. Guro-Marte
leder Ylfs kurskomité og er ansvarlig for kursopplegg på Ylfs
høstkurs og vårkurs for tillitsvalgte.

Petter Risøe (34) er lege i spesialisering ved medisinsk divisjon,
Akershus Universitetssykehus. Petter skal representere Ylf i
Legeforeningens IT-utvalg og i Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet. Som medlem av Ylfs kurskomite vil
Petter også engasjere seg i tillitsvalgtsopplæringen.

Christopher Elnan Kvistad (33) er lege i spesialisering ved
Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus, Helse
Bergen. Christopher
er forskningsansvarlig i Ylf-styret, og
representerer Ylf i
Legeforeningens forskningsutvalg.
Han
vil ha et særlig ansvar
for å følge opp den
ikke
ubetydelige
andelen Ylf-medlemmer som går i ulike
stipendiatstillinger.

Tillitsvalgterfaring:
Jeg har vært styremedlem i Ylf i fire år, og var nestleder i 201113. Tidligere var jeg leder av Norsk medisinstudentforening.
I løpet av min fartstid i foreningen har jeg hatt diverse verv i
Legeforeningens råd og utvalg.
Hvorfor stilte du til valg til Ylf-styret?
Årene jeg har vært i Ylf og Legeforeningen har vært utfordrende,
krevende og lærerike. Møter med engasjerte tillitsvalgte på alle
nivåer gjennom lang tid viser gang på gang at vi har en enorm
ressurs av leger som ønsker å jobbe for å sikre og bedre våre rettigheter og utdanning. Det er et kollegium jeg er stolt av å være
del av, og gleder meg til å jobbe med videre.
Hvilke saker blir viktige for Ylf i kommende styreperiode?
Ny spesialitetsstruktur er og vil fortsette og være en av våre
hovedsaker. Forslagene som nå ligger på bordet fra myndighetenes side vil fundamentalt endre på innhold og organisering
av vår spesialisering. Det er fortsatt mye som ikke er avklart, og
arbeidet med å få på plass gode ordninger her vil bli svært viktig.
I tillegg vil implementeringen av faste stillinger, og ikke minst
sørge for at også dette vil gjelde Virke-sykehus, følges tett. Gode
lønns- og arbeidsvilkår, herunder et særlig fokus på stipendiaters lønn samt den generelle arbeidsbelastning for LIS vil også
være viktige arbeidsområder i tiden som kommer.

Tillitsvalgterfaring:
Jeg har vært foretakstillitsvalgt for
Ylf ved St. Olavs
hospital siden 2013,
og styremedlem i
Sør-Trøndelag legeforening i samme
periode. Jeg er også
medlem i akademikerutvalget i Helse
Midt-Norge og St.
Olavs hospital og
1.vara i styret i Norsk
Infeksjonsmedisinsk
forening. Jeg har
arrangert tillitsvalgtkurs på lokalt og regionalt nivå.

Tillitsvalgterfaring:
Jeg har vært Yngstelegerepresentant for Helse Sør-Øst 2013-15
og tillitsvalgt for turnuslegene på AHUS.
Hvorfor stilte du til valg til Ylf-styret?
Jeg synes det er både viktig og givende å kjempe for at mine fantastiske kollegaer skal få en bedre arbeidshverdag og verdsettes
for jobben de gjør. Dessuten har jeg hatt så høylytte meninger
om hva jeg mener foreningen bør gjøre fremover at det ville
vært puslete å ikke stille til valg for å realisere dem.

Foto: Privat

Hvorfor stilte du til valg til Ylf-styret?
Jeg ønsker å bidra til å jobbe for legers arbeidsvilkår, og som
ledd i dette også styrke tillitsvalgtapparatet. Godt arbeidsmiljø
er en forutsetning for god kvalitet i helsetjenesten og dermed
god pasientbehandling. Jeg tror min erfaring med tillitsvalgtarbeid utenfor det sentrale østland vil være et viktig bidrag i
styrets arbeid.
Hvilke saker blir viktige for Ylf i kommende styreperiode?
Det blir viktig å styrke opplæringen av de tillitsvalgte på ulike
nivå i organisasjonen, slik at vi på best mulig måte kan jobbe for å
bedre arbeidsvilkårene som en samlet organisasjon. I tillegg må
vi jobbe for bedre kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.

Hvilke saker blir viktige for Ylf i kommende styreperiode?
Økende produktivitetspress gjør at vi fremover må fokusere ikke
bare på tidsrammene for arbeidet, men også innholdet i arbeidshverdagen. Arbeidsbelastning blir et viktig tema fremover
i tillegg til implementeringen av faste stillinger og ny spesialitetsstruktur. Skal man lykkes i å kjøre en skarpere linje mot
arbeidsgiversiden, må Ylf og Legeforeningen må bli flinkere til
å forankre nedad og kommunisere bedre med medlemsmassen.
Personlig kommer
jeg også til å arbeide
med
å
styrke
forhandlingsopplæringen
av
tillitsvalgte, slik at
de får en større verktøykasse å spille på
når de står på for
arbeidsvilkårene
våre der ute på landets sykehus.

Tillitsvalgterfaring:
Jeg har vært vara-foretakstillitsvalgt i helse
Bergen i to år og er
nå foretakstillitsvalgt
samme sted.

Foto: Anne Sidsel Herdlevær, UiB

Hvorfor stilte du til valg til Ylf-styret?
Jeg stilte til valg fordi jeg føler at jeg kan bidra til bedre arbeidsforhold for yngre leger. I min periode som vara-FTV i Helse
Bergen og som lege i spesialisering selv ser jeg at arbeidspresset
øker kontinuerlig på oss yngre leger, og det forventes at mer skal
bli gjort, gjerne på kortere tid. I denne prosessen er det viktig
at Ylf jobber kontinuerlig for å ivareta våre arbeidsbetingelser.
Her har jeg lyst til å bidra! I tillegg ønsker jeg å bedre kårene til
de yngre legene som forsker.
Hvilke saker blir viktige for Ylf i kommende styreperiode?
Det er mange. Blant annet å arbeide mot en bedre spesialisering,
arbeidstidsordninger som harmonerer med arbeidsbelastningen og ikke minst å bedre vilkårene til stipendiatene. Jeg er
selv nettopp ferdig med en 3-årig stipendiattilværelse så jeg vet
hvordan dette er. Det bør være et mål at enhver lege i spesialisering som har lyst til å forske skal kunne gjøre det uten å gå
dramatisk ned i lønn.

Foto: Øystein H. Horgmo, UiO

Foto: Yngre legers forening
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Henrik Leinonen-Skomedal

redaktør

Hanne Støre Valeur
Clara Sofie Bratholm

Kristin Kornelia Utne

Clara Bratholm (29) er lege i spesialisering ved Barne- og
ungdomsklinikken, Drammen sykehus. Clara er styrets internasjonalt ansvarlige, og vil representere Ylf på de internasjonale
arenaene vi deltar på. Hun sitter også i Turnusrådet.

Kristin Kornelia Utne (33) er stipendiat ved Hematologisk
avdeling, Sykehuset Østfold. I Ylf-styret vil Kristin ha et særlig
ansvar for arbeidet med ny spesialitetsstruktur.

Tillitsvalgterfaring:
Jeg er lokal tillitsvalgt på barneavdelingen i Drammen nå, og var
tidligere tillitsvalgt for turnuslegene på Molde sykehus.
Hvorfor stilte du til valg til Ylf-styret?
Jeg valgte å stille til valg fordi det å sitte i styret er en god måte å
kunne påvirke vår jobbhverdag på. Legegruppen er under press
fra mange hold, og det er viktig at også yngre leger står sammen
og forsvarer våre rettigheter!
Hvilke saker blir viktige for Ylf i kommende styreperiode?
Viktige saker fremover blir spesialitetsstruktur, faste stillinger
og arbeidstid.

Tillitsvalgterfaring:
Fra 2006-2009 satt jeg i hovedstyret til Norsk medisinstudentforening og var leder for samme forening i 2010. Videre har jeg
vært tillitsvalgt for turnuslegene på Sykehuset Østfold, og har
vært foretakstillitsvalgt for Ylf samme sted siden 2012.
Hvorfor stilte du til valg til Ylf-styret?
Motivasjonen for å stille til valg er et utrettelig helsepolitisk
engasjement, en frustrasjon rundt mye av helsevesenets organisering, et ønske om fokus på faglighet i utøving av medisinfaget
og en manglende evne til å la andre gjøre jobben.
Hvilke saker blir viktige for Ylf i kommende styreperiode?
Arbeid med ny spesialitetsstruktur, følge opp implementering
av faste stillinger, sikre ryddige ansettelsesforhold for turnusleger, kartlegging av arbeidsbelastning for leger i vakt og
kommunikasjon ut til medlemmene.

Hanne Støre Valeur (32) er publiseringsredaktør i Tidsskrift for
Den norske legeforening. I Ylf er
hun redaktør for Forum for yngre
leger – bladet du holder i hånden
nå. Redaktøren møter på alle styremøter og har talerett, men ikke
stemmerett.
Tillitsvalgterfaring:
Jeg har hatt vervet som redaktør i
Ylf siden 2011. Under studietiden Foto: Yngre legers forening
var jeg redaktør for Æsculap, medlemsbladet til Norsk medisinstudentforening.
Hvorfor stilte du til valg som redaktør?
Vervet som redaktør gir en enestående mulighet til å følge foreningens arbeid tett og sørge for at informasjon om de prosessene
vi står i og det arbeidet som legges ned sentralt når ut til alle
medlemmene. Dette arbeidet ønsket jeg å være med på videre!
Hvilke saker blir viktige for Ylf i kommende styreperiode?
Ylf og Legeforeningen står overfor mange store utfordringer denne perioden. Før å kunne møte disse og representere
medlemsmassen på en god måte, er det avgjørende at informasjonsflyten mellom de sentrale tillitsvalgte og medlemsmassen
er god. Derfor er vi nødt til å styrke og modernisere informasjonskanalene våre, og jeg mener det er på høy tid å ta Forum
for yngre leger over på en digital plattform. Det vil muliggjøre
raskere og mer direkte kommunikasjon ut til medlemmene, og
oppdatert informasjon om hva som skjer og hvor Ylf står skal
aldri være mer enn et par tastetrykk unna.
ylfs sekretariat

Bjørn Ove Kvavik
Foto: Thomas Hånde

Foto: Privat

Bjørn Ove Kvavik er seksjonssjef/advokat. Han har ansvar
for Legeforeningens organisasjon, og arbeider med arbeidsrettslige spørsmål og forhandlingsarbeid, særlig innenfor
sykehusene, i tillegg til individuell arbeidsrett og prosedyre.
Han er sekretariatsleder for Ylf
og har ansvar for å tilrettelegge
for politiske prosesser i styret
og landsrådet gjennom drift av
Ylfs sekretariat.
Foto: Legeforeningen

20

Henrik Leinonen-Skomedal er helseøkonom. Han bidrar med
opplæring av tillitsvalgte og yter medlemsbistand i forbindelse
med lønnsspørsmål og lokale forhandlinger. Han arbeider som
økonom for Yngre legers forening, med saksfremlegg for styret og landsrådet, og har blant annet ansvar for regnskap og
budsjett.

Foto: Legeforeningen

Kent Gutvik
Kent Gutvik er rådgiver/advokatfullmektig. Han yter bistand,
rådgivning og utredningsarbeid bl.a. innenfor kollektiv og
individuell arbeidsrett, tariffavtaler, helserett, kontraktsrett og
prosess. Han arbeider som sekretariatsansatt for Ylf, med saksfremlegg for styret og landsrådet, og har blant annet ansvar som
nettredaktør for www.ylf.no.

Foto: Legeforeningen

Charlotte Nielsen
Charlotte Nielsen er konsulent og har ansvar for tillitsvalgtregistering, samt organisering av tillitsvalgtkurs. Hun er
sekretariatsansatt for Ylf, blant annet med ansvar for å rigge
kurs og møter, forestå påmelding til kurs og konferanser, innkallinger til styre og landsråd, samt post- og sekretærtjenester.

Foto: Legeforeningen
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Hanne Støre Valeur
hannevaleur@gmail.com

Klar til dyst for faget
Legeforeningen har fått ny president. Marit Hermansen tar fatt på vervet
med en tydelig agenda: - Vi må sikre at vi som doktorer fortsatt får være
faglige spydspisser og kan utøve faget vårt på en god måte!
- Det har vært intenst denne måneden, men fra jeg kom på jobb
første dag har det vært veldig moro. Det har slått meg hvor variert det er; hvor mange ulike oppgaver og roller vervet innebærer,
forteller den nye presidenten.
Marit Hermansen (51), spesialist i allmennmedisin og fastlege, har hatt jobben som president i Legeforeningen i tre uker da
Forum møter henne for en prat. Først får vi høre litt om bakgrunnen hennes:
- Jeg har alltid søkt litt variasjon i yrket, og derfor har jeg også
vært tillitsvalgt og hatt andre verv ved siden av fastlegestillingen,
både lokalt og i Legeforeningen. Jeg har også vært noen turer
innom sykehus, på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og på
medisinsk avdeling, legger hun til.
Fastlegekontoret i Grue kommune er nå byttet ut med presidentkontoret på Legenes hus. Hun skal ukependle hjem til mann
og ett hjemmeboende barn på Grue. De to andre barna er ute av
redet. Skjønt, Marit er ikke uvant med å tilbringe store deler av
tiden på Legenes hus. De siste fire årene har hun vært leder for
Norsk forening for allmennmedisin, en 80% stilling, og de siste to
årene har hun i tillegg sittet i Legeforeningens sentralstyre.
Hva var det som gjorde at du bestemte deg for å stille til valg
som president?
- Ja, det lå ikke i planen, sier Marit og tenker seg om. – Da Hege
Gjessing ga beskjed om at hun ikke tok gjenvalg, begynte jeg å få
henvendelser om at jeg burde stille til valg. Opplevelsen av at jeg
for det første hadde bred støtte, og for det andre at de som kjente
meg og har sett meg i aksjon tidligere mente at dette var noe jeg
kunne egne meg for, det fikk meg til å begynne å tenke på det. Først
med frykt og beven, og så tenkte jeg etterhvert at dette faktisk er
en mulighet hvis du vil noe…
…og hva er det du vil?
- Der er det vel noen linjer fra hva jeg har villet med engasjementet mitt som tillitsvalgt tidligere, en retning som er nært knyttet
til fagutøvelsen. Vi må sikre at vi som doktorer fortsatt skal være
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faglige spydspisser og kan utøve faget vårt på en god måte, det er
viktig for meg. Og det er det jeg synes er så morsomt med denne
fagforeningen, at vi har denne bredden med kollegaer som har
veldig mye identitet knyttet til faget sitt og fagutøvelsen, mye idealisme – det liker jeg! Jeg ønsker å befeste og tydeliggjøre vår rolle
som en profesjonsforening.
Presidenten blir energisk og tydelig engasjert med en gang praten kommer inn på fag. Med sitt tidligere engasjement i Norsk
forening for allmennmedisin, har Marit en solid forankring i
den fagmedisinske aksen av Legeforeningen. Den andre aksen er
yrkesforeningene.
Legeforeningen skiller seg fra andre fagforeninger ved å
være både en faglig forening og en fagforening. Vi blir tidvis
kritisert for at dette er en problematisk dobbeltrolle. Hva tenker du om slik kritikk?
- Det synes jeg er kjempeviktig. Kritikken kommer fordi man
tror vi bruker det faglige som vikarierende argumentasjon for
å mele vår egen kake. Men hvis man ser bakover i Legeforeningens historie, så mener jeg at man ikke vil finne eksempler på at
vi har brukt det faglige benet på en uredelig måte. Jeg synes vi har
organisert oss på en ryddig måte – vi har en ganske komplisert
organisasjon for å få til dette. Det koster oss også, men det er viktig
for å klare å holde disse to bena. Yrkesforening skal vi alltid være,
trepartsmodellen i Norge er god. Men hvis vi ikke hadde hatt den
faglige dimensjonen, hadde vi blitt ensporet som yrkesforening.
De som kritiserer oss for dette, hadde nok allikevel ikke likt en
legeforening som ikke hadde med seg det faglige.
Samtidig er det mange som har en opplevelse av at innflytelsen over eget fag stadig reduseres. Helsedirektoratets forslag til
ny spesialitetsstruktur der Legeforeningens rolle er marginalisert, er ett eksempel. Hvordan ser du på dette?
- Fagpersoners rolle er under press hele tiden, og presset har
vært økende de siste årene. Jeg opplever at det er et ønske om å
på et eller annet vis byråkratisere faget. Det har vi ikke råd til!
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Det som oppstår i en faglig forening vil aldri kunne organiseres
byråkratisk på samme måte. Det er en egen kraft som vi har, og
jeg tror at myndighetene kommer til å se det; at de er tjent med
at vi ivaretar noen av funksjonene innen spesialitetsstrukturen.
Selvfølgelig skal myndighetsansvaret ligge hos myndighetene, og
det må være ryddighet i hvem som har ansvar for hva. Men det å
utvikle faget og holde det faglige i front… Det tror jeg ikke du vil
klare å rigge et direktorat til å gjøre.
Hvordan får vi gjennomslag for disse standpunktene?
- Jeg er helt overbevist om at vi skal klare å overbevise myndighetene om dette ved å være så gode som vi er. Vi kan etterhvert vise
til mange gode eksempler på samarbeid, feks i forbindelse med
utvikling av faglige retningslinjer og veiledere, hvor fagfolk fra oss
har vært inne og levert gode bidrag. Jeg tror at tiden og historien
vil spille med oss. Vi har en regjering som har gått til valg på å
redusere byråkratiet, og hvis man skal rigge et byråkratisk system
for å gjøre det de faglige foreningene gjør i dag – det er urealistisk!
Ingen tvil om hva Presidenten mener om den saken. Hun har
blitt beskrevet som en som ikke er redd for å lade med skarpt.
Blir det en tydeligere og mer utadrettet tone fra Legeforeningen med deg som president?
- Jeg vil ikke si det, sånn generelt. Jeg har et tydelig språk og liker
å formulere meg i klartekst. I noen saker skal man være tydelig
utad og skape overskrifter, mens i andre saker jobbes det best på
andre arenaer. Hvis det du skal oppnå avhenger av at du har god
dialog med andre parter, må du dosere det riktig. Kraftige utspill i
media kan få motsatt effekt. Men jeg synes presidenten skal ha en
synlig rolle utad når Legeforeningen mener noe.
Det er ikke alltid lett å snakke med én stemme for over 30 000
leger. Er kravet om å oppnå konsensus for sterkt i foreningen
i dag?
- Noen ganger kan det være veldig viktig å fremstå som enstemmige, og da må man kanskje stå på noen. Men vi skal kunne klare
å skille mellom når enstemmighet er viktig, og når det er viktig

å være åpen og synlig på at det er uenighet. Faget vårt er jo ikke
matematisk, og man skal kunne være uenige. Skal du ha underforeninger med litt kraft, så må du ha romslighet for uenighet, men
man må opptre ryddig.
Med seg i jobben med å lede foreningen gjennom enighet og
uenighet de neste to årene har hun åtte sentralstyremedlemmer,
hvorav fem av medlemmene er ferske.
Hvilke tanker gjør du deg om styret ditt?
- Nå har vi vært på arbeidsseminar – det har vært veldig bra!
utbryter Marit, og virker glad for å få snakke om dette. - Det er et
godt og kompetent sentralstyre med en god blanding av erfarne
og nye stemmer, og stor bredde både politisk og faglig. Vi har
hatt åpne og gode diskusjoner, og jeg opplever en veldig vilje til å
komme videre og at vi skal få til noe sammen. Det er mange nye
tanker og nye måter å se ting på. Veldig artig!
Nesten halvparten av styret kommer fra allmennmedisinen.
Bør sykehuslegene være bekymret for at deres saker ikke vil få
nok oppmerksomhet?
- På papiret ser det kanskje allmenlegetungt ut, men det har
ikke diskusjonene så langt vært preget av. Det er valgt inn personer med bredt perspektiv, både sykehusleger og allmennleger
med et godt blikk for helheten i helsetjenesten. Jeg opplever at
det er engasjement i hele sentralstyret uavhengig av hvilke temaer
som debatteres.
Til slutt – hva er ditt inntrykk av Ylf så langt?
- I løpet av årene jeg har sittet i sentralstyret har jeg blitt godt
kjent med Ylf. Det er en spennende forening å samarbeide med –
en stor og mektig yrkesforening, til tross for hyppige utskiftninger
i tillitsvalgtapparatet, også sentralt. Det er veldig morsomt å se på
landsstyremøtene hvordan Ylf dyktiggjør unge tillitsvalgte til å
gå opp på talerstolen og fronte Ylfs saker. Denne bevisste organisasjonsbyggingen tenker jeg andre deler av foreningen også har
noe å lære av.
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Hanne Støre Valeur

Yngre leger forsker
Medisinen er et akademisk fag, selv om det av og til kan mistes
av syne i en travel hverdag hvor mye handler om å løse praktiske
oppgaver og undervisning i stor grad foregår etter mestersvennprinsippet. Forskningen legger grunnlaget for store deler
av det som foregår i klinikken, og det er viktig at legene er aktivt
deltakende slik at koblingen til klinikken blir god og studiene
bringer resultater med relevans for klinisk praksis. Forskningsaktivitet gir den enkelte lege større innsikt i faget, og leger med
forskningserfaring bringer med seg kunnskap inn i kollegiet.
Derfor er det positivt at en økende andel leger tar doktorgrad. Det produseres stadig mer forskning rundt om på landets
sykehus, og antallet doktorgrader som rapporteres inn av helseforetakene har mer enn fordoblet seg i løpet av de siste ti
årene. I 2014 ble 328 doktorgrader fra helseforetak godkjent
(1), og av disse var 72 % gjennomført av leger. 16 % av doktorgradene utgikk fra helseforetak uten universitetsfunksjon. Om
2014-tallene er representative for den generelle forskningsaktiviteten i sykehus, vil det si at det til enhver tid er en betydelig
andel leger som befinner seg i ulike stipendiatstillinger. Og en
betydelig andel av disse, er Ylf-medlemmer.
Forskertilværelsen skiller seg fra legehverdagen på mange
områder. Større fleksibilitet – ja, men ingen overtid eller nattillegg, og de færreste gjennomfører en doktorgrad utelukkende
med arbeidstimer mellom 8-16. Lønnen reduseres nokså dramatisk sammenlignet med legelønnen, og mange kompenserer
med å jobbe vakter ved siden av forskerstillingen. Det er heller ikke uvanlig at doktorgraden fullføres på fritiden ved siden
av full jobb. Stipendiatperioden er krevende for mange. Vi må
sørge for at forholdene ligger til rette for at forskning blir en
naturlig del av legekarrieren for de legene som ønsker det, uten
at det medfører store negative konsekvenser for lønn og fritid.
Som fagforening for mange stipendiater, er dette noe for Ylf å
ta tak i!
Referanse: 1: Piro FN. Flere doktorgradsprosjekter i helseforetakene.
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1266 – 7
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Klinisk erfaring tilsier
Den som er
trett
av livet
blir syk
i kroppen.
Klinisk erfaring tilsier
at det er
optimistene
som overlever.

Kvalitet
Når det tiende
alvorlig syke mennesket
kommer,
og det ikke lenger er ledige senger
eller
folk
til å passe på,
da lurer jeg på
hvor mye
kvalitetskontroll
egentlig koster.
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