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Det er et økende antall kolleger som 
ansettes i såkalte «grå stillinger» rundt 
om på sykehusene. Det som ligger i 
begrepet er at disse stillingene ikke har 
hjemmelsnummer, og det vil si at de 
ikke har blitt tildelt fra Nasjonalt råd for 
spesialistutdanning og legefordeling. 
Rådet er et rådgivende organ for 
Helsedirektoratet, og det er her man 
setter et tall for antall stillinger RHF-ene 
får til disposisjon hvert år. Grå stillinger 
oppstår når arbeidsgiver ansetter flere 
leger ved avdelingen enn det antall 
stillingshjemler som er tildelt. Satt 
på spissen utfører arbeidsgiver en 
ulovlig handling hver gang dette skjer. 
Vårt soleklare inntrykk er allikevel at 
arbeidsgiver gjør dette fordi det er et 
reelt bemanningsbehov.

Ylf er svært opptatt av denne problematikken. Det er uheldig at dette 
skjer, men det er viktig både for de som har ansvar for avdelinger og 
for de som jobber der at det er en tilstrekkelig bemanning. Dette burde 
ikke være ulovlig, og det er på høy tid å stille spørsmålet om praksisen 
med utdeling av hjemler er så dårlig fungerende i forhold til hva som er 
realiteten i sykehus, at det er på tide å gå bort fra den.  Jeg mener denne 
metoden har utspilt sin rolle for leger i spesialisering. 

Så lenge dette systemet eksisterer, er vi nødt til å forholde oss til 
det. Legeforeningen fikk i fjorårets forhandlinger med Spekter inn at 
stillingsnummer skal står i stillingsutlysningsteksten. Dette gjorde vi 
fordi vi er opptatt av at det skal være ryddige forhold, og at de som søker 
stillinger skal vite at også dette er i orden. 

I følge regelverket godkjennes ikke tid i uhjemlet stilling til spesialitet. 
Jeg kan ikke se noen logikk i at det er et nummer som skal bestemme 
hvorvidt det arbeidet du gjør skal være godt nok til spesialitet eller ikke. 
Jeg mener det er forholdene ved avdelingen som må avgjøre dette. 
Det må være avdelinger som holder høy kvalitet både generelt og for 
spesialisering spesielt. Her vil blant annet forholdstallet mellom overleger 
og leger i spesialisering ha betydning.

Jeg er gjort kjent med at enkelte arbeidsgivere forfekter at leger som er 
ansatt i grå stillinger ikke har rett til kurs eller fordypningstid. Dette er på 
ingen måte riktig. Både retten til nødvendige kurs og fordypningstid er 
hjemlet i A2 og B-avtalene. Disse avtalene gjelder for alle ansatte leger 
og det ingen anledning til forskjellsbehandling. Det er svært synd at slike 
beskjeder gis fra avdelingsledere. For det første sier det noe om at de 
ikke kjenner til regelverket, men verre enn det; det vitner om en elendig 
personalpolitikk. 

Hva gjør vi sentralt med dette nå? Vi har tidligere forsøkt å kartlegge 
antall grå stillinger rundt om i landet. Det har vist seg vanskelig, forståelig 
nok. Dette er sensitivt, også for de som har stillingene. Vi informerer 
via Forum og nettsidene, slik at flest mulig kan vite om dette og være 
klar over hvilke forutsetninger de går med på når de takker ja til disse 
stillingene.  Men aller viktigst: Vi holder på med et arbeid om hvordan vi 
kan sikre rettighetene til alle som går i grå stillinger med utgangspunkt 
i arbeidsmiljøloven. Vi vil selvsagt komme tilbake med informasjon når 
vi har konkludert i dette arbeidet. Fram til det er det viktig at det blir en 
bevissthet rundt dette blant legene og at tillitsvalgte får beskjed ved 
tilfeller av forskjellsbehandling. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for 
at disse reglene blir fulgt. Vårt ansvar er å skape gode kollegiale forhold 
og å støtte hverandre når det trengs, og i den forbindelse har ikke 
stillingsnummer noen betydning.

– Hege Gjessing

GRå STILLINGER
– hva tenker vi om det?
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Hva er en arbeidsavtale?
En arbeidsavtale er en avtale som beskriver arbeidsgivers og 
arbeidstakers rettigheter og plikter. En arbeidsavtale regul-
erer viktige elementer som fast eller midlertidig ansettelse, 
lønn, arbeidstid og ikke minst; arbeidssted. En arbeidsavtale 
er således i høyeste grad et dokument du må ha et bevisst 
forhold til, og avtalen kan ikke sies å være kun som for-
malitet å regne. Hvis du er usikker på om arbeidsavtalen 
er utformet i tråd med arbeidsmiljølovens regler og med et 
innhold som er i samsvar med gjeldende lov- og tariffavtaler, 
bør du kontakte en tillitsvalgt der du skal jobbe. Og du 

Arbeidsavtalen – 
et viktig dokument, eller kun en formalitet?

YLF
Fra foreningen

må i så fall kontakte den tillitsvalgte før du undertegner 
arbeidsavtalen. 

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeids-
forhold, uavhengig av om det er en fast eller en midlertidig 
ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet 
skal vare.  Arbeidsmiljølovens krav til skriftlig arbeidsavtale 
skiller således ikke på om du er ansatt i et vikariat i tre 
måneder eller i en fast stilling. Hvis arbeidsforholdet har 
en samlet varighet på mer enn en måned, skal skriftlig 
arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest en måned 
etter at arbeidsforholdet begynte. Har arbeidsforholdet 
kortere varighet enn en måned, skal det umiddelbart inngås 
skriftlig arbeidsavtale, se arbeidsmiljøloven § 14-5.

Arbeidsmiljøloven § 14-6 har bestemmelser om hva en 
arbeidsavtale minimum skal inneholde. Opplistingen er ikke 
uttømmende. Dette betyr at alle forhold som er av vesentlig 
betydning for arbeidsforholdet skal tas med i den skriftlige 
arbeidsavtalen. Det er for øvrig full avtalefrihet innenfor de 
grenser som følger av tariffavtaler, ufravikelig lovgivning og 
avtalelovens bestemmelser om avtalers innhold. Kravene til 
innholdet i arbeidsavtalen er ikke ment å innskrenke arbeids-
givers styringsrett i forhold til de materielle avtalevilkår.

Minimumskrav til innholdet i arbeidsavtalen
Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å utforme et utkast til 
arbeidsavtale i samsvar med lovens krav. Arbeidsmiljøloven § 
14-6 regulerer hva arbeidsavtalen minimum skal inneholde,  
se egen boks for ordlyd i bestemmelsen.

Mange av de forholdene som det stilles krav til at 
arbeidsavtalen skal regulere, vil også være regulert i tariffavtale 
eller i lov. Det er i slike tilfeller tilstrekkelig at arbeidsavtalen 
henviser til tariffavtalen eller loven og eventuelt supplerer 
tariffavtalen innenfor de rammer som tariffavtalen eller 
loven setter. Dette betyr at en arbeidsavtale må ses i sam-
menheng med så vel gjeldende tariffavtaler som lover.

Denne artikkelen behandler ikke alle elementene en 
arbeidsavtale må inneholde, men vi vil nedenfor omtale 
enkelte forhold nærmere.

Så nøye bør du studere din egen arbeidsavtale

LIv	MARIT	FAgeRLI
Ylfs kontor
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Strid mellom arbeidsavtale og  
tariffavtale eller ufravikelig lov – hva da?
Det kan skje at partene i arbeidsavtalen avtaler noe som er 
i strid med gjeldende tariffavtale eller med ufravikelig lov. 
Tariffavtalene har ofte såkalte minimumsbestemmelser, og 
det betyr at det ikke er anledning til å avtale dårligere vilkår 
enn det som følger av tariffavtalen. Det vil for eksempel ikke 
var anledning til å avtale en minimumslønn som er lavere enn 
den minimumslønnen som følger av gjeldende tariffavtale. 
Det er imidlertid ikke alltid opplagt om en bestemmelse er 
dårligere eller bedre enn det som følger av tariffavtalen eller 
av ufravikelig lovbestemmelse, og ved motstrid må man 
tolke arbeidsavtalen i lys av utlysningstekst, hva som ble sagt 
i intervju, hva tariffavtalen eller loven regulerer mv. Hvis 
man kommer til at en bestemmelse i arbeidsavtalen er i strid 
med ufravikelig lov eller i strid med gjeldende tariffavtale, vil 
de aktuelle bestemmelsene i arbeidsavtalen være ugyldig og 
erstattes av tariffavtalens eller lovens regler. Arbeidsavtalen 
for øvrig vil bestå.

Betydningen av at  
arbeidsavtalen er mangelfull eller uklar
Arbeidsmiljølovens regler om hva en arbeidsavtale skal 
inneholde, er det vi kaller en ordensforskrift. Det betyr 
at arbeidsforholdet består selv om man enten ikke har en 
arbeidsavtale, eller man har en arbeidsavtale som er i strid 
med lov- eller tariffavtale. I utgangspunktet har arbeidsgiver 
risikoen for mangelfullt innhold og manglende klargjøring. 
Høyesterett har i en dom fra 2004 uttalt at manglende 
skriftlighet gjør ikke avtalen ugyldig, men manglende skrift-
lighet vil blant annet kunne føre til at avtalen ved tvil om 
innholdet blir tolket i arbeidsgivers disfavør. 

Arbeidsavtalens bestemmelse om tjenestested
Dette er et tema som er verd en egen artikkel, og det vil føre 
for langt å behandle temaet i sin fulle bredde i denne artikke-
len. Men det er noen forhold det er viktig å være oppmerk-
som på ved inngåelse av arbeidsavtalen. Arbeidsavtalen skal 
oppgi arbeidsplassen. Det følger av arbeidsmiljøloven § 14-
6 (1) b) at dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass 

ARbeIdSAvTALen

§	14-6.	Minimumskrav	til	innholdet	i	den	
skriftlige	avtalen

(1) Arbeidsavtalen skal inneholde opplysnin-
ger om forhold av vesentlig betydning i 
arbeidsforholdet, herunder: 

a) partenes identitet, 
b) arbeidsplassen. Dersom det ikke eksis-

terer noen fast arbeidsplass eller hov-
edarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi 
opplysning om at arbeidstakeren arbeider 
på forskjellige steder, og oppgi forretning-
sadressen eller eventuelt hjemstedet til 
arbeidsgiver, 

c) en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstak-
erens tittel, stilling eller arbeidskategori, 

d) tidspunktet for arbeidsforholdets begyn-
nelse, 

e) forventet varighet dersom arbeidsforholdet 
er midlertidig, 

f ) eventuelle prøvetidsbestemmelser, jf. § 15-3 
sjuende ledd og § 15-6, 

g) arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger 
og reglene for fastsettelse av ferietidspunk-
tet, 

h) arbeidstakerens og arbeidsgiverens opp-
sigelsesfrister,  

i) den gjeldende eller avtalte lønn ved 
arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle 
tillegg og andre godtgjøringer som ikke 
inngår i lønnen, for eksempel pensjonsin-
nbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, 
utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsut-
betaling, 

j) lengde og plassering av den avtalte daglige 
og ukentlige arbeidstid, 

k) lengde av pauser, 
l) avtale om særlig arbeidstidsordning, jf. § 10-

2 andre, tredje og fjerde ledd, 
m) opplysninger om eventuelle tariffavtaler  

som regulerer arbeidsforholdet. Dersom 
avtale er inngått av parter utenfor virk-
somheten skal arbeidsavtalen inneholde 
opplysninger om hvem tariffpartene er.

(2) Informasjon nevnt i første ledd bokstavene 
g til k kan gis ved å henvise til lover, for-
skrifter eller tariffavtaler  som regulerer 
disse forholdene
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eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysninger 
om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi 
forretningsadressen eller eventuelt hjemsted til arbeidsgiver. 

Bestemmelsen er en ren ordensbestemmelse i den forstand 
at plikten til å ta med opplysninger om arbeidsplassen ikke 
er ment å begrense adgangen til forflytning eller overføring 
til annet arbeid. Bestemmelsen gir ikke arbeidstakere rett til 
å ha en bestemt arbeidsplass/avdelingstilknytning. Dette er 
gjenstand for avtaleregulering og lovgiver har ikke ment å 
begrense avtalefriheten. I tilfeller hvor arbeidsgiveren driver 
virksomhet flere steder, vil det kunne følge av arbeidsavtalen 
at arbeidstakeren er forpliktet til å utføre sitt arbeid på de 
forskjellige steder etter nærmere beslutning fra arbeidsgiver.

En vanlig formulering i en arbeidsavtale er at «NN er 
ansatt i Sykehuset XX HF» for tiden på medisinsk klinikk.» 
Et sentralt spørsmål blir hva som ligger i at NN for tiden 
er ansatt på medisinsk klinikk. Det foreligger ikke mye 
rettspraksis på dette, men Høyesteretts kjæremålsutvalg 
behandlet i 2002 en sak hvor arbeidstakeren var «ansatt i 
Oslo kommune bydel St. Hanshaugen Ullevål (3)» med 
arbeidssted «f.t. Bolteløkka skolefritidsordning». Høyeste-
rett bemerket blant annet at kommunen innenfor rammen 
av styringsretten måtte kunne plassere vedkommende i til-
svarende stilling ved annen skole med akseptabel avstand fra 
bostedet. Avgjørelsen bygger for øvrig på at Oslo kommune 
er én arbeidsgiver. 

Kjæremålsutvalget sa ikke noe om hva som er innenfor 
rammen av styringsretten i denne sammenheng, og utval-
get sa heller ikke noe om hva som er akseptabel avstand 
fra bostedet. Av dette kan vi likevel utlede at styringsretten 
er begrenset blant annet av avstanden fra bostedet til det 
arbeidsstedet det er aktuelt å flytte vedkommende til, men 
det er vanskelig å angi konkret hvor den grensen går. 

Styringsretten vil for leger i spesialisering også kunne 
være begrenset av spesialistreglene. Leger i spesialisering er 
ansatt i utdanningsstillinger og arbeidsgiver har ansvar for at 
tjenesten gis et innhold som er i samsvar med de til enhver 
tid gjeldende spesialistregler. Det kan tenkes at flytting av 
legen fra et tjenested til et annet vil være uforenelig med det 
formålet utdanningsstillingen er opprettet for. I slike tilfeller 
kan det, for uten å kontakte en tillitsvalgt, være hensikts-
messig å bringe den aktuelle spesialitetskomité inn i saken. 

Arbeidsforholdets start og  
eventuelt opphør, herunder prøvetid
Arbeidsavtalen skal angi tidspunktet for arbeidsforholdets 
begynnelse, og også forventet varighet dersom arbeidsforhol-
det er midlertidig. Dersom arbeidstakeren skal ansettes med 

prøvetid, må dette avtales skriftlig i arbeidsavtalen. Prøvetiden 
kan maksimalt være på seks måneder, jf arbeidsmiljøloven § 
15-6 nr 3. Begrunnelsen for at prøvetid må avtales skriftlig 
i arbeidsavtalen, er hensynet til arbeidstakerens behov for 
forutsigbarhet. Ved lengre fravær under prøvetiden kan 
prøveperioden forlenges. Forutsetningen for dette er at det 
er skriftlig avtalt ved tilsettingen at slik forlengelse kan fore-
tas og at arbeidsgiveren skriftlig har orientert arbeidstakeren 
om forlengelse innen utløpet av prøvetiden, se lovens § 15-6 
nr 4. Prøvetiden kan dessuten maksimalt forlenges med en 
periode som tilsvarer lengden av fraværet.

Rett til ferie og feriepenger
Arbeidsavtalen skal angi rettigheter til ferie og feriepenger, 
samt regler for fastsettelse av ferietidspunktet. Det er 
tilstrekkelig med en henvisning til ferielovens bestemmelser 
om disse forholdene, supplert med henvisning til tariffavtale 
som regulerer den femte ferieuken. 

Arbeidsavtalens stilling  
ved virksomhetsoverdragelse
Med virksomhetsoverdragelse menes overføring av en 
selvstendig enhet som beholder sin identitet etter over-
føringen. Et eksempel på virksomhetsoverdragelse er flyt-
ting av Ullevåls hudavdeling til Rikshospitalet. Kapittel 
16 i arbeidsmiljøloven regulerer arbeidstakernes rettigheter 
ved virksomhetsoverdragelser. Regler om virksomhetsover-
dragelse har til formål å beskytte arbeidstakernes rettigheter 
i forbindelse med overdragelse av virksomheten til annen 
arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd regulerer 
arbeidstakerens rett til å få sine lønns- og arbeidsvilkår med 
seg over til den nye arbeidsgiveren. Bestemmelsen fastslår 
at rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller 
arbeidsforholdet og individuelle rettigheter som følger av 
tariffavtale, overføres uendret til ny arbeidsgiver.

Den norske arbeidsmiljøloven inneholder ikke begrepene 
fusjon eller fisjon, men det er lagt til grunn at fusjonsbegrepet 
og fisjonsbegrepet omfattes av begrepet overdragelse. Dette 
følger av forarbeidene til loven, jf Ot.prp.nr 71 (1991–92) 
kap 4.4.3 s 18–19. 

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet kan gi råd og veiledning om arbeidsmiljølov-
ens bestemmelser om arbeidsavtalens innhold. Oppstår det 
konflikt bør du dessuten kontakte en tillitsvalgt, og eventuelt 
også Ylf sentralt. Arbeidstilsynet kan gi arbeidsgiver pålegg 
om å utforme en skriftlig arbeidsavtale etter bestemmelsene 
i arbeidsmiljøloven.

YLF
Fra foreningen
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MITT	FUnn
Arne Stray-Pedersen

Arne Stray-Pedersen dis-
puterte  25 november 
2008 for graden ph.d. ved 
Universitetet i Oslo med 
avhandlingen «Clues to 
understanding sudden 
infant death – a role for 
Helicobacter pylori and 
innate immunity?».

bøRRe	FevAng
Styret

Krybbedødsforskning

–  Hva var bakgrunnen for prosjektet?
–  Selv om fokus på risikofaktorer 

(mageleie, røyking, overoppheting) har 
redusert krybbedødsraten dramatisk 
skjønner vi fortsatt ikke helt hvorfor 
det er farlig for små barn å sove på 
magen og heller ikke hva som er døds-
mekanismen ved krybbedød. Jeg hadde 
noen lure ideer for å løse gåten - passe 
naiv og super - og fikk anledning til å 
teste dem ut på vevsprøver som var sys-
tematisk samlet inn ved Rettsmedisinsk 
institutt i over 20 år.

–  Hva er ditt viktigste funn?
–  Det synes å være en sammen-

heng mellom Helicobacter pylori 
(HP)infeksjon og krybbedød. Ved å 
undersøke avføringsprøver fra nyfødte 
barn fant vi at HP trolig overføres fra 
mor til barn i forbindelse med fødsel. 
Mens friske barn synes å kvitte seg med 
bakterien i løpet av de første leveuker, 
kunne HP  spores hos over 25 % av 
barna som døde i krybbedød, og hos 
over 50 % av de som døde plutselig 
av blodforgiftning eller lungebeten-
nelse. Vi mistenker at HP er en markør 
for en defekt i immunforsvaret der 
første symptom er plutselig død i 
spedbarnsalder.

–  Hvordan  ble  du  engasjert  i  dette 
prosjektet?

–  Etter to år i Forsvaret etter turnus 
hadde jeg et desperat behov for akadem-
iske utfordringer. Jeg ønsket å begynne 
i pediatri, men dumpet nokså tilfeldig 
inn på kontoret til rettsmedisiner 
Torleiv Rognum. Jeg skjønte fort at 
han var en bra mann og likte spesielt at 
jeg fikk muligheten til å ha en førende 
hånd på utformingen av prosjektet.

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

–  Etter et halvt års tid hadde jeg 
klart å vende meg til det å jobbe med 
døde mennesker og ikke minst fikk 
jeg øynene opp for hva rettspatolog-
ien bidrar med for rettssamfunnet og 
samfunnsmedisinen. Min stipendiat-
tilværelse utviklet seg også til en slags 

utdanningsstilling i rettsmedisin, med 
jevnlige vakter og økt ansvar etter 
hvert, selv om Norge og Island er de 
eneste landene igjen i Vest-Europa land 
der rettmedisinerne ikke har sin egen 
spesialitet.

–  Hva har du tenkt til å gjøre videre?
–  Rettsmedisinen er et veldig spen-

nende fag. Det har spesielt skjedd mye 
de siste årene med mer bruk av radiolo-
giske teknikker og genetiske analyseme-
toder. Jeg har fått midler til et post.doc. 
prosjekt hvor vi blant annet ved hjelp 
av dukkemodeller prøver å lære mer 
om skademekanismer ved hodeskader 
hos barn. Vi skal gjøre en prospektiv 
klinisk studie av alle barn som legges 
inn med hodeskader og av barn som 
blir alvorlig skadet i trafikkulykker. 
Målet er å få mer forståelse av patofysi-
ologien ved hodeskader, for eksempel 
for å kunne vurdere sikkerhetsutstyr 
som bilstoler, og økt rettsikkerhet.
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Som alle husker sendte Helsedirektoratet ut forslag om treårig turnustjeneste for 
omtrent ett år siden. Dette forslaget møtte mye motstand, men mye tyder på at direk-
toratet fremdeles jobber med forslag om treårig tjeneste. Denne saken førte til at 
Legeforeningen intensiverte vårt eget arbeid med fremtidens turnustjeneste. Nå er 
det sendt et endringsforslag på høring til alle ledd i foreningen. Forslaget skal videre 
behandles på Landsstyremøtet i Bodø i juni. 
Nedenfor følger en kort oversikt over hva forslaget innebærer og en oppsummering 
av kommentarene Ylfs styre hadde til forslaget.  

Hege	gjeSSIng
Leder

Legeforeningens turnusråd har jobbet 
grundig med dette det siste året, 
og det forslaget som nå foreligger 
bygger på turnusrådets rapport om 
turnustjenesten. Turnusrådets hoved-
fokus har hele tiden vært på faglig 
kvalitet i tjenesten og en tjeneste som 
gir et nødvendig grunnlag for videre 
legearbeid.  

Forslagets hovedpunkter:
• Turnustjenesten legges ned og 

erstattes av en obligatorisk ettårig 
spesialitetsforberedende tjeneste 
– basistjenesten. Basistjenesten 
består av 6 mnd i sykehus og 6 
mnd i kommunehelsetjenesten. 
Sykehustjenesten tas først.

• 6 mnd valgfri tjeneste legges inn i 
spesialistutdanningen.

• Autorisasjon tildeles etter endt 
studium – før basistjenesten. 
Eventuelt innføres begrenset 
autorisasjon. 

• Man kan velge blant flere fago-
mråder i sykehustjenesten, men 
fagene må ha akuttfunksjon med 
vakttjeneste. 

• Det utarbeides læringsmål for 
tjenesten.

• Det opprettes to forvaltning-
sorganer: ett faglig og ett 
administrativt

• Det bes om tilbakemelding om 
det fortsatt skal være loddtrekning 
eller om stillingene til basistjeneste 
skal søkes på.

Legeforeningen arrangerte sist høst et 
seminar om turnustjenesten og kon-
klusjonene fra seminaret ble at en var 
enige om at det er nødvendig med en 
introduksjon til praktisk legearbeid 
etter endt studium. Indremedisin og 
allmennmedisin har så stor relevans 
at disse fagene må inngå i denne 
introduksjonen. Det foreligger i dag 
tjenestesteder som ikke oppfyller 
kravet om akutt kirurgi som ledd 
i tjenesten og det ble derfor stilt 
spørsmål ved om det er riktig at dette 
fremdeles skal være et krav. Det må 
stilles ubetinget krav om at visse 
ferdigheter beherskes, uavhengig av 
sted, organisering og varighet. Det er 
derfor nødvendig med forpliktende 
ferdighetsliste.

Ylf-styrets  
kommentarer til forslaget:
Styret synes det er et friskt forslag, og 
vi er glade for at Sentralstyret har våget 
å være radikale i sin tenkning rundt 

turnustjenesten. Hovedproblemene 
med tjenesten slik den er i dag, er at 
kvaliteten er svært varierende, det er 
ikke nok plasser i forhold til behov og 
det danner seg køer av nyutdannede 
leger. Det eksisterer allerede et alter-
nativ til turnustjenesten. Dette alter-
nativet er ikke kvalitetssikret og leger 
som har studert i Norge har ikke 
mulighet til å benytte seg av denne 
tjenesten. Turnusleger blir mange 
steder behandlet dårlig, og gis dår-
ligere arbeidsvilkår og rettigheter enn 
andre kolleger. 

Styret mener derfor det bra at det 
foreligger et forslag som tar hensyn 
til disse problemene og søker å løse 
dem. Vi støtter forslaget om ett-årig 
basistjeneste.

Videre mener vi at det er fullt 
mulig å organisere sykehustjenesten 
på en måte som gjør at de nyut-
dannede legene kan lære det som 
er nødvendig etter ferdighetslisten, 
hvis dette planlegges som en reell 
introduksjonsperiode. Det vil bety 
at turnuslegene ikke skal være vanlig 
arbeidskraft i avdelingene på samme 
måte som i dag. Dette betyr videre 
at sykehus som er avhengige av tur-
nusleger for vanlig drift må tildeles 
stillinger til leger i spesialisering for 
å dekke opp. 

Turnustjenesten – Legeforeningen klar for endring?
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Vi ser at tjeneste i psykiatri ikke 
ivaretas i dette forslaget, men vår 
holdning er at rekruttering og 
bemanning til psykiatri eller andre 
fagområder ikke skal ivaretas gjen-
nom turnustjenesten. 

Vi ser også at tjenesten i allmen-
nmedisin kanskje må organiseres 
på en annen måte siden legene ikke 
har ett helt år i sykehus i forkant av 

denne tjenesten. Det vil kunne stille 
økte krav til veiledning.  Dette mener 
vi er gjennomførbart.

Styret mener at det ikke er 
avgjørende om man faller ned på 
full eller begrenset autorisasjon og 
har derfor ikke tatt nærmere stilling 
til dette. Poenget er at det må sikres 
at basisutdannelsen må avtjenes før 
man kan gå videre i spesialistutdan-

Turnustjenesten – Legeforeningen klar for endring?
ning. Dette er viktigere enn å disku-
tere innholdet i autorisasjonen, og 
må også gjelde for de som har studert 
i utlandet.

Til slutt mener vi at tiden er 
inne for å slutte med loddtrekning. 
Vi mener det vil styrke den enkelte 
arbeidstaker å få søke jobb og komme 
på intervju på samme måte som det 
gjøres i resten av arbeidslivet.  Det 
vil bli nødvendig å finne en praktisk 
løsning i forhold til at det blir et 
jobbskifte etter kun 6 måneder og at 
vi mener det må være unødvendig å 
søke på to stillinger innenfor ett år. 
Ylf ser ikke problemer med rekrutter-
ing til distriktene ved en slik ordn-
ing, gitt det store antallet som må 
gjennom ordningen.

Ylf har årsmøte i Oslo 22.–23. 
april. Da vil Ylfs landsråd diskutere 
dette forslaget videre.
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Lørdag 21. mars 2009 giftet Marit Tveito og Geir Aasmund 
Hjorthaug seg. Vielsen fant sted i Gamle Aker Kirke i Oslo. 
Bruden ble gitt bort av sin far. Med klare og sikre røster ga 
brud og brudgom hverandre sine ja. Det var strålende sol-
skinn hele dagen, vielsen ble etterfulgt av storslagen middag 
og bryllupsfest. 

Marit og Geir oppdaget hverandre etter endt tur-
nustjeneste, og har siden 2007 fulgt hverandre i tykt og 
tynt. Deres hjem på Lindern, som de har stiftet sammen, er 
preget av varme, lys, glede, og hjerterom. På samme tid som 
de begge er allsidige fagmennesker, har de begitt seg ut på 
komplementære spesialiseringer. Marit har valgt psykiatri, 
Geir har mer sansen for det konkrete og skal bli ortoped. 

Vi som kjenner dem godt vet at de er riktige for hver-
andre, og vi gleder oss over å kunne ønske det nygiftede 
paret hell og lykke for framtiden.

Redaktøren har giftet seg!
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Her står det en annonse i papirutgaven. 
Regelverket krever at disse ikke er med i 
nettutgaven. 

Red.



Kvalitet og pasientsikkerhet  –  
aktuelt å søke stipend?

Legeforeningens fond for standardisering og kvalitetsforbedring i spesialisthelsetjenesten (Kvalitetssikringsfond 
II) har som formål å bidra til systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet i spesialisthelsetjenesten, særlig 
den institusjonsbaserte helsetjenesten. Fondet har, etter søknad fra Legeforeningens pasientsikkerhetsutvalg, stilt 
til rådighet midler til leger som ønsker å øke sin kompetanse innen arbeid med kvalitetsforbedring og pasient-
sikkerhet ved å delta på 21st National Forum on Quality Improvement in Health Care. Konferansen arrangeres av 
Institute for Healthcare Improvement i Orlando, Florida, USA 6.-9. desember 2009. Denne konferansen samler 
hvert år mer enn 5000 deltakere og er et referanseforum for kvalitetsforbedringsarbeid. 

Kvalitetssikringsfond II har bevilget kr 200 000 som skal 
fordeles til 10 leger som ønsker å delta på konferansen. 
Fondsutvalget vil fordele midlene til leger som i søknaden 
kan dokumentere interesse for forbedringsarbeid og 
gjerne har en tillitsvalgt- eller lederfunksjon. Søkere som 
kan vise til planlagte prosjekter eller har ideer til aktuelle 
prosjekter vil bli prioritert. Søkerne må gjøre rede for 
hvordan erfaringene fra konferansen er tenkt formidlet 
og nyttiggjort.

Deltakerne forplikter seg til:
• På konferansen å søke etter ideer som kan bringes 

tilbake og følges opp i egne fagmiljøer og/eller i 
Legeforeningen. Dette kan for eksempel dreie seg om 
prosjekter som knytter tradisjonell forskning sammen 
med forbedringsarbeid eller prosesser som medvirker 
til kontinuerlig forbedring. 

• Å lage en kort rapport som beskriver ovennevnte. 
Rapporten formidles til Legeforeningens sekretariat 
innen én måned etter avsluttet konferanse. 

• Å delta på daglige, korte oppsummeringer/idéutvekslin-
ger med de andre deltakerne, og på Legeforeningens 
oppsummering ved konferanseslutt. 

• Presentere inntrykk fra konferansen på eget 
arbeidssted. 

Hvert stipend er på kr 20 000,– til dekning av reelle 
utgifter ved konferansen. Det forutsettes at arbeidsgiver 
også bidrar økonomisk, for eksempel ved helt eller 
delvis å dekke konferanseavgiften. I denne sammenheng 
regnes privatpraktiserende spesialister som sin egen 
arbeidsgiver. Sekretariatet vil søke Legeforeningens sek-
sjon for spesialistutdanning om godkjenning av tellende 
kurstimer ved deltakelse på konferansen. Deltakelse på 
tilsvarende konferanse i 2008 (4 dager) ble godkjent med 
17 valgfrie timer. 

Spørsmål kan rettes til Anne Sofie Torp, tel-
efon 23 10 91 14. Søknad sendes på e-post til  
anne.sofie.torp@legeforeningen.no innen 30. april 2009. 
Tilbakemelding vil bli gitt så snart stipendene er fordelt. 
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Tønne hadde bakgrunn fra industr-
ien og at han mente helsevesenet var 
lite effektivt er verken overraskende 
eller provoserende. Det som var over-
raskende – og burde være provoserende 
– var at han mente at ingen annen 
sektor i det norske samfunn håndterte 
så risikable prosedyrer med så lave 
krav til sikkerhet. Helsereformen 
skulle altså reorganisere, effektivisere 
og forbedre oss. Åtte år etter har vi 
vel ikke kommet særlig lenger enn 
til reorganiseringen. Det har vi til 
gjengjeld gjort grundig – både en og 
to og tre ganger. 

Det er ikke mye tid til å tenke kval-
itet og pasientsikkerhet i sykehusene 
selv om det hører hjemme i både fest-
taler, visjoner og målsettinger. Det er 
en utfordring som vi må ta. Det er 
nemlig ingen andre som vil ta den. 
Om både politikere og byråkrater 
vil snakke om det har de knapt med 
forutsetninger for å mene noe konk-
ret. Å tenke kvalitet og pasientsikker-

Kvalitet og pasient-
sikkerhet – 
det viktigste vi gjør
Tidligere helseminister Tore Tønne pleide å si at det burde stå et stort skilt foran 
inngangen til alle sykehus; «Vær oppmerksom! Du beveger deg nå inn i en høyrisiko-
sone!».  Han var også arkitekten bak den store helseforetak-reformen i 2001. Det 
første trinnet av reformen  skulle være en reorganisering og effektivisering av hel-
sevesenet. Det andre trinnet skulle være en kvalitetsforbedring – er det noen som har 
sett noe til det?

bøRRe	FevAng
Styret

het er også en belastning som vi må ta. 
For ingen tror legene mener pasient-
sikkerhet når vi sier pasientsikkerhet, 
de tror først og fremst vi er ute etter 
å mele vår egen kake. Legeforeningen 
har derfor forsøkt å få til et samarbeid 
både med andre grupper av helseper-

sonell og pasientforeninger for å sette 
fokus på pasientsikkerheten i norsk 
helsevesen. 

Man antar at en av ti pasienter som 
behandles på sykehus i vestlige land 
påføres skade under behandlingen i 

form av blant annet infeksjoner, brudd 
etter fall, skader knyttet til medisiner-
ing og operative inngrep. Halvparten 
av dette kunne vært unngått gjennom 
en bedre organisering med fokus på 
pasientsikkerhet. Det er omkring 800 
000 innleggelser i sykehus i Norge 
hvert år. Det betyr at omfanget av 
pasientskader sannsynligvis er stort, 
men det er også potensialet for 
forbedring. 

I transportsektoren har man 
gjennom systematisk forskning og 
forbedring av veier og kjøretøy klart 
å redusere årlige dødsfall fra omkring 
600 på 70-tallet til omkring 300 i dag, 
til tross for en formidabel trafikkøkn-
ing. Det er ingen grunn til at helseves-
enet skal være noe dårligere. 

Legeforeningen utlyser nå et sti-
pend for leger som er interessert i å 
delta på den amerikanske kongressen 
om kvalitetsforbedring og pasient-
sikkerhet i Florida, USA, i desember 
(se side 13). Arbeid med kvalitet og 
pasientsikkerhet gir oss en mulighet 
til å sette faglighet i sentrum, derfor er 
det kanskje det viktigste vi gjør.

«Man antar at 
en av ti pasienter 
som behandles på 
sykehus i vestlige land 
påføres skade under 
behandlingen(…)»

YLF
Fra foreningen



Her står det en annonse i papirutgaven. 
Regelverket krever at disse ikke er med i 
nettutgaven. 

Red.



Her står det en annonse i papirutgaven. 
Regelverket krever at disse ikke er med i 
nettutgaven. 

Red.



Vi har fått mange tilbakemeldinger 
på at dette er vanskelig å finne 
avtalene på Legeforeningens nett-
sider.
      Vi har derfor lagt dem ut på Ylfs 
nettsider, og på en måte som gjør 
det svært enkelt for dere å finne 
avtalene.

1) Trykk på avtaler i stikkordskolonnen på venstre 
side.

2) Trykk på ditt sykehus i den alfabestiske listen 
over sykehus/foretak. 

3) Trykk på avtalen du er på jakt etter.

For sykehus med Spekter som 
arbeidsgiverorganisasjon:
Hovedavtalen: avtale om regler rundt drift, 
samarbeid og tillitsvalgtarbeid. Felles for alle 
akademikere ansatt i sykehus.
• A1: Avtale om sosiale bestemmelser, felles for 

alle akademikere i sykehus
• A2: Nasjonal avtale om lønns- og arbeids-

forhold. Felles for alle leger
• B: Lokal avtale om lønns- og arbeidsforhold. 

Lokale variasjoner over A2. Gjelder leger ved 
foretaket. 

• Eventuelle protokoller

For sykehus med HSH som 
arbeidsgiverorganisasjon:
• Særavtale om lønns- og arbeidsforhold for 

leger (nasjonal avtale)
• Særavtale mellom de enkelte sykehus og 

legeforeningen.
• Eventuelle protokoller

Avtalene på Ylf.no!
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I Ylf-forum 6–2008 er det en usignert artikkel som jeg 
har fundert mye over. Var alt enten bedre eller verre før, 
og hva har vunnet-, forverringen eller forbedringen?

Er  artikkelen, som helt klart er holdt i en humoristisk 
og selvironiserende tone, et uttrykk for å påpeke en klas-
sisk generasjonskløft, hvor de gamle ikke forstår de unge, 
eller er den et uttrykk for at overlegetilværelsen kanskje 
ikke frister en assistentlege allikevel? Er virkelig overle-
gene selvsentrerte, og mangler de evnen til å sette seg inn 
i andres situasjon, selv om de er uthvilte? Er de noen gang 
uthvilte?

Har  overlegene  mistet  glimtet  i øynene, mistet gleden 
over fag og yrke, og blitt en gjeng med klagende og 
sutrende gamle gubber (og noen få kjerringer), som alltid 
mimrer over gamle dager, den gang…

InnLegg
Respons!?

Var alt annerledes (bedre/verre) før?
Den gang de selv hadde det hardt og tøft, den gang de 
var alene turnuskandidat i Hatfjelldal, eller alene som dis-
triktslege på Værøy og Røst. Eller den gang de tok i mot 
minst 35 pasienter i akuttmottaket på et døgn, og hvor de 

måtte sette seg ned med skrivemaskinen for selv å skrive 
alle journalene.

Er dagens krav til  forsvarlighet når det gjelder arbeids-
forhold og arbeidstidsbestemmelser et hinder for å bli 
erfaren og flink nok sammenlignet med tidligere generas-
joner med overleger som hadde et enormt volum på for 
eksempel operative inngrep, og som slapp til i på operas-
jonsstuen allerede i studietiden, mens de var sommervikar 
i Flekkefjord?

Er pasientsikkerhetsfokuset en fordel eller et hinder, ikke 
for pasientene, men for dere som assistentleger?

Ylf-forum 6–2008
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Jeg våknet omsider av callingen i natt óg. Det er riktignok sjelden jeg ikke våkner av den ubehagelige lyden, men den tiden da jeg nærmest stod oppreist ferdig påkledd utenfor sengen før den knapt sekundlange første callingtonen var over, er for lengst forbi. Er vel egentlig en god ting at ikke angstnivået for vakt er særlig høyt lenger, men det beklagelige er at jeg på langt nær så godt som tidligere takler lange vakter uten søvn. Jeg er på overtid i spesialiseringen min…Den store utfordringen med nattarbeidet er å unngå at misnøye over egen arbeidssituasjon går utover egentlig uskyldige. Jeg kunne nok 

Alt var bedre før …Overgangen fra LIS til overlege

lyktes bedre med dette enn jeg gjorde i natt. For selv om det ikke kan være et krav at man til enhver tid skal anstrenge seg for å bli oppfattet som en «gladgutt» når man tross alt ikke alltid er det, finnes det grenser for hva man bør akseptere i motsatt ende av skalaen. 
Når det basale søvnbehovet ikke er tilfredsstilt er det lettere å forstå at man blir mer selvsentrert og at evnen til å sette seg inn i andres situasjon lider. Men hvordan kan det forklares når det samme skjer på dagtid hos uthvilte overleger?

Som tillitsvalgt for Ylf har jeg hatt mange temperamentfulle diskusjoner med overlegene. Det som ofte går igjen fra deres side er en misnøye med at bedrede arbeidsvilkår for de underordnete går på 

bekostning av dem. Og i hvert fall på kort sikt har de dessverre noe rett i det. Det var på høy tid at vi i forrige forhandlingsrunde fikk formalisert retten til fri for å overholde vernebestemmelsene i forbindelse med vakansvakt. Men i praksis betyr det at legene i spesialisering er mindre til stede på dagtid, og uten at man har økt bemanningen deretter har produksjonspresset på overlegene økt. De som bør ansvarliggjøres for problemet er arbeidsgiverne på øverste nivå. Og jo før en samlet legegruppe innser det, jo bedre er det – for det er lite som gavner arbeidsgiveren mer enn en splittelse i legegruppa. På samme måte som at en effektiv legestreik umulig kan unngå å ramme noen pasienter, må noen leger lide for at man samlet skal kunne oppnå noe. Jeg har selv vært en av dem som har savnet mer konfliktvilje hos legene generelt, men spesielt i overlegegruppen, og det er derfor noe positivt ved at man nå streiker på Lovisenberg. Ikke fordi jeg er glad i konflikt, heller tvert imot, men av og til er det absolutt nødvendig med aksjon. Når en av hovedgrunnene til streiken er at overlegene ikke fikk innfridd sitt krav om rett til forsvarlig hvile, slik vi har fått, er overlegene på riktig vei til å rette frustrasjonen dit den hører hjemme – oppover i systemet. Selv om legene utad er kjent for å stå samlet er det nok dessverre utopi å 

tro at det ikke også fremover vil være turbulens mellom legegruppene. Vi er for heterogene og har såpass forskjellige arbeidsoppgaver og ansvar til 

å tro noe annet – i en fremtid som ser ut til å kunne bli dominert av evigvarende omstillinger og sparetiltak. Jeg er på overtid i spesialiseringen min… Hadde alt vært som tidligere ville jeg for lengst vært konstituert, men overlegestillinger holdes ledige for å spare penger. Jeg blir uansett ikke lenge i primærvaktsjiktet. Selvfølgelig kommer jeg til å savne 

fridagene før og etter 19timersvaktene, men til gjengjeld får jeg sett familien min mer. Overgang til en ny fase i arbeidslivet har både positive 

og negative sider. Utfordringen blir å minne seg selv på det negative man ikke lenger må slite med, slik at misnøyen over det positive man mister ikke blir like tungt å bære. På den måten kan kanskje den uberettigete andelen av misunnelsen reduseres. For den mer berettigete del bør man kunne anstrenge seg noe mer for å kunne unne etterkommerne goder 

verre

YLF
Fra foreningen

man selv ikke har hatt. Verden går tross alt fremover, og bør gjøre det for legestanden også.
Det er en gåte for meg at enkelte av våre «beste» tillitsvalgte som Ylfere nærmest blir våre verste fiender som overleger. Jeg verken håper eller tror jeg kommer til å forstå dette når jeg trer inn i de overordnedes rekker. Derimot skal jeg forsøke å lære mer av mine egne feil. For jeg kunne vært mer imøtekommende med turnuslegen som callet på meg i natt. Selv om det kan forklares kan det egentlig ikke forsvares, og jeg har dårlig samvittighet for det – «det tar ikke lengre tid å være høflig enn uhøflig». Og det tok ikke mange minuttene før jeg fikk lagt meg ned under en varm dyne igjen – det er mer enn man kan si om den ferske turnuslegen som vekket meg…

«Det er en gåte for meg at enkelte av våre ‘beste’ tillitsvalgte som Ylf-ere nærmest blir våre verste fiender som overleger»
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Faksimile fra Ylf-forum �–200�. Ved en feil hadde dessverre navnet på 
artikkelforfatteren falt ut. Rett navn skal være Fredrik Nomme. Red.
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InnLegg
Respons

Var alt annerledes (bedre/verre) før?

 – Arne Laudal Refsum
Leder Of

Er frykten for aviser, journalister og advokater (som kan-
skje er en trygghet for pasientene, dog mest sannsynlig 
ikke) et hinder for dere i utviklingen som leger, hvor dere 
mer tenker på å sikre dere av «medicolegale» grunner (les 

frykt for å bli tatt i noe) enn på en riktig «medicomedical» 
utførelse av faget, hvor kun det som er nødvendig gjøres, 
enten det er undersøkelser eller journalnotater, og langt 
mer enn i dag er overlatt til ditt skjønn som lege.

Og du er sikker på skjønnet, og at din kompetanse virkelig 
er verd noe, både for pasient, kollegaer og arbeidsgiver?
Hva er den virkelige forskjellen på en assistentlege og en 
overlege?
• Lønnen? –  Nei, det er alt for mange assistentleger 

som tjener mer enn overlegen på grunn av aktiv tid 
på natt og dermed lange arbeidsplaner

• Entusiasmen? –  Tja, skal man tro artikkelskriveren 
så mangler vi overleger denne, men jeg tror ikke det 
er en generell oppfatning, verken blant overlegene 
eller assistentlegene. Overlegerollen gir jo i alle fall 
noen av oss et handlingsrom hvor vi får utfolde all vår 
entusiasme og iver for fag og pasienter i fullt monn. 
Men entusiasmen varierer nok en del hos overlegene, 
– som hos assistentlegene

• Ansvarsfølelsen? –  Ja, nei, vet ikke – stryk det som 
ikke passer. Nettopp det at nye arbeidstidsordninger 
gjør at man ikke er tilstede dag før-, eller dag etter 

vakt, man har fordypningstid og obligatoriske kurs, 
i tillegg til avspaseringen, alt dette gjør at assistent-
legene er lite tilstede i avdelingen, og arbeidet må 
gjøres av andre, og da ofte overlegen. 

Jeg  stanser oppramsingen her – for vi er ved kjernen i 
forskjellen mellom en overlege og en assistentlege- tror 
jeg.

En overlege kan ikke overlate ansvaret til avdelingen som 
sådan, kan ikke skjule seg bak arbeidsgivers ansvar for at 
driften skal være forsvarlig, kan ikke tenke at epikrisen 
kontrasigneres jo av en annen som da overtar hele eller 
deler av ansvaret for innholdet, eller tenke at til syvende 
og sist er det overlegen som assisterer på operasjonen som 
har ansvaret for hva som skjer, og hva som blir utfallet. 
Jeg kunne fortsette å ramse opp felt etter felt.

Betyr dette at assistentleger er ansvarsløse?
Nei!!!

Men  det  betyr  at vi er i en overgangsfase hvor vi har 
forhandlet frem ordninger i for eksempel arbeidstid og 
fordypningstid for assistentleger, som ikke er fulgt opp 
med tilsvarende endringer i driftsformer, noe som gjør at 
vi kommer i en skvis, og kan oppfattes som selvsentrerte 
og med manglende evne til å sette oss inn i andres situ-
asjon, fordi hverdagen ikke går i hop, det er ikke mulig 
å utføre alle oppgavene som ansvarsfølelsen sier at vi skal 
utføre. Denne overgangsfasen er nok også uttrykk for en 
naturlig generasjonskløft, hvor stadig nye generasjoner 
kommer til å stå overfor nye utfordringer, og nye måter 
å løse hverdagen på. All den tid arbeidsgiver avviser et 
hvert forsøk på å bedre situasjonen med å beskylde oss 
for å skyve pasientene foran oss, vil situasjonen vedvare. 
Det er allikevel viktig å ta vare på arbeidsgleden og stolth-
eten over solid faglig kompetanse. Vi må dyrke frem 
kunstnerne blant oss, og vise dette frem for kommende 
generasjoner leger, slik at også de (dere) blir inspirert til 
å bli gode overleger, og i mellomtiden- gode forbilder for 
turnuslegene.

Er virkelig overlegene 
selvsentrerte, og mangler de 
evnen til å sette seg inn i andres 
situasjon, selv om de er uthvilte? 
Er de noen gang uthvilte?



Folkeopplysning
Lønn og avtaleverk er ikke vanskelig, men i møte 

med leger kan det virke som man snakker om 

rakettforskning eller fluebinding. Enten synes vi det er 

vanskelig, eller kjedelig. Eller begge deler. Det er noe 

naivt og tiltalende ved at svært mange sykehusleger 

ikke kan svare på hva de tjener og hvor mange timer 

de jobber. Hvis man faktisk vet hva man tjener, er det 

vanskelig for de fleste å svare på hva av lønnen som 

utgjøres av grunnlønn, vaktgodtgjørelse og UTA. Det er 

en av grunnene til at det faktisk er vanskelig å gjøre god 

statistikk på legelønn.

Når det gjelder vakante vakter, finnes det arbeidsgivere 

som faktisk får ansatte til å tro at de kan beordres på 

jobb uansett hva slags årsak som ligger til grunn for 

fraværet. Selv om de fleste leger sjelden legger seg til 

ved sykdom, er det ikke slik at sykefravær på vakt er en 

uforutsett katastrofeaktig hendelse som gir arbeidsgiver 

rett til å beordre.

Det er kanskje ikke rart at arbeidsgiver prøver seg. 

Det er imidlertid rart at oppegående mennesker 

som har studert lenge og jobber hardt ikke kjenner 

bedre hva man har plikt til og rett til i arbeidslivet. De 

aller fleste av oss er opptatt av å gjøre en god jobb, 

har mye ansvarsfølelse og stor lojalitet til pasienter 

og arbeidsgiver. Mange beskriver nå en følelse av at 

strikken tøyes for langt. Det forventes at man skal 

gjøre mer på samme tid, man skal løpe litt fortere på 

vakt, jobbe ubetalt overtid og gjøre rutinearbeid om 

natten. Hvis det er slik, er det viktig at man kjenner til 

hva man skal gjøre og hva man faktisk ikke plikter å 

gjøre, slik at man ikke blir lei og sliten av jobben man er 

glad i. I verdens beste helsevesen forventer pasientene 

motiverte og opplagte leger.  

– Marit Tveito

EU-standard
Hva vil folket ha?

Vi trenger standard

Vi trenger konsensus og regler

For mennesket og livet

Hvordan kan vi ellers fortsette

Hva er alternativet, 

Til et liv uten norm?

Vi trenger standard

Vi trenger obligatoriske helsesjekker

Vi trenger en test vi alle må bestå

Vi vil ha kvalitetsindikatorer, 

Vi vil screenes for alt, jevnlig, ofte, 

Sjekkes for spongiform encephalopati, 

Borrelia burgdorferi, 

Alt dette skumle vi ikke kan forstå

For vi er syke, 

Alle sammen 

Vi vet det bare ikke selv 

Men Kristin har forstått

Kristin vil oss vel

Anonym basalforsker
à propos innspill til helseintervensjoner

fra et politisk parti

DIKT FRA LAB
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Ansvarsforsikringen versus  
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
At pasienter blir skadet ved medisinsk behandling er en 
kjensgjerning som det heldigvis har vært øket oppmerk-
somhet og åpenhet rundt de senere år. En av årsakene 
til denne utviklingen er at Norsk Pasientskadeerstatning 
behandler erstatningskrav på vegne av – og uavhengig av 

– den enkelte lege og behandlingsinstitusjon. Dersom 
en pasient mener seg påført en skade under behandling 
i det offentlige helsevesen (fra og med 01.01.09 også 
private leger/institusjoner som arbeider etter avtale med 
det offentlige) har vedkommende anledning til å søke 
erstatning fra NPE. Derimot ytes kun erstatning ved 
behandlingssvikt som forårsaker økonomisk tap. En 
erstatning fra NPE innebærer ingen utgift for legen, og 
er heller ikke noen domsavsigelse i juridisk forstand. 
Erstatning kan også ytes selv om helsepersonellet ikke kan 
lastes for hendelsen.

Pasienten kan imidlertid fremsette krav som ikke dekkes 
av NPE. Enkelte pasienter ønsker heller å se legen svi i 
en rettssak, fremfor gå gjennom NPE-byråkratiet. Dette 
er særlig aktuelt når det er snakk om ikke-økonomisk 
skade, det vil som oftest bety oppreisning (tort og svie). 
Et slikt erstatningssøksmål er en prosess som føres i det 
ordinære domstolsapparatet, og som kan medføre store 
prosessutgifter. Legeforeningens ansvarsforsikring dekker 
slike utgifter med inntil 200 000 kroner. I tillegg dekkes 

Ansvarsforsikringen
De fleste vil aldri ha bruk for den. Mange aner ikke hva den er. Noen av oss er ikke 
forsikret. Hva er egentlig Ansvarsforsikringen, og trenger vi egentlig «legeforsikring» 
i Norge?

«Stå til ansvar overfor deg selv 
for dine handlinger. Søk ikke 
beskyttelse hos ytre autoriteter.»

– Jiddu Krisnamurti

eIRIk	SøFTeLAnd
Styret

eventuelle erstatningsutbetalinger inntil samme beløp. 
Gjeldende rettspraksis i Norge er langt fra amerikanske 
tilstander, og det er oftest snakk om grov uaktsomhet før 
en lege blir dømt til erstatning for tort og svie. 

Legevirksomhet i utlandet
Hvem har ikke hørt skrekkhistorier om leger som har 
blitt saksøkt etter å ha ytt helsehjelp på utenlandsreise? 
Det kan være uforutsette situasjoner («is there a doctor 
on the plane?») eller i forbindelse med planlagt arbeide 
i utlandet. Norsk Pasientskadeerstatning dekker naturlig 
nok kun skader som har skjedd i Norge, med unntak av 
dersom det offentlige på forhånd hadde inngått en avtale 
med behandlingsstedet. Ansvarsforsikringen dekker deri-
mot all medisinsk virksomhet i Norden. I tillegg dekkes 
midlertidig legevirksomhet av varighet inntil tre måneder 
i øvrige europeiske land, samt tilfeldig påkalt legevirk-
somhet på reise over hele verden.

Dyrt? Billig?
Fra 01.01.2009 er det DnB Nor Skadeforsikring som er 
Legeforeningens forsikringsgiver av ansvarsforsikringen. 
Det er frivillig, men sterkt anbefalt, å tegne ansvarsfor-
sikring. Premien er på 350 kroner for leger, og 55 kroner 
for studenter. Dessverre vil det hvert år være enkelte av 
oss som finner ut at dette var tidenes mest velanvendte 
penger. 

There are always those who 
think they know what is your 
responsibility better than you do.  

– Ralph Waldo Emerson

YLF
Fra foreningen
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