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Rett før påske var Legeforeningen i møte
med helseministeren for å diskutere
samhandlingsreformen. Vi valgte å bruke
en del av møtet til å uttrykke vår bekymring
for visse trekk ved måten sykehusene nå
blir ledet på. Bakgrunnen for at dette ble
viktig for oss var at vi synes vi ser at det er i
ferd med å danne seg et mønster som ikke
er bra i tenkningen blant sykehusdirektører.
Vi tror det er best for alle parter om denne
tenkningen endres i en mer positiv retning.
Vi mener også at vi kan hjelpe til med å snu
denne trenden.
Vi har sett at det er en økende tendens til å
legge ansvaret for sykehusenes økonomiske
situasjon så langt ut det er mulig, nemlig til
den enkelte lege. Det blir altså hevdet at hver enkelt lege har ansvar for å avvise
en pasient hvis sykehusets økonomi tilsier det. Dette er interessant av flere
grunner. For det første stemmer det overhodet ikke med virkeligheten, og hvis
de som leder sykehusene hevder dette, avslører de samtidig en manglende
kunnskap om hvordan sykehusene våre fungerer. I tillegg har vi et klart ansvar
for å hjelpe de som er syke. Så lenge det ikke blir politisk bestemt hvor grensene
for behandling skal gå, eksisterer det ikke et ansvar for legene til å si «Nei,
akkurat nå for tiden har vi dessverre ikke penger til å behandle deg». Tvert i mot
har vi et ansvar for å opplyse om hva som er den beste behandlingen for den
gitte tilstanden. For det andre gjelder ikke det samme personlige ansvaret når
pasientene skal skrives ut. Jeg mener at det mange steder eksisterer et stort
press på å skrive pasienter ut så raskt som mulig, selv om den riktige faglige
vurderingen ville være å vente litt til. Vi har ikke oversikt over hvor mange
reinnleggelser dette fører til og hvor stor merkostnaden er for den enkelte
pasient og helsevesenet. Det trenger vi kunnskap om.
For det tredje følger det av lederrollen å ta ansvar. Det er derfor man har fått
jobben. Det å legge ansvaret ut viser mangel på kontroll, og manglende tro på
at man kan oppnå kontroll. Jeg er ikke overrasket over at direktørene ikke har
mulighet til å oppnå økonomisk kontroll, men jeg hadde satt pris på om de
var modige nok til å si det, i stedet for å skylde på de ansatte og dermed skade
grunnlaget for gode kulturer på arbeidsplassen.
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Det er lett å misbruke ansvarsbegrepet. Det er lett å hevde at legene har ansvar
der det passer for ledelsen å si det, mens mye av arbeidsgiverpolitikken i dag
ikke speiler at det faktisk er dette en mener. Det eksisterer en smålighet mange
steder i dialogen med legene. Vaktrom fjernes fordi man har aktiv vakt, og det
blir formidlet at man da heller bør løpe rundt enn å hvile (selv om forsking
faktisk viser at selv litt hvile på natten er svært mye bedre for prestasjonen enn
ingen hvile). Dette er det heller ingen anledning til å gjøre på grunn av avtalene
våre. Det blir hevdet at det å skifte til arbeidsklær på kontorene lager dårlig
inneklima på grunn av at det blir så mange tekstilpartikler i luften (!). Det blir
hevdet at det ikke er noen grunn til at de tillitsvalgte skal si fra om noe som
helst og hvert fall ikke at det trengs mer penger, fordi det er udemokratisk og
dessuten har vi en mye bedre helsetjeneste her enn i de fleste land i Afrika.
Dette er en eksempler på kommunikasjonsformer en rett og slett ikke bruker
hvis en ønsker å skape større ansvarsfølelse for arbeidsplassen.
Vi har også hørt det bli sagt at etter å gjøre en vurdering av om den beste
måten å skape økt effektivitet på er å basere det på incentiver eller kortere
tjenesteplaner er konklusjonen det siste: «Jeg tror jeg får mer effektive leger
hvis jeg tvinger dem til å gjøre det samme på kortere tid. Da er de nemlig nødt
til å jobbe fortere». Jeg blir nesten målløs når jeg hører sånt. Og jeg blir usikker
på hva mitt motsvar «Du tar feil» møter i den andre enden. En lyttende leder
eller en betongblokk.
Jeg er veldig opptatt av dette, og jeg mener helt bestemt at dialogen må bli
annerledes hvis vi skal komme oss videre. En bekjent av meg som er ansatt i
et konsulentfirma som jobber mye i forhold til helsevesenet, sa til meg for litt
siden «Det er rart hvordan vi i Norge har klart å kjøre oss helt ut på tre av våre
viktigste felter: Politi, skole og sykehus». Han har jo rett, men jeg tror fremdeles
at trenden snart må snu. Vi trenger bare en og annen modig direktør.

Dødlinje for nummer 4–2009 er 1. september
– Hege Gjessing
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Årsmøteseminaret 2009
–  Subjektivt referert fritt etter hukommelsen
Ylfs årsmøte og årsmøteseminar ble avholdt 21–23. april. Samtidig gikk Arbeiderpartiets landsmøte av stabelen. Selv om Gros 70-årsfeiring til tider klarte å overskygge
Ylf-møtet i form av mediadekning, manglet det ikke på viktige saker og hete debatter
hos oss heller.
Neste kvinne ut var Beate Gangås, likestillingsombudet.
Hun startet med å vise en morsom og interessant reklamefilm for likestillings- og diskrimineringsombudet. Filmen
viser hvor lett det er å falle i fellen med å plassere andre i
båser. For eksempel handlet det om en mann som sitter i
rullestol og forteller om hvordan det oppleves å møte kolleger, venner og hvilke holdninger han blir møtt med i samfunnet. Så kommer det frem til slutt at han ikke snakker om
det at han er lam, men det at han nettopp har kommet ut av
skapet. Spørsmålet hun stilte var om likestillingen nå er i mål
i Norge? Mye kan jo tyde på det, vi topper tross alt Verdens
økonomiske forums likestillingsindeks. Men Gangås mener
at vi likevel ikke er i mål (da ville jo ombudet bli nedlagt,
og det ville være synd for det er nettopp opprettet, og de
er akkurat blitt så godt kjent med hverandre). Hun pekte
på at norske kvinner er på deltidstoppen (44 %). I mange
land er andelen deltid langt lavere. Det at mange kvinner
tradisjonelt befinner seg i lavtlønte yrker gjør at det blir et
pengespørsmål når kvinnen, og ikke mannen, velger å gå
ned i deltid. Dette er med på å sementere kjønnsrollene.

Eirik Søfteland
Styret

Temaet for seminaret var likestilling, og jeg kan like gjerne
innrømme først som siste at jeg inntil nylig har vært litt for
likegyldig til likestilling. Jeg har nok sett på det som 80tallets diskusjon. Dette seminaret var derfor en skikkelig
øye-åpner for min del, og som på alle gode seminarer var der
flere spørsmål enn svar. Selv om Ylfs utgangspunkt først og
fremst var kjønnslikestilling, ble også andre typer diskriminering diskutert, i forhold til blant andre funksjonshemmede,
hijab-bærere, nynorskfolket, svensker og trøndere. Vi ble
enige om å være mot alt dette.

Foto: Knut E. Braaten

Fra det tidligere mannspanelet kom stortingsrepresentant
for Arbeiderpartiet, Arild Stokkan-Grande. Han snakket
både på innpust og utpust, for han måtte rekke tilbake til
gratis snitter med sine venner på Folkets Hus. Spørsmålet
han ble stilt var om foreldrepermisjonen er mors eiendom?
Han vektla i denne sammenhengen viktigheten av selvstendig opptjeningsrett for far. Slik situasjonen er nå avhenger
fars rett til omsorgspermisjon av mors stilling. Dette er det
viktigste hinderet for at fedre skal kunne ta ut permisjon i
større grad – og er klart mannsdiskriminerende. (Og vi var
allerede enige om å være mot denslags!). Ellers, kunne han
fortelle, foreligger det et rykende ferskt vedtak i Stortinget
om å øke fedrekvoten fra seks til ti uker.

Engasjert president på årsmøteseminar.



Øystein Gullvåg Holter er sosiolog ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO. Han presenterte mange interessante data fra studien «Likestilling og livskvalitet 2007».
Han diskuterte holdninger til likestilling i samfunnet, og
brukte den sokratiske metoden flittig. Blant annet spurte
han oss: «Likestilling – et øvre middelklasseprosjekt?» (Enda
han visste svaret selv!) Studien viste at skepsis til likestilling
er mest utbredt i en gruppe av befolkningen som han kalte
nok-er-nok-gruppen. Disse noksagtene er de som mener
det er nok likestilling, nok innvandring og at staten blander
seg for mye inn i folks privatliv. I studien er det betydelig
overlapping når det gjelder disse holdningene. For egen del
lærte jeg mange nye begreper av denne sosiologen, slik som
«overrisling» og «relasjonell maskulinitet», begreper jeg har
nyttiggjort flittig siden!
Ylf-forum 2–2009

Neste dags program var kanskje mindre filosofisk og
mer relatert til vår kjente og kjære legeverden. Her fikk vi
en glimrende oversikt over tingenes tilstand fra lederen av
Legeforeningens likestillingsutvalg, Catarina Falck. Selv om
det for lengst er flere jenter enn gutter på medisinstudiet
har ikke dette resultert i kjønnsutjevning for en del, særlig
kirurgiske, spesialiteter. På andre områder ser man en ujevn
fordelig den andre vei, det vil si at det er en overvekt av kvinner (for eksempel i BUP). Vi diskuterte hva mekanismene
bak dette kan være, altså hva som tiltrekker henholdsvis
menn og kvinner til et yrke. Viktige momenter for å øke
kvinneandel (mente salen) var: rollemodeller, arbeidsmiljø,
liten vaktbelastning, mulighet for å arbeide i team. Hvordan
man skal øke mannsandelen på medisinstudiet, var det imidlertid få som hadde innspill til.
Ylf-forum 2–2009

Høydepunktet for mange var nok da president Torunn
Janbu viste hvordan en kvinnes vei til makten kan se ut.
Hva er makt, spurte hun retorisk (Sokrates igjen…). I følge
ordbøker og leksika kan makt defineres som muligheten
til å få andre til å gjøre noe mot sin egen vilje. Torunn
ønsker heller å fremme en annen innfallsvinkel, å oppnå
resultater gjennom samarbeid. Å være synlig og å bygge et
nettverk er utvilsomt også viktig. Hun gikk også gjennom
hvilke hersketeknikker man kan bli møtt med, og advarte
mot disse. Det er morsomt å registrere at journalisten fra
Dagens Medisin, som deltok på hele seminaret over to
samfulle dager, mente at det viktigste å rapportere var at
Torunn Janbu tok til orde for bruk av slike teknikker. Espen
Møller-Hansen kommenterte heldigvis dette i et tilsvar til
Dagens Medisin (14.05.09).
Sistemann ut var leder av Forskningsinstituttet i Lege
foreningen, Olaf Aasland. Han gikk gjennom hva som
motiverer karrierevalg, særlig med tanke på spesialisering.
Med det kom seminaret til sin slutt, og årsmøtet ble
satt. Likestillingstemaet er utvilsomt fortsatt relevant, og
seminaret gav meg masse nye tanker om dette. Hvorfor
får vi ikke kvinnene inn i ledelse i større grad? Hva er galt
med kirurgi (eller kirurgene)? Hvorfor vil ikke menn bli
barnepsykiatere? Hva skjer med mannsrollen oppi alt fokus
på «kvinnefrigjøring»? Sist, men ikke minst; hva er egentlig
overrisling? Gro lanserte sin kvinneregjering i 1986, men et
utsagn hun kom med i et intervju med Dagsavisen nylig gir
håp til alle oss ambisiøse unge menn. Der står det nemlig:
«Men det må være lov å være mann og likevel partileder
og statsminister. Ikke sant? Ellers blir det feil», konstaterer
Gro, men ler godt av tanken. Takk og lov!
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Deretter entret Preben Z. Møller podiet. Han er også sosiolog, og de to kjente hverandre tydeligvis godt (hvor mange
sosiologer fins det egentlig?) Unge Møller er også forfatter
og boken «Pen søker trygg. Hvordan kvinner undertrykker
menn» var hovedårsaken til at han ble invitert til oss.
Dessverre hadde han glemt hvilken dato han skulle komme,
og ble purret ut av køyen (det var allerede langt på dag)
15 min før planlagt foredragsstart av en noe nervøs Kjetil
Karlsen (arrangør). Han kom seg derimot imponerende fort
inn til byen, men så virket det til gjengjeld som om bensinen
var brukt opp da han skulle holde sitt innlegg. Hans tese,
kom det frem etter hvert, er at årsaken til manglende likestilling er at kvinner tviholder på et gammeldags patriarkalsk
kjønnssyn. Det vil si at kvinnene forventer at menn skal
være trygg, rik, høy og mørk (jeg ligger tynt an). Derved
blir mennene nødt til å gå etter lederstillingene, de høye
lønningene, og å banke opp den som satt seg på hans stol.
Hvis man derimot er politisk korrekt og «slipper kvinnene
frem» og ellers interesserer seg for rytmisk sportsgymnastikk,
mister man kred, ansiennitet og får ikke noen bra dame, kun
de som er til overs. Og det hele er altså damenes feil.
Preben var, som man sikkert kan tenke seg, litt på kollisjonskurs med likestillingsombudet, og våknet til slutt opp
da de hadde en artig paneldiskusjon der han forsvarte seg
godt.
Dagen gikk mot kveld, og etter en livlig paneldiskusjon
gjorde vi oss klare for en bedre middag. Jeg følte meg samtidig litt opplyst og litt forvirret. Hva er likestilling? Hva er
målet? Blir jeg undertrykket av kvinner? Er det diskriminerende hvis jeg skjenker rødvinen til min borddame først?
Slike vanskelige spørsmål surret rundt i hodet mitt.

Noen av delegatene under selve årsmøtet.
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Avtalene på Ylf.no!
Vi har fått mange tilbakemeldinger
på at dette er vanskelig å finne
avtalene på Legeforeningens nettsider.
      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 arbeidsforhold. 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

Ylf-forum 2–2009
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Forhandlinger i HSH
Hege Gjessing
Leder

HSH (Handels- og Servicenæringens
Hovedorganisasjon) organiserer de fleste
private sykehus i Norge. I år er det hovedoppgjør i HSH-sektoren. Det gjennomføres både sentrale og lokale forhandlinger. Til forskjell fra Spekter-sykehusene
forhandles det ikke om lønn i de sentrale
forhandlingene. Vi gjør en oppjustering av
minstelønnssatsene, men de lokale avtalene
har satser som ligger over disse, slik at justeringene ikke innebærer økonomi. Det
er tradisjonelt godt forhandlingsklima
i denne sektoren og det har gjort at det
er mulig med lokale forhandlinger og
lønns- og arbeidsforhold også for leger i
spesialisering.
De sentrale forhandlingene ble gjennomført i februar og partene ble enige
om enkelte endringer av avtaleteksten. De
viktigste punktene er står i boksen nederst
på siden.
De lokale forhandlingene er per mai
i full gang, og vi har bare fått tilbakemel
ding fra noen få steder. Vi har som vanlig
ikke fått noen meldinger om problema-

tiske forhandlingsforhold. Økonomisk
ligger resultatene på cirka 5 prosent
lønnsøkning.
Det mest gledelige utfallet av forhand
lingene så langt er at Diakonhjemmet
sykehus har innført bedrede rettigheter
for turnusleger. Ved de aller fleste sykehus i landet har turnusleger kun rett til
å fullføre turnus etter fødselspermisjon
(dette gjelder også i Spekter-området).
Legene det gjelder mister arbeidsforholdet
fra den datoen de ville vært ferdig med
tjenesten hvis de ikke var i permisjon, og
det medfører et inntektstap for de som
tjener over 6G. Vårt mål er å få til endring
av alle avtaler når det gjelder dette, fordi
vi ikke kan se at det er noen grunn til at
turnusleger skal ha dårligere rettigheter
enn alle andre ansatte. Det er derfor flott at
Diakonhjemmet er et foregangssykehus på
dette området. Turnusleger her vil beholde
arbeidsforholdet og retten til full lønn
under fødsels-/foreldrepermisjon.
Ellers gjenstår det bare å ønske lykke
til videre til de som ikke er ferdige.
Legeforeningens oversikt vil foreligge når
resultatene er meldt inn, og det pleier å
være nokså rett over sommeren.

Noen Viktige Endringer i avtaleteksten
• Presisering av at alle vakter som
ikke står på tjenesteplanen er
uforutsette
• Definisjon av ambulerende
tjeneste: «tjeneste i virksomheten
utenfor avtalt tjenestested»
• 20-timersregelen: minst 20 timer
i gjennomsnitt/uke skal legges
mellom kl. 07 og 17
• Lokale parter skal avtale oppsigelsestid av avtaler om utvidet
arbeidstid (UTA)
• Definisjon av vaktarbeid: «Med
vaktarbeid menes arbeid på
kvelder, netter og i helger der
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•
•
•
•

diagnostikk og behandling ikke
forsvarlig kan utsettes til ordinær
arbeidsdag»
Eventuelle avvik fra vernebestemmelsene skal begrunnes og
nedfelles i skriftlig avtale
Om fordypningstid: Hvis legen
må omdisponeres skal det avtales
hvordan tidens skal tas igjen
Vitenskapelige meritter bør telle
med ved ansettelse av leger i
spesialisering
Doktorgradstillegg til leger som
driver forskning settes til 30 000
kr.
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En ny Messias?
jON hAAKON mALMER-hØVIK
Styret

For en liten stund siden fikk jeg et
brev, «Overføring av ansettelsesforhold fra Sykehuset Buskerud til
det nye helseforetaket i sykehusområdet Vestre Viken.» I brevet lå det med
et skjema for utøvelse av reservasjonsrett. Jeg kunne reservere meg, det
vil si miste jobben, dersom jeg ikke
hadde lyst til å være med over i «det
nye helseforetaket i sykehusområdet
Vestre Viken». Jeg var ikke klar for
å havne i køen hos NAV, så jeg ble
med.
Brevet ga meg en følelse av hastverk.
De juridiske aspektene var nok
kvalitetssikret hos Spekter så der
er det sikkert ikke overlatt noe til
tilfeldighetene. Nei det var heller det
at jeg hadde fått et brev om at jeg
skulle få en ny arbeidsgiver uten navn
som ga meg den følelsen. I brevet står
det ikke hvem min nye arbeidsgiver
er, det står at Sykehuset Buskerud
HF, Sykehuset Asker og Bærum HF,
Ringerike sykehus HF og Blefjell
sykehus HF, Kongsberg blir et nytt
helseforetak. De hadde bare ikke
rukket å gi det et navn enda.
Rett før påske fikk jeg beskjed om at
det skulle utarbeides nye arbeidskontrakter og arbeidsreglement for det
nye HF’et og at organisasjonene
måtte komme med innspill til utkast
fra arbeidsgiver. Deadline var tre
dager etter påske. Problemet var bare
at arbeidsgiver ikke ga ut de forløpige utkastene for vurdering før etter
påske. Det ble et par hektiske dager.
12

Det er mulig at dette aldri var ment å
være en siste frist, eller kanskje det var
det, men vi fikk i alle fall etter hvert
ytterligere tre ukers frist til å komme
med innspill og til å kvalitetssikre
våre innfall hos legeforeningens jurister. Hvorfor tar det mange måneder
å finne på et navn, mens det virker
som det kun skal ta noen få uker å
lage nye arbeidskontrakter for 7000
ansatte? Er det et uttrykk for hva det
er viktigst å tenke grundig igjennom?
Vi har dårlig tid. Helse Sør-Øst har
satt en frist, 1. juli.
Vestre Viken helseforetak blir navnet.
Det er det litt vikingsus over. Jeg har
lest at på den tiden var det ikke mange
60-åringer, bare ca 1 av 100 ble visstnok det. Gjennomsnittlig levealder
for de som overlevde spedbarnstiden
er anslått til 32 år. Det var et rimelig
helsevesen den gangen. Det var ikke
underskudd og økonomiske bekymringer for noen foretak. Det er nok
ikke bedriftsøkonomisk gunstig for
det norske velferdssystemet at folk bli

gamle. Ættestup var det noe som het
den gangen, det benyttet de seg av for
å bli kvitt dem som ikke lenger kunne
gjøre nytte for seg og som derfor ville
bli en for stor byrde. Hva er den
store planen? Det virker ikke som
det pleier å være så stor økonomisk
gevinst i å omstrukturere sykehusNorge. Det er vel heller tvilsomt om
det blir en kvalitetsheving av å presse
legene til å ha vakt på flere sykehus
samtidig. Noen vil legge Sykehuset
Buskeruds psykiatriske avdeling til
Blakstad i Asker. Blakstad ble åpnet i
1904, en psykiatrisk avdeling av god
gammel årgang. Fra den gangen psykiatriske pasienter ble stuet sammen
i store flotte bygg langt utpå landet.
Jeg trodde vi hadde kommet frem til
at samlokalisering med somatikken
var lurt, men i en vikingkontekst gir
asyler mening.
Det har vært sagt at vi trenger en
ny Messias for å dra dette i land.
Erik Omland fikk nylig jobben
som
administrerende
direktør,

Ingen sentrale dokumenter? (Fra hjemmesidene til Vestre Viken HF)
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han som nettopp var konstituert
administrerende direktør ved Oslo
Universitetssykehus. Før det var han
administrerende direktør ved sykehuset Asker og Bærum i 11 år. ”Med
Erik Omland får det nye helseforetaket en dyktig og samlende leder
som har vist stor evne til å skape
resultater sammen med andre. Han
er faglig dyktig og har stor innsikt i
de oppgaver og utfordringer som det
nye helseforetaket skal håndtere”,
sier styreleder Bente Holm Mejdell.
Jada, jada, men er han Messias? Jeg
tar en kikk på søkerlisten igjen. Syv
personer er det på den, et tall med
et visst religiøst innhold. En 32 år
gammel arbeidsledig mann fra et
land langt fra Norge står blant de syv.
Har ansettelsesutvalget oversett dette,
avfeid mannen, uten å tenke over det
opplagte? Jesus var på høyden da han
var på den alderen. Når helseministeren benytter seg av snåsamannen
så ville det vel vært rimelig at Helse
Sør-Øst kunne gitt denne mannen en
sjanse. Tro kan visst flytte fjell, noen
få sykehus ville vært barnemat.
Vestre Viken HF blir en stor
arbeidsplass. Alle sykehusene i et
stort område er underlagt samme
ledelse. Hadde dette vært det private næringsliv ville neppe konkurransetilsynet ha tillatt denne monopoliseringen. Hva gjør dette med
mulighetene for å søke annet arbeid
med andre betingelser? Arbeidsgiver
vil nok være fristet, men bør være
varsom med å utnytte sin makt. En
forringelse av vilkårene for sykehusansatte leger tjener ikke pasientene
i det lange løp.
Vi kartlegger om dagen. Vi skal
finne grunnlaget for utvikling av et
felles HF. For det formålet er det
Ylf-forum 2–2009

laget seks delprosjekter. I utgangspunktet ville arbeidsgiver kun ha en
representant som skulle representere
alle arbeidstakerorganisasjonene fra
alle de fire HF’ene i hvert prosjekt.
De viste vilje til konstruktivt samarbeid da de firedoblet dette. Hva har
vi så funnet i vår kartlegging? Jeg tok
meg en tur inn på Vestre Viken sine
hjemmesider 4. mai (se illustrasjon
nederst på forrige side).
Vi har kun så vidt begynt en lang
prosess. En lang prosess som vil
være avhengig av et godt samarbeid
mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne for å lykkes. Arbeidet må være
preget av åpenhet. Det må være rom
for diskusjon og evne til å endre
standpunkt i møte med gode argumenter. Det må lages et helsevesen
for fremtiden med høy kvalitet som
det førende prinsipp. Muligheter
for kortsiktig økonomisk gevinst
må ikke bli legge premissene for hva
slags organisering og dermed tilbud
til befolkningene denne regionen
vil ha i overskuelig fremtid. Det må
bygges med et langsiktig perspektiv.
Det hjelper lite at byggekostnader

kan spares dersom driftsutgiftene på
lengre sikt vil føre til mangedoblete
utgifter. Vestre Viken HF har alle
muligheter til å bli bra, et godt
tilbud til pasientene og en attraktiv
arbeidsplass for de ansatte.
I en presentasjon på Vestre
Viken sine hjemmesider ligger
«PowerPointen» nederst på siden.
Gevinstrealisering, det endelige
målet. Jeg håper de mener at høynet
kvalitet er denne gevinsten.

Ord som «for tiden»
brukes i Vestre Viken:
Fisjon, fusjon, reservasjon.
Informasjon, representasjon.
Motivasjon, pensjon.
Administrasjonsvisjon, interims
organisasjon.
Kartlegging, medvirkning.
Omstilling, harmonisering.
Funksjonsfordeling, gevinst
realisering.
Involvere, kvalitet?

Faser i arbeidet
1. juli

Januar
Planlegging

Organisere
arbeidet

Interimsfase
- Forberede etablering

Oppstartsfase
- Etablere ny organisasjon

Forberede deling av Blefjell

Utarbeide mål og visjon

Gjennomføre praktiske og formelle
forberedelser for etablering av et felles HF
(Herunder rekruttering av Adm. dir.)

Utforme organisasjonsmodell
- Kjernevirksomhet
- Stab og støtte

Påbegynne kartlegging og analyser som
grunnlag for utvikling av ett felles HF

Rekruttering og tilsetting

Utarbeide
planverk
Utarbeide
mandater
Planlegge
medvirkning

Gevinstrealisering

Side 3

Sykehusområde Vestre Viken
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Legene er så selvopptatte –
de bryr seg bare om pasient
Leger er for selvopptatte – var overskriften i Dagens medisin 26. februar. Et kritisk
blikk på egen profesjon er viktig, overskriften i Dagens medisin var spennende. For
min egen del nikket jeg forsiktig på hodet, og tenkte på faglig forfengelighet og på
den klassiske karikaturen (som finnes i enkelte eksemplarer også i virkeligheten): En
arrogant lege som ensidig fokuserer på sitt eget fag og ikke klarer å kommunisere
godt med pasientene.
Kjetil Karlsen
Styret

Men det var ikke det som var tema.
Problemet var at de såkalte selvopptatte legene var for opptatt av pasientene. «En del leger mister helheten
av syne og blir for opptatt av seg
selv og pasienten de har foran seg».
Dette budskapet framførte undervisningsdekan ved det medisinske
fakultet, Are Holen. Han mener at
det i tredje studieår skjer en avlæring
av holdninger, empati og kommuni
kasjonsferdigheter. Dette skjer når
studentene begynner på sin praktiske
tjeneste ved universitetssykehusene.
Der plukker studentene opp holdninger fra enkelte overleger – holdninger
som dermed går arv til studentene. I
intervjuet tar Holen opp at legene
er autoritære, de er vanskelig å lede
og de har problemer med å innrette
seg. Legene skyver pasientene foran
seg for å maksimere ressursene til sitt
eget fagfelt. Holen selv framholder at
han har tro på helhetslojalitet framfor individlojalitet.
I det samme oppslaget sveipet
journalisten også innom foretakene
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og intervjuet St. Olavs direktør
Gunnar Bovim. Her slår Gunnar
Bovim fast at det er en klar motstand blant mange leger til å tenke
på felles ressurser framfor enkeltpasienter. «Dette er forståelig, men
det er ikke etisk høyverdig bare å øke
forbruket,» sier Bovim (DM 4-9)
Senere i intervjuet peker han også på

«Gullstandarden
er enkel og den er
målbar: ’Du skal
holde budsjettet’»

at utdanningsinstitusjonene må gjøre
noe med studentenes holdninger slik
at de lærer at ikke alt som er medisinsk mulig er økonomisk mulig.

Den nye etikken
Begge disse eksemplene viser at helsevesenet er oppe i en endring som
ikke bare berører organisering og

økonomi, men som utfordrer den
måten alle yrkesgrupper som jobber
med pasienter tenker på. Mens
man tidligere snakket begeistret om
alt som var mulig, snakker man nå
nøkternt og beklagende om alt som
ikke er mulig. De fleste av oss er
vokst opp i et etisk paradigme som
litt forenklet har vært følgende: «Når
det er snakk om liv og helse så skal
det ikke stå på penger». 13. mai i
år ble romfergen Atlantis sendt ut
på et krevende oppdrag: Å reparere
romteleskopet Hubble. På grunn
risikoen for romfarerne ble det for
første gang rigget opp en reserveromferge klar til utskytning hvis noe
skulle gå galt under oppdraget. Et
ekstremt kostbart prosjekt som fullstendig mangler dokumentasjon på
effekt, men i NASA råder fortsatt
dette paradigmet: Når det gjelder
våre astronauters liv så skal det ikke
stå på penger. Ut fra samme tankegang er det heller ikke mange som
har satt spørsmålstegn ved at jagerflygere skyter seg med katapultsetet
rett før det går galt, og et jagerfly
til 500 millioner går i bakken. Det
samme etiske paradigme sitter også
Ylf-forum 2–2009

ter!
i ryggmargen når barn spør sine for
eldre: «Hvor mye er jeg verd?» Og da
svarer ikke foreldrene en million eller
to. Svaret overstiger raskt oljefondet
og enda mye mer. Selv om vi vet at
et leveår er verdt 350 000 kroner i
helseøkonomisk forstand. Kanskje
det mest tidsriktige svaret til barnet
som spør et slikt spørsmål er: «Barn
er det nok av i verden og du er ikke
unik. Barneforsikringen vi har tegnet
på deg er på 1,3 millioner. Så mye
er du verd. Ikke jobber du, og din
framtidige verdiskapning er en høyst
usikker størrelse.»
Den nye etikken er pragmatisk,
rasjonell og kanskje pessimistisk. «De
medisinske mulighetene overstiger de
økonomiske rammene». De medisinske målene senkes.
Men det er en ting man klarer i
det nye etiske paradigme som man
ofte bommet på i det gamle. Det er å
opptre i forhold til den nye etikkens
gullstandard. Og gullstandarden er
enkel og den er målbar: «Du skal
holde budsjettet».

Konsekvenser av
Den nye etikken
Den nye etikken med sitt økonomisk
graderte menneskeverd brer om seg
i politikk, helsetjenesteforvaltning i
en akse som strekker seg helt fram til
infusjonsstativene rundt pasienten.
Og legene skal med på laget. Men
legene sitter nærmest pasienten, og
de forstår ikke den nye etikken.
Ylf-forum 2–2009

Faksimile fra hjemmesiden til Dagens Medisin

Men hvem har ansvar for hva? Det
er ikke vanskelig å forstå at toppledere i helevesenet synes det er vanskelig å få budsjettene til å balansere.
Men det er deres jobb og den kan
de ikke dytte nedover i systemet.
Pasientene skal føle seg trygge på at
den legen som sitter foran dem vil
dem det beste. Ikke på den måten
at de for en hver pris skal motta
kostbar behandling med syltynn
dokumentasjon. Det er ikke sikkert
at det er til pasientens beste. Mange
ganger er den beste behandlingen å
la være å behandle. Det er et gode
for pasienten som slipper å bli plaget
med utsiktsløs behandling og det
er et ressursmessig gode. Man kan
i stedet bruke ressursene et sted der
de gjør større nytte. Det er ukontroversielt og faller inn under det som
kalles «medisinsk sunn fornuft».

Det er ikke enkeltlegens oppgave å
være en portvakt for knappe ressurser
overfor enkeltpasienter hvis overordnede prioriteringer mangler. Man
kan ikke sitte foran enkeltpasienter
og foreta den prioriteringen som
politikerne har latt være å gjøre.
Desto lenger avstanden til pasientene jo fjernere og mer teoretisert
blir tankene om hvordan legene skal
håndtere enkeltpasientenes «evige
mas om ressurser». Pasientene er svært
langt unna for RHF-byråkratene og
for helseministeren. Fra vinduene
Helse-Sør Øst sitt hovedkvarter på
Hamar ser man ikke pasienter, men
hovedkontoret til Norsk Tipping.
Og med slik utsikt er nok prioriteringene enklere. De etiske prinsippene
settes nemlig på sterkere prøve når
pasienten er to meter unna og man
har øyekontakt.
15

YLF

Fra foreningen

Gruppen eller individet først?
Ensidig fokus på grupper framfor
enkeltindivider kjenner vi igjen fra
kommunistiske diktaturer. FNs
menneskerettigheter ble ikke universelt akseptert før i årene etter
Berlinmurens fall i 1989. Og hva
var innvendingen fra for eksempel
Sovjetunionen mot menneskerettighetene? Det sterke fokuset på
individets rettigheter framfor gruppen, og at man vektla «borgerlige»
friheter som ytringsfrihet framfor
materielle rettigheter som rett til hus,
mat og arbeid.
Redaktør i Dagens Medisin; Lotte
Lise Folge, har følgende kommentarer
i Dagens medisin 04-09: «Tanken
om den helhetstenkende medisineren
kan selvsagt virke besnærende. Sett
fra dagens politiske tankegang vil
den antagelig gi oss mer lege for hver
bevilget krone. Sett fra pasientens
side er den mer problematisk. Møter
den behandlingstrengende en person
som 1) vil dem vel eller 2) er en
agent for den til enhver tid gjeldende
helsepolitikk? … Er det ikke egentlig
fremmed for legeetikken å sette andre
hensyn foran enkeltpasienten? … Fra
et slikt perspektiv: vil det i bunn og
grunn ikke nettopp være umoralsk
å unnlate å sette enkeltpasienter i
sentrum?»

en diffus størrelse og et statistisk tall.
Pasienten er ikke en statistisk syntese av alle i Norge som er syke og
trenger helsehjelp. Pasienten er det
mennesket som sitter/ligger foran oss
på legekontoret, i akuttmottaket, i
røntgenlaben, på overvåkningen eller
på operasjonsstua. Det mennesket
stoler på at vi vil det beste – for han
eller henne. Og da skal vi fortsatt stå
rak i ryggen og si: «Det skal ikke stå
på penger». Men da skal vi også være
sikre på at dokumentasjonen på det
vi tilbyr er god og at det vi tilbyr gir
pasienten noe mer enn en marginal
gevinst. Det vi gjør skal monne og
bety noe. Og da er ikke signifikant
p-verdi, men lav klinisk nytte godt
nok.

«Demokrati er et fint
ord å slenge ut når
de ikke finner annen
forklaring på hvorfor
pasientene skal
kastes ut av senga før
de er friske»

Lojalitet til hvem?
Det er viktig at vi som yrkesutøvere
definerer hvor vi har vår lojalitet. Det
går an å være lojal overfor mange på
en gang, men et sted må vår hovedlojalitet ligge. Og den kan tenkes å
ligge flere steder: Det kan være overfor arbeidsgiver, overfor fagmiljøet
og overfor kollegaer.
Men vi kommer ikke utenom
at vår hovedlojalitet bør ligge hos
pasienten. Og da er ikke pasienten
16

Ulyd fra Brustad
Det er ikke bare Statsbudsjettets
størrelse som Stortinget vedtar, men
også lovene. Pasientene har en sterk
rettighetslovgiving i bunnen. Og
det skal vi være glad for. Men det
har sneket seg inn en ulyd i helseb-

yråkratiet. Den startet med tidligere
helsestatsråd Sylvia Brustad. Hun
hadde sin egen demokratifortolkning da hun sa «Det er udemokratisk
å overskride budsjettet» – underforstått at det var udemokratisk å
sette seg ut over de rammene som
Stortinget hadde vedtatt. Denne
logikken gjaldt imidlertid kun
budsjettene. Rettighetslovgivingen
var det ikke så nøye med. Å bryte
lovbestemte pasientrettigheter ble
ikke stemplet som udemokratisk.
Dette resonnementet var så plumpt
og dumt at de fleste lo av det eller
trakk på skuldrene. Men så begynte
RHF-direktører og HF-direktører i
rundt om i landet å si de samme. Og
de siterte henne: Ikke slik som Kjell
Inge Røkke siterer, men de sa det i
fullt alvor: «Det er udemokratisk å
overskride budsjettet». Greit å si for
en minister som selv ikke bruker det
offentlige helsevesenet, men når det
samme omkvedet kommer fra sykehusdirektørene er det god grunn til
å miste nattesøvnen. I hvert fall hvis
man er pasient.
For demokrati er et fint ord å
slenge ut når de ikke finner annen
forklaring på hvorfor pasientene skal
kastes ut av senga før de er friske. Det
gir kort liggetid (nr. 1 på direktørenes
interne statushierarki) og pasientene
kan reinnlegges: – Høyere aktivitet
per opphold til lavere pris; sim-salabim og budsjettet er i balanse.
De samme lederne lukker styrerommene fra offentlig innsyn når
det er kontroversielle saker som
behandles. Det er deres demokrati i
praksis.

Beskytt sykesengen
Hvis man utelukkende skal vurdere
mest helse for hver krone er jeg ikke i
tvil om hva som er det mest effektive
Ylf-forum 2–2009

tiltaket: Det er å legge ned det meste
av det norske helsevesenet og bruke
personell og ressurser i u-land til rent
drikkevann, vaksiner og reproduktiv
helse. Bort med blåresepter, kreft
behandling og sykehusinnleggelser av
pensjonister. Kronikeromsorg? Njet!
Det er helhetslojalitet fremfor
individlojalitet. Men det illustrerer
også at de virkelig store globale
helseproblemene ikke kan løses av
helsepersonell. De er uløselig knyttet
til global politikk.
Det må være lov å være visjonær.
Men der er det ikke mye næring å få
fra politisk hold. Det er få som lar
seg engasjere av Den nye etikkens
parole. At helsetilbudet skal være
«godt nok». Ylfs visjon er «Fornøyde
leger – fornøyde pasienter – verdens
beste helsevesen». Der er vi ikke i
dag, men visjonen er oppnåelig. Og
den er langt mer spennende å jobbe
mot enn å bli «god nok».

Hva skal leger gjøre? Noe av det
viktigste er å verne pasientens seng
mot angrep fra blåruss som rykker
stadig nærmere. Politikken skal ikke

«Hva skal leger gjøre?
Noe av det viktigste
er å verne pasientens
seng mot angrep fra
blåruss som rykker
stadig nærmere»

flyttes fram til sykesengen. Vi skal
ha tid til pasientene som sitter foran
oss. Vi skal ikke lenger akseptere ide-

ologi som tingliggjør pasientene med
å kalle dem for brukere og kunder.
Første trinn er å ta språket tilbake. Vi
jobber på sykehus – ikke i foretak. Vi
behandler pasienter – ikke kunder.
Og når pasientene er syke står de
på venteliste – de er ikke en del av
ordrereserven. Toppsjefen i IBM
uttalte rundt 1950 at det kun var
behov for et titalls datamaskiner på
verdensbasis. Antagelig var det «godt
nok». Kanskje har vi like lite visjoner
når det gjelder helsetjenesten – i hele
verden. Kanskje vil man om 60 år se
på den helsepolitiske diskusjonen i
2009 som en kuriositet: «Ikke gjøre
det som er mulig å gjøre – kunne de
mene det?» og så ler man litt (India
nådde målet om universell helse
dekning i 2036, Somalia i 2045) og
sier «Når det står om liv og helse skal
det selvfølgelig ikke stå på penger!»

Her står det en annonse i papirutgaven.
Regelverket krever at disse ikke er med i
nettutgaven.
Red.
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Nye tanker om turnus
Anders Nordby

Kortversjonen for deM som har mest 
lyst å bla videre for å lese Riskhospitalet

Styret

Ylfs årsmøte vedtok at man skal være
med på å se på alternativer til dagens
turnustjeneste. Bakgrunnen er kvalitets- og kapasitetsproblemer i dagens
turnustjeneste, som i tillegg sliter i et
helsevesen preget av omorganisering
og funksjonsfordeling. Men husk at
uansett hva Ylf og Legeforeningen
måtte mene om turnustjenesten, er det
Helse- og omsorgsdepartementet som
til syvende og sist bestemmer.

Turnustjenesten foreslås
avviklet og erstattet av
basistjeneste som inngår i
spesialisering.
Hensikt: Sikre at alle etter endt
grunnutdanning får en minste
felles standard i starten av spesialisering enten til sykehus- eller
allmennmedisin.
Hovedpunkter:
• Autorisasjon etter grunn
utdanning

• 18 mnd spesialistforberedende
tjeneste
• Kirurgi ikke lengre obligatorisk
for alle
• Myndighetsorganer som
sikrer kvalitet
• Økt bruk av ferdighets- og
prosedyrelister etter mønster
fra dagens spesialistutdanning
• Alternativ til loddtrekning med
hensyn til tildeling av plasser

Hva vil helsedepartementet?
Helse- og omsorgsdepartementet enten å tviholde på og argumentere
kommer i november 2009 med et nytt for dagens turnustjeneste, eller komme
forslag til dagens turnustjeneste. I mot- med alternative løsninger.
setning til fjorårets uventede forslag om
«3-årig pliktjeneste» er Legeforeningen Hva tenker Ylf?
denne gangen lovet å bli tatt mer med i Flertallet av Ylfs representanter støtprosessen. Det er stor sannsynlighet for tet forslaget om å se på alternativer, et
at departementet ønsker en vesentlig mindretall mente at Ylf skal fortsette
omlegging av dagens turnustjeneste, å satse fullt på den nåværende turog fjorårets tragiske
forslag
er angivelig
nustjenesten.
var samt
ogsåtvinge
stor disLegeforeningens
turnusråd
har lagt
frem et forslag
som er ment å Det
forenkle,
samtlige
nyutdannede
medisinere
gjennom
en
forberedende
tjeneste
før
spesialisering
i
ikke glemt. Ylf og Legeforeningen kan kusjon om man skal videreføre dagens
sykehus
eller
allmennmedisin.
Slik
er
det
ikke
i
dag.
Samtidig
innebærer
det
nye
forslaget
økt
i den forbindelse velge to strategier; ordning med loddtrekning, eller om

fleksibilitet, og imøtekommer helseforetakenes økende funksjonsfordeling og omorganisering.
Autorisasjon ?

5–6 år med
grunnutdanning.

Autorisasjon ?

6 mnd medisin
4 mnd
medisin

6 mnd kirurgi

4 mnd psyk
ped gyn ane

4 mnd
kirurgi

6 mnd allmennpraksis
6 mnd allmennpraksis

Spesialistutdanning

Norsk eller
utenlandsk
18 mnd veiledet
tjeneste

Ingen praksis

Dagens
forsøkt
skissert.
Den
åpner
for for
flereflere
veier
til autorisasjon
og autorisasjon
kan oppnås
på ulikepå
Dagensmodell
modell
forsøkt
skissert.
Den
åpner
veier
til autorisasjon
og autorisasjon
kan oppnås
tidspunkt avhengig av studiested

ulike tidspunkt avhengig av studiested

18

man skal åpne opp for at også leger
skal ha større mulighet til å velge seg
arbeidssted. Etter en del diskusjon ble
det vedtatt at alternativer til loddtrekning skal utredes og vurderes.

Ny spesialistforberedende
tjeneste, basistjeneste
Legeforeningens turnusråd har lagt
frem et forslag som er ment å forenkle, samt tvinge samtlige nyutdannede
medisinere gjennom en forberedende
tjeneste før spesialisering i sykehus
eller allmennmedisin. Slik er det ikke
i dag. Samtidig innebærer det nye forslaget økt fleksibilitet, og imøtekommer
helseforetakenes økende funksjonsfordeling og omorganisering.

18 eller 12 mnd basistjeneste?
Forslaget innebærer 18 mnd
basistjeneste, seks mnd indremedisin,
seks mnd kirurgi, pediatri, gynekologi,
anestesiologi eller psykiatri og seks
mnd allmennmedisin. Forskjellen sammenliknet med dagens turnustjeneste
er først og fremst at flere fagområder
kan benyttes i kombinasjon med
Ylf-forum 2–2009

Autorisasjon

indremedisin. Kirurgi får dermed
ikke en like stor plass som tidligere.
Det er mange ankepunkter til dette,
men organiseringen av kirurgiske fag
har forandret seg betydelig siden turnustjenesten ble innført på 1950-tallet.
Det er først og fremst kvaliteten på den
kirurgiske turnustjenesten som svikter
i dag, mange steder er de for mange
turnusleger til at det blir meningsfylte
oppgaver til alle. Kirurgisk avdeling er
på mange måter derfor en «flaskehals»
med hensyn til kapasiteten. At andre
fagområder tillates til turnus, medfører
en mulig kapasitetsøkning. På de fleste
indremedisinske avdelinger er det i
dag behov for, og kan forsvares, å ha
flere nyutdannede leger. Man kan for
eksempel tenke seg at det begynner
15 turnusleger på en indremedisinsk
avdeling mot 10 fra tidligere. Åtte
turnusleger fortsetter på kirurgisk
avdeling, to går videre til pediatrisk
avdeling, tre til gynekologisk avdeling
og to til anestesi. Slik kan kapasiteten
økes, men alle får altså ikke erfaring fra
kirurgisk avdeling.
Forslaget forutsetter videre økt bruk
av ferdighets- og prosedyrelister som
sendes inn til en sentral innstans etter
mønster fra spesiallistutdanningen.
Dette for å sikre at alle får kunnskap
om akuttmedisinske tilstander som for
eksempel hjerteinfarkt, slag og akutt
abdomen.
Legeforeningen har også et forslag
på 12 mnd basistjeneste. Man tenker
seg her seks mnd indremedisin før seks
mnd allmennmedisin, så blir det opp
til hver enkelt spesialistkomité å vurdere hva som skal kreves av sideutdanning i hver enkelt spesialitet. Eventuelt
kan det kreves at noen fagfelt uansett
må dekkes i samtlige spesialiteter i
tillegg til indremedisin og allmennmedisin. Ylf støttet ikke dette forslaget og
mente man fremdeles bør ha 12 mnd
på sykehus før allmennmedisin.
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Autorisasjon etter studiet

Nye tilsynsmyndigheter

Trenden i EU er at autorisasjon gis rett
etter studiet. Dersom norske helsemyndigheter også gir alle autorisasjon
etter grunnutdanningen vil man lettere
kunne «tvinge» alle inn i et felles løp i
starten av yrkeskarrieren. Dette er jo
hensikten også til turnustjenesten, men
per i dag er det flere ulike måter å få
autorisasjon på i Norge. Dagens ordning sikrer ikke en minste felles faglig
standard før videre spesialisering.

Det minst kontroversielle med det
nye forslaget er opprettelse av to
nye organ, der ett har ansvar for
kvaliteten. Det er foreslått opprettet
etter mønster fra spesialistkomiteene.
Det viktigste er imidlertid at det gis
myndighet til eventuelt å underkjenne tjenestested dersom kvaliteten er for dårlig. Et annet organ
organiserer tildeling av plasser og
endelig godkjenning av tjenesten.
Det foreslås også innsending av ferLegeforeningens
lagt frem et forslagdighets
som er ment
å forenkle, samt tvinge
Kortere
tid tilturnusråd
ferdig har
spesialist
og prosedyrelister,
slik som
samtlige nyutdannede medisinere gjennom en forberedende tjeneste før spesialisering i
Ordningen
kan forkorte tiden
i spevedSamtidig
spesialisering.
sykehus eller allmennmedisin.
Slik er det
ikke i dag.
innebærer det nye forslaget økt
fleksibilitet, og
imøtekommer
helseforetakenes
sialisering
med
inntil seks
mnd for økende funksjonsfordeling og omorganisering.
noen fag. Et eksempel: «Kurt» tar Hva vil departementet si?
Autorisasjon ?
Autorisasjon ?
basistjeneste på Drammen sykehus. Dette er et forslag. Hva departeDe tilbyr medisin i kombinasjon med mentet mener er til beste for Norges
6 mnd allmenn6 mnd medisin
6 mnd kirurgi
kirurgi,
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er muligens noe helt
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4 mnd
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4 mndannet.
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avdeling. Etter at allmennpraksis er Så gjenstår det å se om det i praksis
18 mnd
veiledet
unnagjort søker han jobb på
gyneblir noe samhandling mellom departjeneste
kologisk avdeling ved Asker og Bærum tementet og Legeforeningen i tiden
sykehus. De seks mnd han har innen fremover når det gjelder utformingynekologi fra tidligere inngår nå i Ingen
spe-praksis gen av fremtidens turnustjeneste og
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dermed
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tiden i spesialisering
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5–6 år med
grunnutdanning.

Basisutdannelse i spesialisering
6 mnd medisin

6 mnd kir/ anest/
ped/ gyn/ psyk?

6mnd allmennpraksis

Spesialistutdanning

Norsk eller
utenlandsk
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spesialistutdanningen
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samt ”tvinge”
alle gjennom
en felles en
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som det åpner for flere fagområder og kan dermed forkorte tid til spesialisering innen enkelte fag
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Kommentar

Norsk medisinstudentforening

Turnus, ventelister og fremtiden
Anja Fog Heen
Leder Nmf

I den siste tiden har
både Ylf og Norsk
medisinstudentforening (Nmf)
hatt
årsmøter.
En av de store
sakene for begge
organisasjonene
var turnustjenestens fremtid. Utgangs
punktet for debattene var turnusrådets
rapport om den praktiske tjenesten i
fremtiden, og Legeforeningens sekretariats endringsforslag som har vært ute
på høring. Det legges frem forslag om
en nedleggelse av turnustjenesten og
opprettelsen av en såkalt basistjeneste
som skal inngå i spesialistutdannelsen.
Rapporten presenterer et forslag der
tjenesten opprettholder sin nåværende
varighet på halvannet år, mens i
sekretariatets forslag er lengden på
tjenesten kuttet ned til ett år. Andre
punkter i dokumentene er forslag
om å tildele autorisasjonen rett etter
fullført cand.med-grad, og mulige
fagkombinasjoner.
Nmf ønsker en gjennomgang av
dagens turnustjeneste, og mulige
løsninger på de problemene den står
ovenfor, velkommen. Turnussaken
har de siste årene vært dominerende
i Nmfs arbeid. Ventelistene blir stadig
lengre, nye plasser har blitt opprettet
uten vurdering om dette vil gå utover
kvaliteten, og det er også opprettet plasser på avdelinger uten akuttfunksjon.
Dette er for øvrig i strid med turnusforskriften. Sist, men ikke minst, har
mye tid og arbeid gått med på å jobbe
mot forslaget fra Helsedirektoratet
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om en 3-årig plikttjeneste som ble
lansert for omtrent ett år siden. Det er
lite som tyder på at dagens tjeneste vil
bestå slik den er i dag.
Til tross for at turnustjenesten står
ovenfor en rekke problemer, både i
forhold til kvalitet og kapasitet, skapes
det også unødvendige problemer ved
en lite hensiktsmessig administrasjon.
Dette skaper stor frustrasjon både for
turnuskandidatene som blant annet
risikerer å stå på venteliste et halvt
år, men også for avdelingene som
risikerer å stå uten det antallet kandidater de forventer ved turnustart.
Det har lenge vært rapporter om
turnuskandidater som ikke møter
opp til tjenesten og kandidater uten
tilstrekkelige språkkunnskaper. En
del grep kan bli gjort for å minske
dette problemet. Ved å kreve at
språktesten er bestått før kandidaten
kan søke turnus, vil man slippe at de
som ikke består testen opptar plass
på turnuslistene. Videre vil en større
forpliktelse ovenfor turnusstedet, ved
at man for eksempel underskriver
arbeidskontrakt når man takker ja
til en turnusplass, kunne forhindre
noe av frafallet. Andre eksempler kan
være å ha et depositum ved turnuspåmelding, og at turnuslegevikariatstillinger godkjennes som en del av
turnustjenesten.
Uansett om man velger å finpusse på
den ordningen man har i dag, eller å
nedlegge turnustjenesten og erstatte
den med en spesialistforberedende
tjeneste eller liknende, vil det være
en god idé å se til våre naboland for
erfaringer med deres turnustjeneste
og -endringer. Danmark har lagt om

turnustjenesten til en såkalt klinisk
basisutdannelse på ett år hvor en
rekke fagkombinasjoner er mulige.
I Sverige er turnustjenesten 18-21
måneder og det er et søknadsbasert
opptak. Finland har en ordning uten
turnustjeneste. Det er signalisert
fra Helsedirektoratets side at turnustjenesten skal endres. Vi vet at
direktoratet jobber med forslag til
hvordan turnustjenesten skal se ut i
fremtiden med frist i november. Det
blir spennende å se hvilke forslag som
kommer på bordet.
Ved å stille vel forberedt til de mulige
endringsforslagene, vil vi kunne sikre
at det viktigste i tjenesten opprettholdes, nemlig kvaliteten. Et forslag
fra turnusrådet til hvordan kvaliteten
kan sikres, er å opprette et sentralt
myndighetsorgan med ansvar for
oppfølging av kvaliteten på tjenesten.
Med det mangfoldet av turnuskandidater som finnes i dag, hvor både
utdanningssted, medisinsk kunnskap
og språkkunnskaper er svært forskjellige, kan tjenesten ses på som
en felles plattform for nyutdannede
leger som jobber i Norge, uavhengig
av hvor de har studert eller kommer
fra. Med den rette turnustjeneste vil
dette sikre en god overgang mellom
studiet og selvstendig legearbeid, og
som vil være til nytte både for turnuskandidaten, arbeidsgiver og ikke
minst pasientene.
(innlegget er noe forkortet, red.anm.)
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Dikt fra lab
Forskningens
usikkerhet

Redaktørens hjørne
Eksperimentene går ikke godt
De midlertidige midlene er snart borte
Søknadene om stipendier er sendt.
Nå venter jeg
relativt spent

Jeg er usikker
langt mer enn jeg noen gang har vært
Jeg begynner å forstå
hvorfor forskning sårer
Jeg lurer på om det er bryet verdt?

Fortsettelse følger i samme spalte,
neste nummer
Da har jeg kanskje midler, eller anhedoni?
I verste fall er jeg arbeidsledig
og fortsetter forskningen på si

Annonsen var knallrød. Nesten like rødt ble ansiktet
mitt av akutt innsettende rødme da jeg innså at
bryllupsannonsering var sneket inn i bladet. Meldinger
fra folk jeg ikke har snakket med på lenge tikket inn.
Det var hyggelig, men opplevdes også intenst pinlig.
Jeg visste ikke noe om det, prøvde jeg å legge inn i hver
SMS. Til slutt gav jeg opp.
Som Ylf-redaktør kan man ikke akkurat kalles en
offentlig person, men dette var en bitteliten smakebit
av hvordan det kanskje føles når man ser seg feilsitert
på trykk eller knipset i et uheldig øyeblikk. Presidenten i
Legeforeningen fikk merke hvor stor ordets kraft er etter
en feilsitering i Dagens medisin om hersketeknikker fra
årsmøtet i Ylf. Det kom raskt motsvar av andre som var
til stede. Allikevel rekker mange å reagere hoderystende
innen den tid, og en oppklaring og avklaring får aldri
like stor tyngde som sensasjonelle overskrifter.
Det er mye som foregår i helsevesenet for tiden, og
da snakker jeg ikke bare om pasientrettet virksomhet.
Turnustjenesten er under lupen. Spesialiseringsløpet og
ikke minst godkjenningen skal revurderes. Sykehus slås
sammen. Samhandlingsreform. Stillingsstruktur. Vi må
alle huske på ordets makt, og bruke den. Det er viktig
å nå ut til media med riktig og balansert informasjon.
Når vi opplever at prosesser fremstilles feil i media,
har vi ansvar for å si ifra. Når vi ser at det går for fort i
foretakene til at kvaliteten sikres, bør vi rope varsko.
Hvis du ikke vil si det selv, meld fra til tillitsvalgte. Vi må
alle på banen for å få til det som bør være målet, et best
mulig helsevesen for både pasienter og ansatte.

Anonym basalforsker
– Marit Tveito
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Fra foreningen

Tillitsvalgtarbeid for stipend
– fordi de fortjener det?
Styret

Tillitsvalgtarbeid for stipendiater byr på mange
utfordringer; stipendiatene er relativt få, arbeider spredt
på et stort antall institusjoner, har liten gjennomslagskraft
overfor arbeidsgiver og ikke minst; de fleste stipendiater har nok med å få levert avhandlingen sin. Det er i
hvert fall lite tid til å engasjere seg i arbeidsbetingelser
en ikke selv får noen glede av. Da er det kanskje ikke så
rart at tillitsvalgtarbeidet for stipendiatene lett kommer
i skyggen av lønns- og utdanningsspørsmål for leger i
spesialisering. Legeforeningen har i tillegg valgt å organi
sere stipendiatene i to forskjellige yrkesforeninger; enten
i Ylf eller Leger i vitenskapelige stillinger (LVS). Denne
todelingen kan virke som en svakhet men åpner også for
muligheter til å arbeide for stipendiatene langs to akser;
lønns- og arbeidsforhold for den enkelte og rammevilkår
for forskningen generelt. Nedgangen i inntekt som
stipendiat gjør at mange leger vegrer seg for å gå inn i
en slik stilling. På den annen side er rammevilkårene
for forskning så dårlig at det er vanskelig å finne penger
både til stipendiat- og post.doc-stillinger i det hele tatt.
Ylf burde kunne vise styrke nettopp i arbeidet for bedre
lønns- og arbeidsforhold for stipendiatene mens det mer
topptunge LVS kanskje har større mulighet til å påvirke
rammevilkårene.
Nøkkelen til bedre lønnsforhold for medisinske stipendiater er sannsynligvis helseforetakene; det er mulig
Helse-Norge har anstrengt økonomi men UniversitetsNorge synes nærmest bankerott. Og siden universitetene
ser alle stipendiatene under ett vil et lønnsløft for stipen
diatene være mer enn de kan bære. Helseforetakene
setter av midler til forskning og det er ikke vanskelig å
argumentere for at en investering i legenes vitenskapelige
kompetanse er noe som også kommer helseforetaket til
gode. Ved flere av de store sykehusene er det opprettet
kombinerte stillinger som kobler utdanningsstillinger og
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fortsatt vakttjeneste til forskning. Dette er ordninger som
burde kunne gjennomføres også på mindre sykehus; ikke
minst for å sikre rekruttering av gode og faglig nysgjerrige
yngre leger. Neste år er det nye tariff-forhandlinger; gode
intensjoner om slike stillinger er noe som burde kunne
innarbeides i både A- og B-dels forhandlingene, uten at
det går av de ordinære lønnsmidlene til helseforetakene.
Legeforeningen har som mål å få flere leger inn i forsk
ning; det er det mange gode grunner for. Vitenskapelig
arbeid legger grunnlag for gode medisinske fagmiljøer
og fremmer kunnskapene og ferdighetene til den enkelte
lege. Legenes posisjon i samfunnet bygger på at vi forvalter vitenskapelig kompetanse, den kompetansen gir en
politisk kraft som går utover vår stilling som arbeidstagere
i helsevesenet. Men det er flere enn legeforeningen som
burde se nytten av legers interesse for forskning; ikke
minst universitetene og helseforetakene.
Universitetene kjemper om midler innenfor en begrenset
økonomisk ramme i offentlig sektor. Medisinsk forskning
er kanskje noe av det letteste å skape politisk gehør for;
den er lett å gjøre synlig i media, tiltrekker seg private

Illustrasjonsfoto: Tor Strømme

Børre Fevang

Vanskelig å løfte blikket? Da kan du kanskje ha det så godt?
(Bildet er arrangert.)
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diater
givere og skaper umiddelbart forståelse for at forskning
ikke er noe vi koster på oss; det er noe vi investerer i. De
medisinske fakultetene har vært grunnsteiner på universitetene, og i trange tider er det nettopp disse man må
satse på.
Helsevesenet trenger – i motsetning til hva det av og til
gjør inntrykk av å tro – sterke og gode medisinske miljøer
som kan gi sterke og gode råd om hva som er riktig å
gjøre, og hva som er riktig å ikke gjøre. Til tross for at
det er mange år siden Lønning-utvalgene la frem kriterier
for prioritering i helsevesenet har prioriteringsdebatten i norsk helsevesen knapt startet. Internett gjør store
mengder informasjon tilgjengelig for både helsepersonell
og pasienter og det er ikke vanskelig å finne et slags vitenskapelig grunnlag for nærmest hvilken som helst behand
ling. Mediesamfunnet gjør det heller ikke vanskelig å
skape et folkekrav om at nettopp denne, sannsynligvis
kostbare, behandlingen må prioriteres. Det er ingen lett
oppgave å skille gode fra dårlige råd om man ikke har
lært seg metodisk og vitenskapelig tilnærming til en overveldende mengde informasjon. Det er heller ikke lett å
argumentere for helsevesenets egne prioriteringer om det
ikke kan gjøres på et vitenskapelig grunnlag. Aktive leger
i forskning er den beste garantien for at helseforetakene
sitter på nettopp den kompetansen som kreves for dette
vanskelige arbeidet.
Leger i forskning er viktig, flere leger i forskning får vi
gjennom gode arbeidsforhold og gode arbeidsforhold
krever godt tillitsvalgtarbeide. Det er mange grunner til at
tillitsvalgtarbeide for stipendiater er vanskelig og mange
grunner til at dette arbeidet er for viktig til å overlates
til stipendiatene alene. Godt tillitsvalgtarbeidet for stipendiatene gjøres ikke fordi de fortjener det, men fordi
både legeforeningen og samfunnet trenger den kvaliteten
stipendiatene gir oss.

Begge foto: Eystein Hoddevik

Vårens vakreste eventyr
Det er tradisjon for at fagforeningen deltar i Holmenkollstafetten. Her følger en kort
oppsummering av årets konkurranse, og et forsøk på å gjengi stemningen som hersket i Oslos bykjerne på denne spesielle, niende mai anno 2009.
Det viktigste var som vanlig å delta, men utover dette
hadde vi tre definerte målsetninger. For det første
skulle vi gjennomføre, helst med stil. For det annet
håpet vi å krysse målstreken foran legeforeningens
sekretariat – vår argeste konkurrent. For det tredje
håpet vi å løpe i godt selskap.
La det være helt klart at det ikke ble gjort noen
kollektive forsøk på verken sportslig eller mental
forberedelse forut for løpet. Det ble derimot observert
en kortvarig diskusjon på e-post-slyngen om hvilken farge årets
T-skjorte skulle ha. Det var noen som engasjerte seg mer enn
andre i denne diskusjonen og resultatet ble deretter: Vi løp iført
lyserosa T-skjorter. Vi var overbevist om at vi i år skulle få bryne
oss mot jevnbyrdige lag i eliteklassen. Kort tid foran løpsdagen
ble det klart at arrangørene ikke hadde mottatt vår påmelding.
De beklaget på det sterkeste, og kunne meddele at det dessverre
ikke var flere plasser igjen i eliteklassen. Det var derimot mulig å
stille i kategorien «mosjon» for lag med flest menn. Vi aksepterte
tilbudet, og justerte vårt ambisjonsnivå deretter.
Dagen begynte med strålende solskinn, og da startskuddet gikk
for vår opprinnelige klasse, elite, var det optimale løpsforhold.
Fem timer senere, da klasse mosjon begynte å løpe, hadde
himmelen åpnet sine sluser og sørget for å holde dem åpne.
Vi trosset værgudene, og da Ylf krysset målstreken knappe 67

minutter senere var det fremdeles 485 lag bak oss i løypa.
Dette inkluderte vår eneste definerte konkurrent. Den
observante leser vil merke seg at vi således realiserte
våre to første mål. Mot de siste etappene ble det klart
at vi også hadde selskap av viktige samfunnsaktører.
Høyesterett ble for sterke i sluttspurten, og vi unner
dem denne seieren. Men vi trøster oss med at vi slo dem
i 2007, og i 2008. De bidro også til å realisere vår tredje
målsetning, og førte oss derfor til en seier på alle fronter.
Vel, nesten alle fronter. Det var enkelte andre lag som
fullførte noe raskere enn oss.
Etter å ha tømt våre krefter på fysisk fostring i Oslos gater satte vi
bestikk mot Bygdøy, hvor vi avsluttet kvelden i idylliske omgivelser.
Diskusjonene varte til langt på natt, og omhandlet tema som:
«hvordan gjennomføre en perfekt veksling», «er det mulig å løpe
seg til lungeødem på Besserud?», «er mål egentlig på Bislett,
eller på Bygdøy?». Strategien for Holmenkollstafetten 2010 er
fremdeles oppe til diskusjon, og mye dreier seg om tangering og
flerfargede T-skjorter. Potensielle nye atleter, stafettentusiaster
og klesdesignere ønskes herved velkommen til å delta og bes ta
kontakt med Ylfs ledelse. Takk for i år.
Eystein Hoddevik
– Stipendiat

Helse Fonna HF omfattar sjukehusa i Haugesund, Stord, Odda og Valen , og fire
psykiatriske sentra (DPS). Organisasjonen er delt inn i åtte klinikkar/område som
er organisert på tvers av dei ulike sjukehusa. Helseføretaket dekker ei befolkning på
169 000 innbyggarar, og har ca. 3200 tilsette.

Klinikk for psykisk helsevern - Seksjon for Sikkerheit - Valen sjukehus

Lege i spesialisering
• ID.nr 5437 - Lis-lege (Utdanningsstilling)
• Stillinga er knytt til seksjon for Sikkerheit.
• Søkar må ha full norsk autorisasjon som lege og beherske
norsk/skandinavisk språk både munnleg og skriftleg.
• Legar som ventar på turnustenste er velkomne med søknad for den
perioden dei er ledige.
• Er du interessert i legestilling knytt til Valen sjukehus, send ein
søknad snarast.
• Valen sjukehus er godkjent for 3 år av spesialistutdanninga og har
akuttpost, sikkerheitspost, psykosepost og rehabiliteringspost.
For nærmare opplysningar om stillinga kontakt:
• Seksjonsleiar
Marianne Lund Anderssen
• Overlege
Carsta Escher
Søknadsfrist:

Tlf.: 53 46 64 07
Tlf.: 53 46 64 47

5. juli 2009

Fullstendig utlysningstekst
og søknadskjema finn du på
www.helse-fonna.no

0 52 53

www.helse-fonna.no
LAR-Midt
Postboks 4335
7417 Trondheim

Telefon: 73 87 42 60
Telefaks: 73 87 42 61
www.lar-midt.no

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF
Legemiddelassistert rehabilitering i Midt-Norge (LAR-Midt)
LAR-Midt er en poliklinikk som gir legemiddelassistert behandling til 340 pasienter. Senteret har
ansatt leder, overlege, psykolog, 3 merkantile og 11 behandlere (sykepleier, vernepleier og
sosionomer med videreutdanning). Senteret er en del av spesialisthelsetjenestens tilbud innenfor
Rusbehandling Midt-Norge HF og samarbeider tett med øvrig spesialist- og primærhelsetjeneste.
Vårt tjenestetilbud i Trondheim samles i nytt tilpasset bygg på Øya i Trondheim 3. kvartal 2010
under navnet Trondheimsklinikken. Samlokaliseringen innebærer klinikktilbud med poliklinikk/
ambulante funksjoner, dag- og døgnbehandling (35-40 senger) og kompetansesenter for
forebygging/tidlig intervensjon, FoU, Lærings- og mestringssenter og opplæring.

1 ass. legestilling (100%), søkt godkjent som sideutdannning til spesialitet i
allmennmedisin
Rusbehandling Midt-Norge og LAR-Midt skal styrke det spesialiserte medisinskfaglige tilbudet og
søker etter ass.lege i 100 % som ønsker spennende og utfordrende arbeidsoppgaver knyttet til
rehabiliteringsarbeid med bruk av metadon eller buprenorfin. Stillingen medfører spennende
veiledningsoppgaver for allmennleger i region Midt-Norge ift. oppfølging av pasienter i LAR. Det
arbeides etter en målrettet ansvarsgruppemodell for å tilrettelegge muligheter og betingelser for
rusfrihet og normalisering for tungt belastede og voksne stoffmisbrukere. Det er nå ledig
ass.legestilling 100 % fast. St.nr. 12275. Stillingen har overlege som nærmeste faglig overordnede,
og poliklinikkleder som nærmeste administrative leder.
Vi kan tilby:
•
Faglig interessante oppgaver
•
Et godt arbeidsmiljø
•
Gode betingelser, vaktfrihet, fleksibel stillingsbrøk (50-100%)
•
Spesialisering i rusmedisin (forutsatt godkjenning som egen spesialitet høsten 09)

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte overlege Berit Nordstrand, tlf. 73 87 42
6 0 /976 71 614 eller dagligleder Unni Korshavn tlf 78 87 42 60/ 977 34 704. Helse Midt-Norges
tilsettingsvilkår er gjeldende. Søknad med attester med gjenpart av attester og vitnemål sendes:
LAR-Midt, postboks 4335, 7417 Trondheim innen 29. juni
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