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Arbeidstilsynet gjennomførte omfattende 
tilsyn i sykehusene i 2008. Konklusjonen 
er at det generelt er for mange oppgaver 
fordelt på for få personer. Arbeidstilsynet 
mener denne ubalansen har forverret seg 
de senere år, og at den er helseskadelig. 
Etter deres vurdering foreligger det brudd 
på arbeidsmiljøloven. 18 sykehus har fått 
varsel om pålegg. Ved gjennomgang av 
brevene som er sendt til sykehusene, er det 
noen forhold som er spesielt viktige for oss. 

Midlertidig	stilling
Flere steder er det vist at leger i 
spesialisering har stor arbeidsbelastning, 
ubekvem arbeidstid og liten forutsigbarhet. 
Videre står det at vi har en arbeidssituasjon som er uavklart, og at dette gjør 
at vi føler at vi må være positive og stille opp ekstra. Det kanskje aller mest 
interessante er at dette bekreftes av lederne. At ledere i sykehus har innsett 
at leger i spesialisering føler avmakt fordi vi faktisk har behov for å beholde 
jobben, kan bety at de også innser at dette på ingen måte er bra. Men det vi 
opplever er jo faktisk at situasjonen utnyttes av de som har som oppgave å 
levere resultater om avdelingens drift. Jeg er glad for at det problematiske 
ved den arbeidssituasjonen som gjelder for mange av oss nå blir gjort synlig 
gjennom disse rapportene. Og jeg er selvsagt glad for at sykehusene er pålagt 
å lage en plan for å rette på disse forholdene. Planene skal foreligge innen 
jul. Jeg håper at den opplagte løsningen, tryggere ansettelsesforhold, blir en 
naturlig del av disse planene. 

Vanskelig	å	være	leder
Det neste som er slående ved gjennomgang av brevene er at lederne våre 
ikke har det særlig godt. De har ansvar for så mange personer og oppgaver at 
mange opplever at de ikke har mulighet til å drive med ledelse. Blant annet er 
det nesten umulig å få gjennomført medarbeidersamtaler Hvis slike samtaler 
faktisk har funnet sted, får man sjelden til oppfølging av det som kom fram i 
samtalene. Tilsynet påpeker det paradoksale ved at det er i perioder hvor det 
sannsynligvis er ekstra behov for medarbeidersamtaler at dette prioriteres 
ned. 

Mange ledere føler seg ikke vel i arbeidssituasjonen og kjenner en 
personlig belastning ved å være vitne til at de ansatte utsettes for stadig økt 
arbeidsmengde innenfor samme eller kortere tidsrammer. Dette temaet har 
fått ny aktualitet i disse dager i forbindelse at direktør Erik Normann ved Ahus 
har valgt å fratre sin stilling etter at hans lederstil ble satt under gransking. 
Helseministeren uttaler i den forbindelse at fagforeningene også må bidra til 
at det blir lettere å være leder i sykehus-Norge i dag.

Jeg mener at vi allerede bidrar mye. Vi har allerede tatt opp med ministeren at 
det er behov for å diskutere lederideologi og -metode, og at vi gjerne vil dele 
all den kompetansen vi sitter på når det gjelder både hva som ikke fungerer 
og hva som virker. Vi har ikke fått noe skikkelig svar, men vi ser og hører han 
gjentatte ganger si: «Siden det er jeg som eier sykehusene kan jeg gjøre som 
jeg vil». Han er vår øverste leder. Det er ikke han som eier sykehusene. Det er 
klart han kan gjøre som han vil. Det er ikke sikkert det fører fram til ønsket 
resultat. For meg er uttalelsen et uttrykk for en lederstil som ikke fungerer 
særlig godt i vår tid. Men han mener det sikkert ikke sånn. 

Alle ansatte påvirkes av ledelsen der man jobber. Arbeidstilsynet påpeker at 
ledere ikke får ledet, og at det skaper frustrasjon. Frustrasjon smitter. Det gjør 
også entusiasme og godt lederskap. Derfor har vi nå bestemt oss for å lete 
opp noen gode, velfungerende avdelinger med gode ledere og skrive om det 
i Forum. Dette håper vi kan bidra i arbeidet for å oppnå mer godt lederskap 
og bedre samarbeid mellom ansatte og administrasjoner i sykehusene.

– Hege Gjessing

OM ARBEIDSTILSYNET 
OG LEDELSE – IGJEN
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En lege var i et to måneders vikariat på et sykehus. 
Sluttdatoen for vikariatet sammenfalt med datoen hun 
skulle ut i foreldrepermisjon. Samtidig ble det utlyst fire 
ledige stillinger ved sykehuset, og det ble ansatt leger i 
tre vikariater. Den gravide kvinnen fikk imidlertid ikke 
tilbud om noen av stillingene, fordi sykehuset mente 
det var uaktuelt «når hun ikke kunne være til stede», og 
ville bare ansette søkere «dersom de fysisk kunne gå inn 
i vikariatene». 

LDO mente det var graviditeten og den påfølgende 
foreldrepermisjonen som gjorde at kvinnen ikke fikk 
tilbud om et av vikariatene. Dette er ulovlig praksis. 
Saken ble klaget inn for Likestillings- og diskriminering-
snemnda som trakk samme konklusjon. 

Topper klagestatistikken
I 2008 mottok LDO 179 veilednings- og klagesaker som 
omhandlet diskriminering i forbindelse med graviditet 
og foreldrepermisjon. Unge, høyt utdannede personer 
kommer i skvis både i yrkesliv og privat. Etter endt 
utdanning får de en serie vikariater, og i mange tilfeller 
ser vi at graviditet er årsaken til at disse ikke forlenges. 
Det betyr at en som ønsker å stifte familie kommer i en 
svært vanskelig situasjon fordi dette kan koste vedkom-
mende jobben. Dette fører til at de mister tilknytning til 
arbeidslivet og taper økonomisk. 

Likestillingsloven forbyr direkte og indirekte for-
skjellsbehandling av kvinner og menn. Det er ulovlig 
å behandle noen dårligere på grunn av graviditet eller 
foreldrepermisjon. 

LDO håndhever likestillingsloven, der forskjellsbehan-
dling av gravide forbys. 

LDO gir veiledning om lover og bestemmelser som 
fremmer likestilling og hindrer diskriminering. Veiledning 
gis blant annet til de som føler seg diskriminert og til 
virksomheter som ønsker råd i likestillingsarbeid. 

Klager på helsesektoren gjør saksbunkene høye hos Likestillings- og diskriminering-
sombudet (LDO). Det viser at denne sektoren er en versting når det gjelder diskrimi-
nering av gravide kvinner, og kvinner og menn i foreldrepermisjon. 

Helsesektoren – diskrimineringsversting

BeATe	GAnGåS
Likestillings- og diskrimineringsombud

I en klagesaksbehandling tar ombudet på objektivt 
grunnlag stilling til om et forhold er i strid med likes-
tillingsloven, diskrimineringsloven, diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven eller arbeidsmiljølovens likebehan-
dlingskapittel. I utgangspunktet kan alle klage en sak inn 
for ombudet. Dersom klager selv ikke er utsatt for dis-
kriminering, må det foreligge fullmakt fra den som føler 
seg diskriminert. Dette er for eksempel aktuelt dersom 
en fagforening klager inn en sak på vegne av et medlem. 
Ombudet kan ta opp saker på eget initiativ. 

Ombudet kan også etterse om virksomhetenes likestill-
ingsredegjørelser oppfyller kravene i lovverket.

Ombudets uttalelser kan klages inn for 
Likestillings- og diskrimineringsnemnda, som også har 
sanksjonsmulighet.

Fikk ikke forlenget vikariat
I en annen sak representerte Yngre legers forening en 
kvinne som var under spesialisering, og som tre ganger 
hadde fått forlenget vikariatet hun var i. Da kvinnen 
ble gravid, fikk hun derimot ikke forlengelse. Sykehuset 
argumenterte med at de prioriterte de som hadde kortest 
tid igjen av spesialistutdannelsen. 

Det er ulovlig å la være å forlenge et vikariat fordi 
arbeidstakeren skal ut i foreldrepermisjon. Dette gjelder 
også i tilfeller der arbeidstakeren på grunn av foreldreper-
misjon vil være borte store deler av vikariatet. Noen unntak 
finnes, men ifølge Likestillings- og diskrimineringsombu-
det og Likestillings- og diskrimineringsnemndas praksis 
skal det svært mye til for at en slik forskjellsbehandling 
skal være lovlig. 

Stor uvitenhet
Det er altså liten tvil om at det fortsatt hersker stor 
uvitenhet blant mange arbeidsgivere i helsesektoren om 
likestillingslovens regler på dette området.

Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for å sikre 
at alle medarbeidere har like muligheter og rettigheter, og 
å forebygge diskriminering. Det innebærer blant annet å 

KoMMenTAR
Likestillings- og diskrimineringsombudet!?
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Helsesektoren – diskrimineringsversting
overholde diskrimineringslovverket, ta hensyn til likestill-
ing i alt personalarbeid og jobbe aktivt for og rapportere 
om likestilling i virksomheten gjennom aktivitets- og 
redegjørelsesplikten i diskrimineringslovgivningen. 

Gjennom aktivitetsplikten pålegges arbeidsgivere å 
sette i verk konkrete tiltak, definere mål og hvem som er 
ansvarlig, og å utarbeide og følge en strategi for å fremme 
likestilling og hindre diskriminering. Alle offentlige og 
private arbeidsgivere må også redegjøre for den faktiske 
tilstanden for kjønnslikestillingen i virksomheten, for å 
avdekke uønskede forskjeller mellom kvinner og menn. 

I tillegg må alle arbeidsgivere rapportere på planlagte 
og gjennomførte tiltak for å fremme kjønnslikestilling 
i virksomheten. Redegjørelsen skal gjenspeile virksom-
hetens aktiviteter.

Mistet lønnstillegg
Diskrimineringen rammer flere grupper i helsevesenet. 

Likestillings- og diskrimineringsombudet veiledet 
nylig en sykepleier som ble holdt utenfor lønnsforhan-
dlingene fordi hun var i foreldrepermisjon på forhan-
dlingstidspunktet. Arbeidsgiver begrunnet dette med at 
lønnstillegget til kveldsarbeiderne egentlig var et rekrut-
teringstillegg, og derfor ikke vanlige lønnsmidler. På bakg-
runn av veiledningen fra ombudet tok kvinnen saken opp 

med arbeidsgiver på nytt. Resultatet var at kommunen 
valgte å gi kvinnen høyere lønn.

Den som føler seg diskriminert eller trakassert bør ta 
dette opp med leder, verneombudet eller fagforeningen. 
Verneombudet har en nøkkelrolle i dette arbeidet, og 
skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår 
arbeidsmiljøet. Også tillitsvalgte og kolleger er viktige 
støttespillere. Arbeidslivets organisasjoner plikter å jobbe 
aktivt for likestilling og mot diskriminering innenfor sine 
ansvarsområder, og tillitsvalgte skal gi råd og hjelp til 
medlemmer som opplever usaklig forskjellsbehandling. 
Alle arbeidstakere har en lovpålagt plikt til å informere 
arbeidsgiver eller verneombud om trakassering eller dis-
kriminering. Støtte fra kolleger er også viktig for å makte 
å ta opp mulige diskrimineringssaker med arbeidsgiver 
eller andre ansvarlige.

Det holder ikke å bare snakke om likestilling og ha 
en politisk korrekt motstand mot diskriminering. Det må 
vises i praksis. For eksempel bør helsesektoren se nærmere 
på den omfattende bruken av midlertidige ansettelser. 

Du finner mer informasjon på www.LDO.no.

Det er ulovlig å la være å 
forlenge et vikariat fordi 
arbeidstakeren skal ut i 
foreldrepermisjon. Dette 
gjelder også i tilfeller der 
arbeidstakeren på grunn av 
foreldrepermisjon vil være 
borte store deler av vikariatet.

Helsesektoren er en versting når det kommer til diskriminering av gravide i 
arbeidslivet. Illustrasjonsfoto: Tor Strømme

KoMMenTAR
Likestillings- og diskrimineringsombudet



Om avslag og klagerett
Som nybakt Ylf-representant i fondsutvalget føler jeg et 
behov for å dele av mine første erfaringer fra fondsarbeidet. 
Det er trist å se alle klagene på avslag, samtidig som selv 
en subjektivt anlagt Ylf-er må innrømme at flesteparten 
av disse avslagene er helt korrekte. Klagene blir i de fleste 
tilfeller avvist av fondsutvalget. I all hovedsak kan disse 
avslagene deles inn i to:
1. For sein innsending av papirene. Tre måneder er 

grensen. Tre måneder og en dag betyr avslag. Men 
hvorfor utsette dette til siste slutt? Det er helt greit å 
sende inn etter en eller to måneder, ikke sant? Mange 
utsetter fordi de venter på «diplomet», og havner 
i trøbbel på grunn av det. Så her kommer trikset: 
Du trenger ikke kursbeviset for å sende inn; du kan 
bare sende inn det du har, få registrert saken din og 
ettersende det som mangler seinere. Det som teller er 
når du får registrert søknaden. Hvis diplomet kommer 
helt bort kan kursarrangøren utstede en bekreftelse på 
din deltagelse som du kan sende inn.

2. Overgangen mellom barn og voksen kan være van-
skelig for mange. Sånn ser det også ut til å være for 
mange når det gjelder det å bli ferdig spesialist. Fond 
III gir også støtte til kurs for spesialistene. De kan reise 

YLF
Fra foreningen

UTDANNINGSFOND III
eIRIK	SøFTeLAnd

Styret HVA	eR	Fond	III?

• «… å høyne og å opprettholde det medi-
sinskfaglige kunnskapsnivå hos de legene 
som omfattes av vedtektene ved å yte 
økonomisk hjelp i forbindelse med kursdel-
takelse.»

• «krav at kurset er godkjent som ledd i legers 
videre- og etterutdanning.»

• «For leger under spesialistutdanning er det 
et krav at kurset er nødvendig i spesialistut-
danningen (obligatorisk eller valgfritt).»

• Sammensetning av fondsutvalget: Over-
legeforeningen 2 medlemmer, Ylf 1 
medlem, Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) 1 medlem og Spekter 1 medlem.

på kurs i inn- eller utland og trenger ikke forhåndsgod-
kjenning for kurset. En gjenganger i avslagsbunkene er 
LiS som er nesten ferdig, eller som allerede har sendt 
inn papirene og venter på spesialistgodkjenningen. 
Fond III vil ikke yte støtte etter reglene for spesialister 
før spesialistgodkjenningen faktisk foreligger, noe som 

Ylf-forum 4–200910
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YLF
Fra foreningen

for enkelte spesialiteter dessverre kan ta flere måneder. 
Reis derfor ikke på kurs/konferanser i utlandet som 
«spesialist» før du er sikker på at du faktisk er det!

Finanskrise i fond III?
Dessverre er fondet i en vanskelig økonomisk situasjon. 
Inntektene til fondet kommer fra tre steder: Tilskudd i 
henhold til resultat fra normaltarifforandlingene (forhan-
dles mellom Legeforeningen, Staten og KS), tilskudd 
per legeårsverk fra arbeidsgiver (forhandles mellom 
Legeforeningen og Spekter (og HSH)), og finansinntekter 
gjennom investering av egenkapital. Tabell 1 viser balansen 
mellom inntekter og utgifter i Fond III siden 2003. De 
siste årene har utbetalingene økt betydelig, uten at dette 
har gjenspeilet seg i økte inntekter til fondet. Finanskrisen 
har forverret situasjonen, men uavhengig av det siste årets 
nedtur på børsen ville fondet ha gått med et uholdbart 
stort underskudd. Hva verre er viser prognosene at dette 
underskuddet vil øke videre, slik at hele fondet kunne 
gå «konkurs» i løpet av noen år. Fondsutvalget kan ikke 
gjøre noe med inntektene – dette må legeforeningen med 
påtrykk fra medlemmene stå for. Derfor har fondsutval-
get, med tungt hjerte, innsett at utgiftene må ned for å 
komme i balanse. For meg som Ylf-er var det tre viktige 
kriterier til eventuelle kutt: 1) leger i spesialisering må 

	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008

Inntekter	 	 	 	 	 	
Tilskudd ihht. resultat 
normaltariff-forhandlinger 28 800  25 050   23 452  21 648 22 102 22 300
Tilskudd arb.givere (NAVO/HSH) 7 021  6 108  8 340  9 159 9 385 12 404
Netto finansinntekter 4 895  4 081  5 233  5 351 4 968 -3 023

Sum	inntekter	 40	716		 35	240	 37	025		 36	158	 36	455	 31	681

Kostnader	 	 	 	 	 	
Refusjon for kurs 28 036  28 732  31 243  29 760 34 877 38 175
Andre kostnader 2 864  3 567  3 871  4 279 4 513 5 071

Sum	kostnader	 30	900		 32	299		 35	114		 34	039	 39	390	 43	246

Resultat	 9	815		 2	940		 1	911		 2	118	 -2	934	 -11	565

egenkapital	 88	885	 91	825	 93	736	 95	855	 92	920	 81	355

TABeLL	1	(TALL	eR	AnGITT	I	TuSen	KRoneR)

ikke komme dårligere ut enn spesialistene, 2) kuttene må 
ikke slå skeivt ut i forhold til våre medlemmer i distrik-
tene. Av sistnevnte årsak var forslaget om en prosentvis 
egenadel (f.eks 15 % av utgiftene/kurs) uaktuell for meg.  
3) Unngå å ramme de forskjellige spesialistutdanningene 
forskjellig. Dette medførte at et tak på antall utbetalinger 
per år fremsto som ugunstig, da enkelte fag har mange 
kurs mot slutten av spesialiseringsløpet. Til sist landet 
fondsutvalget på følgende endringer i retningslinjene:
• Det gis refusjon til legitimerte reiseutgifter som over-

stiger kroner 500 per kurs
• Dette betyr i praksis en egenandel per kurs på 500 

kroner. Denne må dekkes av arbeidsgiver eller av egen 
lomme.

• Egenandelen gjelder både for leger i spesialisering og 
ferdige spesialister

• Maks-satsen for utgifter til overnatting blir fortsatt 
950 kroner/natt.

• For ferdige spesialister, uansett spesialitet, begrenses 
støtten til kr 10 000 årlig, uavhengig av antall kurs.

• Dette er et kutt fra 13 000 kroner årlig tidligere.
Effekten av disse tiltakene vil bli evaluert. Dersom den 
økonomiske situasjonen bedrer seg vil vi jobbe for å 
fjerne egenandelen så raskt som mulig. Samtidig håper 
jeg Legeforeningen og dens medlemmer vil presse på for 
økte inntekter til utdanningsfondene.
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Samme sjef – nytt styre

YLF
Fra foreningen

Den 1. september startet en toårig arbeidsperiode for Ylfs nye styre. Leder Hege 
Gjessing er gjenvalgt og gleder seg til to nye og spennende år. Her blir du bedre kjent 
med styremedlemmene i Ylf.

–  Hva ønsker du å bidra med i styret? 
–  Jeg vil stimulere til tillitsvalgtarbeid blant Ylf-medlemmene og spre 

informasjon om det vi jobber med.
–  Hva ser du som de viktigste sakene for Ylf i de neste to årene? 

–  Vi må jobbe for faste stillinger for leger i spesialisering og bekjempe 
urettferdig behandling av gravide leger. 
–  Hvorfor bør man bli tillitsvalgt i Ylf? 

–  Det er veldig lærerikt og bevisstgjørende, dessuten får du mulighet til 
å være med og påvirke.Navn:  Tone	Kaldestad

Spesialitet:  Psykiatri

Tillitsvalgtserfaring: 
Avdelingstillitsvalgt i tre år på Ahus. 
Ylf-styret fra mars 2009. Ylf-represent-
ant i spesialitetskomiteen for psyki-
atri siden august 2008.

Fra venstre: Marie Skontorp (vara), Anders Nordby, Eirik Søfteland, Sara Keim, Tone Kaldestad, Lars Utne Haukland, Hege Gjessing og Johan Torgersen. Jon 
Haakon Malmer-Høvik var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Marit Tveito
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Navn: 	 Lars	utne	Haukland
Spesialitet:	Barnemedisin

Tillitsvalgtserfaring: 
Hovedtillitsvalgt Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen 2004-2005. Yngsterep-
resentant Helse Nord 2005-2007. Ylfs 
landsråd 2004-2007. Nå Ylfs styre og 
Legeforeningens sentralstyre 2009-2011.

–  Hva ønsker du å bidra med i styret? 
–  Jeg vil ivareta LIS ved sykehus i de litt mer grisgrendte strøk enn det 

sentrale østland og være en åpen kanal inn til styret for lokalt tillitsvalgte. 
Forhåpentligvis kan jeg også bidra med engasjement, erfaring og godt 
humør.
–  Hva ser du som de viktigste sakene for Ylf i de neste to årene? 

–  Faste stillinger for LIS og å bedre arbeidsvilkårene for LIS i en tid der alt 
fokus fra arbeidsgiver er økonomisk innstramning. Det blir også viktig med 
god kvalitet i spesialistutdanningen når kontroll når godkjenning av spesialis-
tene er tatt bort fra Legeforeningen. Basistjenesten blir også en viktig sak.
–  Hvorfor bør man bli tillitsvalgt i Ylf? 

–  Du får mulighet til å kunne påvirke arbeidsgiver i de forhold man 
ellers bare går rundt og klager på. Du lærer veldig mye om egne rettigheter 
og forpliktelser i arbeidsforholdet. Du får bidra til å gjøre en god fagforen-
ing enda bedre og samtidig bli kjent med mange trivelige og flinke folk.

Navn: 	 	 Sara	Margrete	Bøen	Keim
Spesialitet: Ferdig	i	turnus,	jobbsøk-
ende.	ønsker	å	jobbe	på	skadelegevakta	
i	oslo	og	etterhvert	spesialisering	i	ønH

Tillitsvalgtserfaring: 
Ingen formell erfaring, men engasjerte 
meg i og jobbet med forbedring av 
turnustjenesten ved UNN da jeg var i 
sykehustjeneste der.  

–  Hva ønsker du å bidra med i styret? 
–  Jeg vil bidra med mange spørsmål, ungt mot og stort engasjement, 

spesielt for de yngste av de yngre legene.
–  Hva ser du som de viktigste sakene for Ylf i de neste to årene?

–  God og forsvarlig turnustjeneste, bedret stillingsvern og faste 
stillinger.
–  Hvorfor bør man bli tillitsvalgt i Ylf?

–  Fordi man møter mange spennende folk og lærer mye.

Navn: 	 Johan	Torgersen	
Spesialitet: Anestesiologi	

Tillitsvalgtserfaring: 
ATV som turnuslege i Mo i Rana 00-01, 
ATV Kir. Serviceklinikk 03-05. FTV Helse 
Bergen 07-09. Styremedl. Hordaland 
Legeforening 07-09, Medl. regionsutvalg 
Vest 07-09, Repr. til Legeforeningens 
landstyre 07-dd og Ylfs landsråd 07-dd. 

–  Hva ønsker du å bidra med i styret? 
–  Erfaringer fra grasrota! 

–  Hva ser du som de viktigste sakene for Ylf i de neste to årene? 
–  Sikring av en faglig høy og internasjonal standard i spesialistutdan-

ningen. Arbeidstid for leger i spesialisering. Faste stillinger for leger i spe-
sialisering. Bedre arbeids- og lønnsbetingelser for leger som forsker. 
–  Hvorfor bør man bli tillitsvalgt i Ylf? 

–  De fleste LIS opplever eller har opplevd utrygghet eller usikkerhet i 
arbeidsituasjonen sin. Det være seg usikkerhet i forhold til om vikariatet 
blir forlenget, uforutsigbar arbeidstid eller press på arbeidstiden i forbin-
delse med effektiviseringsrunder. Som tillitsvalgt opparbeider en seg raskt 
en kompetanse som gjør at en virkelig kan hjelpe og bistå andre leger i 
spesialisering. Å bidra til økt innsikt og trygghet i arbeidssituasjonen for 
andre kollegaer er viktig og inspirerende!
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–  Hva ønsker du å bidra med i styret? 
–  At aktuelle konkrete problemstillinger settes på dagsorden. Som foretak-

stillitsvalgt i et sylferskt Vestre Viken HF er det nok av aktuelle problemstill-
inger å ta av, som også er eller vil bli aktuelle for de fleste leger i spesialisering. 
Jeg bidrar gjerne til konstruktive løsninger. 
–  Hva ser du som de viktigste sakene for Ylf i de neste to årene? 

–  Stillingsstrukturen, med faste stillinger for leger i spesialisering. Videre 
arbeid med lønns og arbeidsvilkår for leger i spesialisering. Fokus på høy faglig 
standard når «produksjonspresset» øker. Det skal være mulig å ha en sikker og 
god jobb samtidig som man kan ha et sosialt liv med familie og venner. Vi må 
bidra til at Dnlf er aktive overfor departementet og synlige i media. 
–  Hvorfor bør man bli tillitsvalgt i Ylf? 

–  Hvis du mener at legers arbeidsforhold bør bli bedre, så kan du faktisk 
gjøre noe med det. Det vil gi deg en unik organisasjons- og ledelseserfaring. 
Du vil møte mange andre hyggelige engasjerte mennesker.

Navn: 	 Anders	nordby
Spesialitet:	Anestesi

Tillitsvalgtserfaring: 
Yngsterepresentant, plasstillittsvalgt 
Oslo skadelegevakt, Styremedlem 
Ylf forrige periode, plasstillittsvalgt 
anestesisavd, Molde sykehus.

–  Hva ønsker du å bidra med i styret? 
–  Bredt engasjement i sakene Ylf behandler

–  Hva ser du som de viktigste sakene for Ylf i de neste to årene? 
–  Faste stillinger, lønnsutvikling, arbeidsforhold og turnus

–  Hvorfor bør man bli tillitsvalgt i Ylf? 
–  Engasjement er viktig. Det gir kunnskap om legers lønns- og arbeids-

betingelser som ser ut til å bli enda mer presset i fremtiden. Om du er 
tillitsvalgt i Ylf blir man mer kjent med dette, noe som er til fordel for alle 
medlemmer, inklusive en selv…  

Navn: 	 eirik	Søfteland
Spesialitet: LiS	i	endokrinologi

Tillitsvalgtserfaring: 
Avd. tillitsvalgt med. Avd. Haukeland 
noen år. Styremedlem siden 2008. 
Leder i studentrådet Pécs Medical 
University, Ungarn i flere år.

–  Hva ønsker du å bidra med i styret? 
–  For det første ønsker jeg å gi av min tid for fagforeningsarbeidet. I 

tillegg ønsker jeg spesielt å bidra med min interesse for (og bakgrunn i) 
forskning.
–  Hva ser du som de viktigste sakene for Ylf i de neste to årene? 

–  Stillingssituasjonen med utbredt bruk av vikariater er en skam. Dette 
må være viktigste sak. Ellers er jeg også opptatt av å bedre forholdene for 
forskere/stipendiater 
–  Hvorfor bør man bli tillitsvalgt i Ylf? 

–  Det er en unik mulighet til å bedre din egen og dine kollegers 
arbeidssituasjon samtidig som man treffer utrolig mange fascinerende og 
oppegående mennesker i tillitsvalgtsapparatet.

Navn: 	 Jon	Haakon	Malmer-Høvik	
Spesialitet: Radiologi	

Tillitsvalgtserfaring: 
ATV SH Buskerud, avd. for bildediag-
nostikk 2008-2009, vara 2007. FTV 
Sykehuset Buskerud HF 2009, vara 2008 
og plass i styret i Buskerud Legeforening. 
FTV Vestre Viken HF 2009. Styremedlem 
Ylf 2009. 

YLF
Fra foreningen



TURNUSTJENESTEN

Bilaget:
Alt du bør vite om 

turnustjenesten
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Legeforeningen	
Legeforeningen er fagforening og 
faglig forening for alle landets leger. 
Legeforeningen har nå over 25 000 
medlemmer og er sammensatt av 
mange underforeninger. Yngre legers 
forening er av syv yrkesforeninger 
i legeforeningen. Ylf har over 6000 
medlemmer. Vi er fagforening for 
turnusleger, sykehusleger som går i 
utdanningsstillinger, vernepliktig befal 
og stipendiater. 

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

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

Turnusrådet
Turnusrådet er Legeforeningens faglige 
organ for turnustjenesten for leger. 
Spørsmål vedrørende faglige sider ved 
turnustjenesten tas opp med turnus-
rådet. 

Henvendelser rettes til Legeforenin-
gens sekretariat som vil hjelpe deg 
videre. 

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

De avtalene legeforeningen har med 
helseforetakene kalles A2 og B.

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

Hovedtemaer som er avtalefestet; Ar-
beidstid: definisjoner og muligheter for 
utvidet arbeidstid. Vernebestemmelser- 
som beskriver maksimumsgrenser for 
arbeidstid, rett og plikt til å jobbe vak-
ter, lønnsnivåene, forhold som angår 
turnusleger (§8)

Disse avtalene skal ligge på intranettsi-
dene til foretaket. De ligger også på 
legeforeningens hjemmeside.

Hvem	er	din	tillitsvalgte?
 Hvis du trenger hjelp bør du kontakte 
din tillitsvalgte. Det skal være Ylf-
tillitsvalgte ved henholdsvis kirurgisk, 
medisinsk og psykiatrisk avdeling og 
disse fungerer også som turnuslegenes 

tillitsvalgte. Over dette finnes det en 
hovedtillitsvalgt/foretakstillitsvalgt for 
sykehuset/foretaket.  Personalavde-
lingen skal hele tiden ha oversikt over 
hvem de tillitsvalgte er. Ofte ligger  
opplysningene også på intranett. Hvis 
du ikke finner din tillitsvalgte kan du 
sende e-post til Ylfs kontor. 

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

evaluering	av	turnustjenesten
En rekke endringer i rammebet-
ingelsene for turnustjenesten re-
iser spørsmål om tjenesten fortsatt 
oppfyller hensikten og hvilke en-
dringer som eventuelt er påkrevet. 
Legeforeningen gjennomfører en 
kontinuerlig standardisert nasjonal 
evaluering av turnustjenesten basert 
på spørreskjemaundersøkelser. Spør-
reskjemaundersøkelsene skal måle 
kvaliteten i turnustjenesten og tjene 
som informasjonsgrunnlag i arbeidet 
med å utvikle tjenesten. De skal danne 
grunnlag for beslutninger vedrørende 
turnustjenesten både for turnusrådet, 
arbeidsgivere og myndigheter. Under-
søkelsen gjennomføres anonymt, og 
det er viktig at du benytter anlednin-
gen til å gi uttrykk for din vurdering av 
tjenesten. 

Flytting
Sykehusturnus og distriktsturnus:

Flytteutgifter
Enkelte foretak/kommuner dekker 
flytteutgifter for turnusleger. Dette kan 
undersøkes ved å kontakte personal-
kontoret eller lokale tillitsvalgte hos 
den arbeidsgiveren du skal begynne 
hos.

Utover det som eventuelt dekkes av 
ny arbeidsgiver, er SAFH fra 1. januar 
2005 delegert oppgaven med tilskudd 
til reise og flytting for turnusleger. Reg-
lene for tilskudd til reise og flytting for 
turnusleger finnes på denne linken: 
http://www.shdir.no/publikasjoner/
rundskriv/tilskudd_til_reise_og_flyt-
ting_for_turnusleger_og_turnusfysiot-
erapeuter_2006_36009

Skjema for søknad om slikt tilskudd 
finnes her: 
http://www.safh.no/skjema/reiseutg.
pdf

Flyttedag
Flyttedager reguleres av personalhånd-
bøker. Vanligvis har man krav på inntil 

2 dager velferdspermisjon for flytting. 
Det er den nye arbeidsgiveren som 
eventuelt skal dekke dette.

Bolig
Sykehusturnus: 
Overenskomstens del A2 § 8.3.2: Turnu-
sleger skal tilbys tilfredsstillende bolig-
forhold. Se for øvrig http://www.lege-
foreningen.no/index.gan?id=11604

Distriktsturnus:
Særavtalen § 11.6: Turnuslegen skal 
tilbys tilfredsstillende boligforhold i 
samsvar med de normer som gjelder 
for turnusleger i sykehus. Turnusleger 
har plikt, med mindre særlige grunner 
tilsier noe annet, til å bo i den anviste 
bolig eller dekke kommunens even-
tuelle husleietap hvis boligen ikke 
kan leies ut midlertidig til andre, se 
særavtalen 11.7. Særavtalen finnes her: 
http://www.legeforeningen.no/index.
gan?id=111867&subid=0

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

Statens helsetilsyn har gitt følgende 
retningslinjer om turnuslegenes bolig-
forhold: 
Dersom man ikke blir enige om hva 
som er tilfredsstillende boligforhold, 
kan følgende retningslinjer gi veiledn-
ing: 
1. Den frie gulvflate bør ikke være min-

dre enn 70m2 og utgjøre minimum 
3 rom (1 oppholdsrom, 2 soverom) 
ent., kjøkken, bad og WC.

2. I kjøkken skal være installert: Komfyr 
med minst 3 kokeplater og steke-
ovn. Kjøleskap. Skapplass til kjøkke-
nutstyr og mat. Kjøkkenbenk med 
oppvaskkum og utslagsbenk.

3. I soveværelse skal være: Dobbelt-
seng med tilhørende madrasser. 
Nattbord og klesskap.

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

5. I tilfelle hvor kandidaten ønsker det 
forutsettes det at sykehuset også er 
behjelpelig med møblering for øvrig

Arbeidsavtale
Arbeidsmiljøloven § 14-5 stiller 
krav om at det skal inngås skriftlig 
arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. 
Avtalen skal inneholde bestemmelser 
om partenes identitet, arbeidsstedet, 
tittel, tidspunktet for arbeidets oppstart 
og forventet varighet. I tillegg er det 
vanlig, eventuelt som en henvisning 
til tariffavtalene, at arbeidsavtalen 
gir opplysninger om rett til ferie og 
feriepenger, oppsigelsesfrister, lønns-
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vilkår og arbeidstidsregler. Det er 
vanlig at det henvises til tariffavtaler 
som regulerer arbeidsforholdet.  Vi ser 
at flere arbeidsgivere tar inn formul-
eringer i arbeidsavtalene som strider 
mot gjeldene kollektive avtaler. Dette 
ser vi særlig i forhold til bestemmelser 
om arbeidssted, og det vil ha betyd-
ning for deg etter at du er ferdig med 
turnustjenesten og evt. søker stilling 
ved sykehus. Arbeidsavtalen vil gjelde 
foran avtaleverket. Hvis du er i tvil om 
formuleringer i arbeidsavtalen vil vi 
gjerne at du kontakter Ylf slik at vi kan 
gi deg råd.  

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

Turnusleger i sykehus kan i gjennom-
snitt bli pålagt å arbeide 38 timer i 
uken (dersom man har vakttjeneste 
mellom kl 2000 og 0600), eller 40 timer 
i uken (uten vakt i nevnte tidsrom). Ar-
beid utover denne tid kan avtales med 
den enkelte, så lenge man holder seg 
innenfor vernebestemmelsene. Denne 
tiden kalles utvidet tjeneste/arbeidstid 
(UTA).

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

Turnus i kommunehelsetjenesten
Turnusleger i kommunehelsetjenesten 
har en arbeidstid på 37,5 timer. I tillegg 
kommer legevakter. Organisering 
av legevakt er kommunens ansvar. 
Arbeidsmiljøloven § 48 stiller krav til 
at det skal utarbeides en arbeidsplan 
i slike tilfeller. Planen skal være forut-

sigbar for den enkelte arbeidstaker 
både hva gjelder arbeidstid og fritid. 
Det er fast praksis at slike arbeidsplaner 
rullerer mellom de legene som er med 
i vaktsjiktet etter et bestemt møns-
ter. Turnuslegene skal inngå i denne 
vaktordningen på samme måte som de 
andre legene; det vil si de skal verken 
komme bedre eller dårligere ut enn de 
øvrige legene. 

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

Tjenesteplanen utarbeides med 
utgangspunkt i hvor mange leger det 
er i vaktsjiktet. Dersom det arbeider 7 
leger i vaktsjiktet blir tjenesteplanen 
7-delt, og vil rullere hver 7 uke. I løpet 
av denne 7-ukers perioden vil det 
variere hvor mange timer i uken man 
arbeider avhengig av hvordan vak-
tene fordeles. Det kan være uker på 
opptil 60 timer, og det kan være uker 
med null timer (såkalt nulltimersuke) 
på tjenesteplanen. Det er gjennom-
snittet av timene i tjenesteplanen 
som er avgjørende for hvor lang 
tjenesteplanen sies å være. Et vanlig 
gjennomsnitt i tjenesteplanen er ofte 
42-43 timer. 

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

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

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

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

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

Døgnvakt eller ikke døgnvakt?
Ylf mener at det er viktig at man 
har nattevakter også i løpet av tur-
nustjenesten, fordi man i vaktsituasjo-
nen får testet evnen til å gjøre selvsten-
dige vurderinger som lege. 

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

Dermed kan man si at prinsippet er 
godtatt av myndighetene, men at Ylf 
aldri har akseptert den faglige begrun-
nelsen for dette.

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

Vaktrom i sykehusturnus
Det følger av A2 § 8.4.1 at sykehuset 
skal stille velegnet vaktrom til disposis-
jon for vakthavende lege.

Formuleringen er identisk med den 
som fantes i tidligere tariffområder. Da 
de sentrale parter drøftet innholdet i 
dette ble det vist til tidligere vedlegg 
som beskriver standarden. Vedlegget 
er ikke tatt med som vedlegg til A2, 
men det har ikke på noe tidspunkt vært 
anført at en annen standard enn dette 
skal gjelde. Vedlegget må derfor brukes 
som utgangspunkt for innholdet i vak-
trommet. Det er selvsagt ikke til hinder 
for at partene lokalt definerer en bedre 
standard enn dette. Standarden er som 
følger (neste side):
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Vedlegg 1
VAKTROM FOR SYKEHUSLEGER  MED 
VAKT PÅ ARBEIDSSTEDET (TIL STEDE-
VAKT)

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

Partene er enige om følgende ret-
ningslinjer for hvilken standard vak-
trommene skal ha:
1. Vaktrom for leger skal være utstyrt 

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

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

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

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

Fravær	som	ikke	resulterer	i	rest-
tjeneste
Sykehusturnus
Feriefravær: 
Maks 5 uker, fordelt likt på minimum to 
avdelinger.

Sykefravær/annet fravær: 
Inntil 4 uker, men maks 2 uker ved en 
enkelt  avdeling

Fravær utover dette resulterer i rest-
tjeneste. 

Distriktsturnus 
Feriefravær: 
Maks 2 ½ uke

Sykefravær/annet fravær: 
Inntil 2 uker

Fravær utover dette resulterer i rest-
tjeneste. 

Ferie
Rett til ferie med lønn?
Hvor mye ferie med lønn du har krav 
på i 2008, avhenger av opptjeningen 
i 2007. Dette betyr at feriepenger 
beregnes på grunnlag av arbeidsveder-
lag utbetalt året før man tar ut ferie. 

Dette skyldes at opptjeningsåret for 
feriepenger er det forutgående kalend-
erår, se ferieloven § 4. Full opptjening 
utgjør 30 virkedager ferie med lønn (5 
uker). Dvs. at du opptjente rett til 2,5 
virkedager ferie med lønn i 2008 pr 
hele måned du arbeidet i 2007.

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

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

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

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

Svangerskap	og	foreldrepermisjon
Sykehusturnus
Overenskomstens del A2 § 8.3.3: Turnu-
slege som får avbrutt turnustjenesten 
pga svangerskaps- eller fødselsper-
misjon, skal ha rett til å fortsette sin 
turnus ved samme tjenestested etter 
endt permisjon. Se forøvrig Overens-
komst mellom Spekter og Den norske 
legeforening. 

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

Overenskomstens del A1 § 1.2, jf § 
1.1: Den som er ansatt og har tiltrådt 
stilling i virksomheten og har rett til 
fødselspenger, svangerskapspenger 
mv. etter folketrygdloven, har rett til full 
lønn uten hensyn til bestemmelsene 

om inntektsbegrensning. Full lønn er all 
godtgjøring etter oppsatt tjenesteplan. 
Se for øvrig Overenskomst mellom 
Spekter og Akademikerne-Helse. 

Se for øvrig artikkel i Ylf Forum nr 9 for 
2003.

Distriktsturnus
Turnuslege som får avbrutt tur-
nustjenesten pga svangerskaps- eller 
fødselspermisjon, skal ha rett til å fort-
sette sin turnus ved samme kommune 
for gjennomføring av resttjeneste i 
kommunehelsetjenesten etter endt 
permisjon. Dette synet støttes også av 
Likestillings- og diskrimineringsombu-
det. 

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

Hovedtariffavtalen i KS, fellesbestem-
melsene § 8.3.1, jf § 8.2.2.1: Det ut-
betales full ordinær lønn, faste årsbeløp 
og faste variable tillegg etter oppsatt 
turnusplan.

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

Se for øvrig artikkel i Ylf Forum nr 9 for 
2003

Legevakt	i	kommunehelsetjenesten
Refusjoner fra folketrygden: 
For legevaktsarbeid får turnuslegen re-
fusjoner fra folketrygden. Disse inntek-
ter regnes som næringsinntekt, og det 
må avsettes penger til skatteoppgjøret. 
Det kan lønne seg å ha en regnskaps-
fører som fører legevaktregnskapet. 

Legevaktskoffert: 
Kommunen plikter å holde lege-
vaktskoffert med faglig forsvarlig 
utrustning. Medisiner og forbruksvarer 
dekker turnuslegen selv.

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

Saksgang	når	det	oppstår	problemer
Felles for sykehus- og distriktsturnus:
Se pkt 5.4 under målbeskrivelse for tur-
nustjenesten for leger. Målbeskrivelsen 
finner du her: http://www.legeforenin-
gen.no/asset/25700/2/25700_2.pdf
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Hvorfor lage blad?
Når man svetter over datamaskinen like før levering til trykkeriet, 

kan man jo stille seg dette spørsmålet. Det er ikke den eneste 

gangen slike tanker kan og bør dukke opp. Som redaktør i 

studentbladet husker jeg godt den synkende følelsen da jeg så et 

uåpnet blad i søppelkassen til en medstudent. Ikke minst husker 

jeg godt spørsmålet man unektelig stiller seg. Har dette bladet 

livets rett? Kunne vi likeså godt brukt tiden på andre ting? Man 

spør seg om et tre som faller i skogen uten at noen hører det 

virkelig har falt. På samme måte kan man tenke om et blad som 

ikke leses.

Jeg leste noen kloke ord som handlet om dette temaet: «Det 

verste jeg vet er unyttig arbeid utført med stor flid». Hvem som 

sa det har jeg glemt, men det traff noe i meg. Etter det har jeg av 

og til slurvet med litt bedre samvittighet. Et blad som ikke leses 

bør ikke lages. Heldigvis får vi en god del tilbakemeldinger om 

at Ylf-forum er nyttig.  Noen synes det er mye stoff om turnus og 

gravide. Det er ikke tilfeldig. Turnusleger er ferske i faget, lette 

å lure og kjenner ikke rettighetene sine like godt som erfarne 

assistentleger. Gravide diskrimineres i større og større grad. 

Dessverre. Men vi skal lage artikler som er nyttige for andre 

grupper, helst for alle.

Ylf-forum er et fagforeningsblad. Det vil si at Ylfs styre er ansvarlig 

utgiver. De produserer brorparten av artiklene, og godkjenner 

disse før de kommer på trykk. Nytt styre er i gang med arbeidet 

fra 1. september i år. Vi har hatt en større diskusjon om hva det 

er viktig å informere om, og hva leger minimum bør kunne. Vi 

kan kalle det slags pensum, for å bruke et kjent, men belastet 

begrep. Vi er en på mange måter naiv arbeidstakergruppe som 

tar mye ansvar, leser faglitteraturen nøye, men som dessverre ikke 

bruker mye tid på å lese verken arbeidskontrakt eller lønnslipp. Vi 

planlegger å lage bilag med andre tema enn turnus. Vi vil prøve 

å dekke sentrale tema godt gjennom året. Dessuten jobber vi 

med at nettsidene skal bli bedre og forhåpentligvis mer brukt. 

Det vi alltid er takknemlige for, i arbeidet med å bli bedre, er 

tilbakemelding. Det mottas med takk.

– Marit Tveito
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Frihetens pris
– en tragikomedie  

i fire akter 
 

Stipendiet er sikret, 
Forskertilværelsen en realitet

Kontrakten foran meg bekrefter at: 
«Du skal ta doktorgrad  

ved medisinske fakultet»

Nyheten om stipendium gjør meg euforisk
Alt er perfekt. 

Alt!

Jeg kan jeg stå opp når jeg vil,
Skal få betalt for å lese og tenke

Jeg «plikter» å undervise 
studenter i landets øverste percentil

Dessuten. 
Jeg innrømmer at tittelen: «hjerneforsker»

Gjør at jeg føler meg ganske viril. 

Så leser jeg kontrakten til ende. 
Nederst på siden er bivirkningen definert: 

«Vit at Friheten har sin pris, 
signér her –  for å få lønnen din halvert»

Jeg signerer, 
Selv om prislappen er klar. 

Med halve lønnen kan  
jeg ikke betjene lånet, 

Og må flytte hjem, til mor og far.

Anonym basalforsker

DIKT FRA LAB
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Alle ansatte mottar regelmessig 
lønnsslipp og selv om det har blitt 
vanligere med elektronisk utsendelse, 
gjelder det fortsatt at dette er et viktig 
dokument som vi egentlig plikter å 
forstå slik at vi kan korrigere for høy, 
eller lav utbetaling. En forutsetning 
for at vi skal få dette til er at vi forstår 
lønnssystemet. Dette er kanskje den 
egentlige årsaken til leger finner det 
vanskelig å etterkomme kravet om å 
kunne lese og forstå sin egen lønns-
slipp. Vi har krav på oss fra arbeids-
giver til å kunne gi tilbakemelding 
om manglende lønnsutbetaling så 
vel som for meget utbetalt lønn. 
Vi har eksempler på at feil utbetal-
ing har blitt kjent først etter lang 
tid hvor de legene det gjaldt fikk i 
mot seg krav om tilbakebetaling fra 
arbeidsgiver. Likeså finnes eksempler 
på det omvendte hvor leger har fått 
utbetalt betydelige summer da de 
endelig skjønte lønnsslippen og fikk 
sagt i fra om hva som var galt. Det 
må bemerkes at det er lovfestet 3 års 
foreldelsesfrist for lønnskrav, samt at 
leger som får slike tilbakebetalingsk-
rav mot seg, kan gjøre seg tjent med å 
kontakte Ylfs kontor. 

Lønnssystemet
Da lønnssystemet ble omgjort kom 
det inn en del nye momenter som 
mange har funnet vanskelig å forstå. 

Lønnsslippen –  
til nytte eller hodebry?
Det er en svært vanlig holdning blant leger at lønnsslippen mottas hver måned uten 
at legen egentlig forstår hva de enkelte rubrikkene gir av informasjon. Dette har etter 
omleggingen av lønnssystemet for leger i 2002, blitt enda vanskeligere. Denne artik-
kelen skal belyse de enkelte momenter på lønnsslippen slik at man forhåpentligvis 
kan bli mer observant på de feil som kan forekomme i lønnsutbetalingen.

eSPen	MøLLeR-HAnSen
Styret

Det er mange som i denne sammen-
heng kunne ønske seg fastlønn uten 
forvirrende variable tillegg og andre 
momenter. Vår månedlige lønnsut-
betaling består av lønn for 38 timers 
uke med tillegg for fast avtalt overtid, 
vaktlønn, med mer. Grunnlønn er 
ikke lenger et begrep innen lønnsover-
sikten – her har basislønnen overtatt. 
Denne utgjør hoveddelen av lønnen 
og består av minimumslønn pluss 
eventuelle kollektive tillegg, doktor-
gradstillegg og andre evt. individuelt 
avtalte tillegg. Det er vel så vanlig at 
individuelle tillegg ikke inngår i basis-
lønnen. Alle tillegg i forbindelse med 
overtidsarbeid og vakt utregnes på 
grunnlag av basislønnen. Det arbeides 
på flere sykehus for å få lønnsslippen 
oversiktlig og forståelig. Vesentlig her 
er det å synliggjøre basislønnen slik at 
tilleggenes størrelse også kan sjekkes.

Kjenner du ikke igjen 
beløpene?
Det er vanlig at man ikke kjenner 
igjen lønnen sin i beløpene på lønns-
slippen. Den hyppigste årsaken er at 
årsbeløpene for de enkelte lønnsmo-
mentene – basislønn, dr. gradstillegg, 
individuelle tillegg, osv – deles opp i 
tilsvarende månedlig beløp. Dersom 
man har et individuelt tillegg på 
15.000kr per år, utgjør dette på lønns-
slippen 1.250kr og dr. gradstillegget 
synes som 2083,33kr.

Overtidsbetalingen
Overtidsbetalingen for leger er et 
kapittel for seg som gjerne kunne fått 
egen artikkel, men i korte trekk kan 
overtiden deles i tre: UTA (Utvidet 
arbeidstid), Tilfeldig overtid (overtid) 
UFO-vakter (uforutsette vakter = 
tidligere vakansvakter). Disse plas-
seres på egne linjer på lønnsslippen 
under disse betegnelsene, og gjerne 
med tallstørrelsen på tillegget per time 
i parentes. Det potensielt forvirrende 
her er at disse størrelsene varierer fra 
turnusleger, leger i spesialisering og 
overleger, samt at det er forskjeller 
mellom de enkelte helseforetak. Disse 
fremgår av de lokale B-delsavtalene. 

Et annet forvirrende moment er 
at UTA antallet er vanskelig å kjenne 
igjen for mange. 

Der finnes tre alternativer å få 
dette presentert på. Det vanligste er 
den mest uoversiktlige. Eksempelvis 
med samlet 44,5 timers arbeidsuke 
og 38 timer som utgangspunkt. 
Timesatsen for UTA er oftest 0,075 
% av basislønnen.
– UTA 26,0  (0,075 %) –   

her er det 26 UTA-timer per måned. 
– UTA  44,5 (0,075 %) –   
samlet timetall per uke 

– UTA  6,5 (0,075 %) –   
antall timer per uke utover full 
stilling
Forekommer det feil i dette, vil det 

være vanskelig å oppdage og man må 
sjekke tallverdiene her nøye av og til. 

Ønskereprise:
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Sammenlikne gjerne tallene med en 
kollega med samme tjenesteplan.

Tilfeldig overtid (oftest 0,08 % av 
basislønnen per time) skrives på egen 
linje – evt. på flere linjer dersom en har 
levert inn flere overtidslister.

Vaktlønnen er kompensasjon for 
arbeidstiden mellom kl 17 og 07. 
Denne erstattet kvelds- og helgedag-
stillegget for noen år siden. Det frem-
kommer på slippen  som «vaktl 0,025 
%» det eksakte timeantallet må sjekkes 
i henhold til tjenesteplanen, men dette 
beløpet skal i hovedsak være det samme 
fra måned til måned så lenge man ikke 
har gjort endringer i tjenesteplanen.

Reell overtidsoversikt
Det er klare regler i arbeidsmiljøloven 
om overtidsbruk (AML § 10-6). 
Grensene for overtid er 10 t per 7 
dager, 25t per  4 uker, 200t per 52 
uker. Det kan søkes Arbeidstilsynet 
om utvidelse av grensen til 400t per år 
(gjøres av arbeidsgiver). Lønnsslippen 
skal egentlig gi deg informasjon om 
hvor mye overtid du selv har jobbet i 
inneværende år. Men dette stemmer 
for de aller fleste ikke – det er store 
mangler i registreringen av overtid. 
Det som ofte glipper ut av registre-
ringen i lønnsdatabasene er UFO-
vaktene. Disse utgjør for mange en 
betydelig andel timer som egentlig 
gjør at grensene for overtidsbruk over-
skrides brutalt. Det bør jobbes for å få 
den reelle overtidsbruken registrert på 
lønnsslippen til enhver tid. Gi beskjed 
til lønn/personal dersom timeantallet 
ikke er korrekt.

Ou-fond?
Nederst på lønnsslippen står det Ou-
fond - Det trekkes for alle lønnsmot-
takere til et såkalt Opplysnings- og 
utviklingsfond. Beløpet er relativt lite. 
I størrelsesorden kr 10 per måned. 
Innbetalingen til disse fondene som er 
sentralt styrt f. eks innen HSH, skjer fra 
både arbeidstaker og arbeidsgiver med 
tilsvarende beløp. Det kan søkes om 
midler og stipender fra disse fondene 
til arbeid innenfor vedtektene. Det er 
ulike vedtekter innen de forskjellige 
organisasjonene (HSH, Spekter og 
Oslo Kommune). Alle ansatte betaler 
inn omtrent samme beløp. Beløpet 
avhenger vanligvis av stillingsstørrelsen 
man har, ikke av samlet lønn.

Trekk til pensjonskasse
På slippen er det ofte linjer for trekk 
– disse ser man med minustegn etter 
beløpet. Skatten er selvsagt størstede-
len av trekket. AML hjemler når det 
kan trekkes i lønn (§14–15). Skatt 
og pensjonstrekk utgjør på forhånd 
avtalte trekk. Andre trekk i lønn som 
ikke er listet opp i AML § 14-15, 
avtales i hovedsak i hvert enkelt tilfelle 
og bør således ikke komme som noen 
overraskelse. Offentlig ansatte leger 
betaler inn til en pensjonskasse, 2–2,5 
% av lønnen. Betingelsene varierer litt 
men er i det store og hele de samme 
og vi har liten innvirkning på denne 
delen av lønntrekket. Medlemskap 
bestemmes av hvor man er ansatt og 
selv om  medlemskapet virker lite 
aktuelt for unge leger, er det likevel 
viktig at vi allerede nå passer på at vi 

har blitt innmeldt og registrert i for 
eksempel KLP eller SPK.

Ferietrekk til forvirring
Feriepengegrunnlaget følger fra året 
før og gir informasjon om hvor mye 
du får utbetalt i som godtgjørelse i den 
måneden man trekkes for ferie. Det 
utgjør 12 % av feriepengegrunnlaget 
og det trekkes ikke skatt av dette belø-
pet i denne måneden. Beløpet inngår 
derimot i den skattbare inntekten det 
året den utbetales, men det føles ikke 
som om vi betaler skatt av den når den 
ikke trekkes den aktuelle måneden. 

Alle arbeidstakere skal i utgang-
spunktet ta ut ferie og arbeidsgiver 
plikter å legge forholdene til rette 
slik at man får tatt ut sin ferie ihht 
Ferieloven. Derfor blir alle i utgang-
spunktet trukket for 5 uker ferie i en 
av sommermånedene, oftest juni eller 
juli. Det trekket kan overraske dersom 
man ser etter fordi trekket utgjør mer 
enn en ordinær månedslønn, tilsvar-
ende 5 uker. Da fremkommer det på 
lønnsslippen først oppsatt lønn med 
de ovenfornevnte elementene, med 
påfølgende trekk for 5/4 av de til 
vanlig gitte beløpene. Dette gjør at 
man kan komme særs dårlig ut dersom 
det er første året man jobber og ikke 
har opparbeidet seg noe feriepengeg-
runnlag fra året før. Hvis man da velger 
å ta ut ferie som man egentlig skal, kan 
resultatet bli negativ utbetaling, altså 
at man trekkes ytterligere ved neste 
lønnsutbetaling. Ønsker man derimot 
å unngå denne situasjonen, må det gis 
beskjed til personal-/lønnskontoret 
om at det ikke skal trekkes for full 
ferie, men for eksempel bare for 2 uker 
dette året. Fristen for dette er vanligvis 
omkring 1.mai, men det kan variere en 
del.

At man bør ta kontakt med lokale 
tillitsvalgte eller Ylfs kontor dersom 
det fortsatt er uklart eller dukker 
opp vanskeligheter i forbindelse med 
lønnsutbetalingene, kan ikke gjentas 
for mange ganger.

Desember er en ekstra fin skattemåned
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Dette oppgjøret var et såkalt «mellomoppgjør». Det betyr 
at vi kun forhandlet lønn og ikke om andre elementer i 
avtalen. Resultatet på 4.3 % betyr et tillegg på mellom 
20 000 og 23 000 for leger i spesialisering i kategoriene 
A-D. Studenter med lisens og turnuslegene fikk et noe 
lavere tillegg denne gangen. 

De nye satsene er:
– Studenter med lisens: 353 500
– Turnusleger: 390 000
– Leger i spesialisering:
– Kategori A: 431 000
                B: 467 500
                C: 505 000

Kategori D er avtalefestet i de lokale avtalene (B-delene). 
Satsene skal justeres med 23 000. Leger som er ferdige 
spesialister, men som fremdeles går i stilling for lege i 
spesialisering tilhører kategori D (dette har ingenting å 
gjøre med de stillingene som tidligere het D-stillinger, 
men som nå heter fordypningsstillinger).

Lovisenberg Sykehus som nylig kom inn i 
Spektersektoren, og sykehusene som har HSH som 
arbeidsgiverorganisasjon, har andre lønnstakster. De 
finnes enkelt ved å gå inn på www.ylf.no og klikke på 
«avtaler» i kolonnen til venstre, og deretter på det syke-
huset hvor du jobber. Lønnsbestemmelsene finnes typisk 
i §5 i gjeldende særavtale.

På Diakonhjemmet sykehus ble det enighet om å 
sikre turnusleger like rettigheter som andre ansatte ved 
foreldrepermisjon. Turnusleger der vil ikke miste arbeids-
forholdet, og har derved rett til full lønn hvis dato for 
opprinnelig avslutning av turnutjenesten er innenfor den 
perioden en er i foreldrepermisjon. Det er en enighet vi 
er veldig glad for. Vi har til nå ikke fått gjennomslag for 
dette i Spektersektoren. 

Lønnsforhandlinger – 
mellomoppgjøret

YLF
Fra foreningen

HeGe	GJeSSInG
Leder

Om kategoriopprykk
Det er viktig å være klar over at de fremforhandlede 
tilleggene ikke skal bli borte når det er tid for kategoriopp-
rykk. De fleste steder må legene selv følge med og gi 
beskjed til lønnsavdelingen at en nå har jobbet så lenge at 
tiden er inne for ny kategoriplassering. Kategoriopprykk 
er en lønnsstigning som følger av økt kompetanse, og om 
man har personlige tillegg av noen art skal disse følge med 
på toppen.

Det er også slik at leger som er borte med rett til fød-
selspermisjon, svangerskapspenger eller adopsjonspenger 
skal ha et individuelt tillegg tilsvarende det opprykket de 
ville hatt dersom de var på jobb. Hensikten med dette 
er at kvinner ikke skal bli hengende etter lønnsmessig. 
Heller ikke dette tillegget skal plutselig forsvinne. Vi har 
sett mange eksempler på at dette «bare skjer», så her er det 
viktig å følge med, og kontakte sin nærmeste tillitsvalgte 
både for informasjon og hjelp, slik at en kan få gjort noe 
med dette på hele sykehuset.

Årets lønnsoppgjør i Spektersektoren ga en lønnsvekst for leger i spesialisering på 4.3 %.

Det er også slik at leger 
som er borte med rett 
til fødselspermisjon, 
svangerskapspenger eller 
adopsjonspenger skal ha et 
individuelt tillegg tilsvarende 
det opprykket de ville hatt 
dersom de var på jobb
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–  Hva var bakgrunnen for prosjektet?
–  Det er vanskelig å skaffe skikkelig informasjon om 

akutte forgiftninger gjennom databaser og registre. I 1980 
ble derfor gjort en prospektiv studie for å danne seg et 
bilde av forgiftningspanoramaet i Oslo, og for å finne ut 
hvordan det gikk med pasientene. Forgiftningsmønsteret 
skifter over tid, med nye medisiner og nye rusmidler, og 
det var på høy tid å gjøre en ny studie for å oppdatere 
kunnskapen om akutte forgiftninger i Oslo. 

–  Hva er ditt viktigste funn?
–  De aller fleste som blir lagt inn på sykehus med 

akutt forgiftning, uansett årsak, har en god prognose 
for den aktuelle episoden. Få pasienter dør eller får varig 
men til tross for at tilstanden akutt ofte er svært drama-
tisk. De fleste forgiftninger i Oslo behandles imidlertid 
prehospitalt uten innleggelse på sykehus, og mange 
av disse er opiat-overdoser. Vi fant heldigvis ingen økt 
dødelighet i denne gruppen, selv om vi i Oslo behandler 

MITT	Funn
Fridtjof Heyerdahl

Fridtjof  Heyerdahl disputerte 16 januar 2009 for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo 
med avhandlingen «Acute poisonings in Oslo. Levels of health care, clinical course 
and repetition pattern».

flere utenfor sykehus enn man gjør i mange andre land. 
Repetisjonsmønseret er imidlertid alarmerende, hele 30% 
av alle repeterer sin forgiftning i løpet av ett år. 

–  Hvordan ble du engasjert i dette prosjektet?
–  Jeg ønsket å forske på noe som hadde med akutt- og 

intensivmedisin å gjøre, og søkte meg til akuttmedisinsk 
avdeling på Ullevål som jeg visste hadde mange spen-
nende prosjekter. At tema ble akutte forgiftninger var noe 
mer tilfeldig, men viste seg å være en fin kombinasjon av 
akuttmedisin, epidemiologi, rus og psykiatri.

–  Hadde  du  dette  som  fulltidsstilling,  og  hadde  du 
eventuelt noe annet arbeid ved siden av?

–  Jeg begynte prosjektet mens jeg jobbet klinisk, men 
gikk etter hvert over i en full stipendiatstilling i tre år, og 
disputerte et halvt år etter at jeg begynte i klinisk arbeid 
igjen.

–  Hva har du tenkt til å gjøre videre?
–  Først og fremst skal jeg konsentrere meg om å bli 

ferdig med spesialiseringen i anestesi. Vi har mange pros-
jekter i forlengelsen av denne studien som jeg håper det 
blir tid til etter hvert.

BøRRe	FeVAnG
Rikshospitalet
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Akutte forgiftninger
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Stipend for leder-
utdanning 

2 stipender á kr. 60 000,– 

Stipendene skal benyttes til kompetansegivende 
lederopplæring. Stipendene er forbeholdt leger 
som tar vekttallsgivende lederutdanning. Stipendet 
er åpent for alle Ylfs medlemmer, men nåværende 
og tidligere tillitsvalgte etter hovedavtalen, og 
tillitsvalgte sentralt i foreningen vil bli prioritert. 

Søknad om tildeling av stipend sendes til Ylfs 
styre, postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Styret 
vil vurdere søknadene og tildele stipender.

Utbetalingen av stipend vil bli innberettet som 
trekkfri ugiftsgodtgjørelse. Utbetalingen vil ikke 
medføre noen skatteplikt, forutsatt at det doku-
menteres ovenfor skattemyndighetene at beløpet 
er benyttet til utgifter knyttet til utdanningen.

 
Søknadsfrist: 20. oktober 2009

Egenandel ved  
refusjon fra 

Utdanningsfond III

Fondsutvalget for Utdanningsfond III har med 
bakgrunn i den økonomiske situasjonen i fondet 
og den foreliggende ubalansen mellom inntekter 
og utgifter, vedtatt enkelte endringer i retningslin-
jene for refusjon. Endringene innebærer at det fra 
1.10 2009 innføres en egenandel på kr 500 pr 
kurs for alle søknader til fondet. Det gis således 
refusjon til legitimerte reise- og oppholdsutgifter 
som samlet utgjør mer enn kroner 500 per kurs. 
Videre er det bestemt at makssatsen for refusjon 
til godkjente spesialister, endres til kr 10 000 pr 
år. Satsen gjelder uavhengig av antall kurs pr år. 
Se www.legeforeningen.no for fullstendige nye 
retningslinjer og søknadsskjema. 
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