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Medarbeidersamtaler
– Noe for oss?
Jeg ønsker å slå et slag for
medarbeidersamtaler – og det på tross
av at det er noe jeg selv til nå ikke har
vært med på. Jeg har selvsagt hatt flere
samtaler med mine forskjellige ledere,
men det har de fleste gangene vært fordi
jeg har hatt noe på hjertet, og selv har
bedt om en samtale. For mange av oss
framstår medarbeidersamtaler som noe
fjernt og lite aktuelt. En grunn til det kan
være at vi aldri har jobbet et sted hvor det
faktisk gjennomføres.
Det er også lett å tenke at siden alt
egentlig fungerer ganske greit er det
bortkastet tid og sitte inne hos sjefen og
snakke om seg selv. I tillegg kan mange
føle at det er svært begrenset hva en faktisk kan si i en sånn samtale, fordi
det viktigste for oss er å få forlenget vikariatet, og da er det naturlige svar
på alle spørsmål at alt er helt topp.
Men hensikten med medarbeidersamtaler er god. Hensikten er å bedre
kommunikasjon, tillit og åpenhet på arbeidsplassen sånn at den enkelte
kan bli i best mulig stand til å løse sine oppgaver. Her mener jeg at vi har
mye å hente. Det at vi på best mulig måte kan løse våre oppgaver er i alles
interesse. Pasienten får god behandling, avdelingen får gjort unna viktig
arbeid og vi selv blir dyktigere og mer effektive. Alle blir fornøyde.
Jeg tror vi har et stort potensial i forhold til å bruke den enkeltes krefter
og egenskaper så godt som mulig. Det første som må skje er at lederen
kjenner til hvilke krefter og egenskaper han eller hun har til rådighet. Det
kan best oppnås gjennom en oppriktig interesse i den enkelte. Og det er
her medarbeidersamtaler kommer inn. Hvis den gjennomføres på en god
måte, vil lederen på kort tid kunne skaffe seg en fantastisk kunnskap om
de ansatte. De ansatte vil føle sterkere tilknytning til arbeidsplassen og
dermed sannsynligvis ønske å gjøre en så god innsats som mulig. I enkelte
tilfeller vil det være nødvendig å snakke om vanskelige ting, men også
dette kan få gode konsekvenser. Hvis en person ikke fungerer optimalt
på jobb vet hun ofte om det selv, og vil derfor ha nytte av å snakke om
årsakene fremfor å late som ingenting, mens noe usagt «ligger i luften».
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En kollega fortalte meg at der hun jobber er arbeidsgiverpolitikken å ikke
tilby leger i spesialisering medarbeidersamtaler fordi de ikke er fast ansatt.
Hun mente det var et dårlig utspill. Det er det selvfølgelig. I tillegg til å gi
utrykk for en distansert og uinteressert holdning, fraskriver arbeidsgiver
seg muligheten til å få mange gode innspill. Jeg håper dette er et unntak
og at det er andre grunner til manglende samtaler alle andre steder.
Det er ikke sikkert det er mange ledere som leser dette, men jeg vil likevel
oppfordre alle ledere til å starte med medarbeidersamtaler og tilby god
stemning og god kaffe. Videre vil jeg gjerne oppfordre alle tillitsvalgte til å
tipse lederne om at dette egentlig er en utrolig god idé, og sannsynligvis
en svært berikende måte å bruke tiden på som en slags pause fra alle
bekymringene over ubalansen i budsjettet. Til sist vil jeg oppfordre oss
alle til å møte opp den dagen vi får tilbud om en sånn samtale, og også til
å snakke åpent om hva vi egentlig tenker om arbeidsplassen vår.
– Hege Gjessing
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Fra foreningen

Omstilling
Sykehusene i Norge er i kontinuerlig omstilling. Stortingsvalget i høst endret ikke
retningen. Det er bare å brette opp ermene. Flere og flere sykehus slås sammen. Det
er mange store ord og gode intensjoner, men hva vil egentlig komme ut av dette?
jon Haakon Malmer-Høvik
Styret

Fem internasjonale konsulentselskaper har analysert fusjoner.
Det viser seg at 60–70% av fusjonene ikke når målsetningene.
Av disse skyldes 31 % svakt rasjonale. De resterende lykkes
ikke på grunn av manglende kommunikasjon, kulturelle vanskeligheter, manglende støtte fra ansatte og/eller svak ledelse
(figur 1).
Når en ser spesifikt på mulighetene for kostnadsreduksjon,
viser syv artikler som beskriver totalt 476 fusjoner av sykehus
i USA, Storbritannia og Norge at en kan oppnå ca. 10 %
reduksjon i kostnader. Dersom en ser kun på hva som er oppnådd i Norge bør en ha lavere forventninger (tabell 1).
Undersøkelsene ble fremlagt av toppledere i norske sykehus ved en strategikonferanse vedrørende omorganiseringen i
Vestre Viken helseforetak som omfatter Sykehuset Buskerud,
Asker og Bærum, Kongsberg og Ringerike. (Ledelsen skal ha
ros for et godt initiativ.) Undersøkelsene viser altså at kun
ca. 1/3 av fusjonene når målsetningene, men at en kan regne
med en viss kostnadsreduksjon.
Hva er så målsetningene ved sykehusfusjoner? Det kommer
mange fine ord som alle kan være enige i:
– Høy kvalitet
– Bedret pasientsikkerhet

– Et enda bedre helsetilbud
– Likeverdige tjenester
– Behandling så nær hjemmet som mulig i samarbeid med
kommunene
– Samle det vi må av høyspesialisert behandling for å sikre
kvaliteten
– Bedret rekruttering
– Styrking av den faglige utviklingen
– Forskning vil bli styrket
– Større fagmiljøer gir mulighet for flere avdelinger med
gruppe 1 status
– Mer pasientbehandling ut av de pengene vi har til
rådighet
Men er dette sannsynlig, bortsett fra det siste punktet? Det
er grunn til å være skeptisk etter å ha sett undersøkelsene over.
Hva blir nedsiden for legene ved fusjon av sykehus?
– Tvungen ambulering?
– Vakt på flere sykehus samtidig?
– Et volum som gjør at det å gå i kantina for å spise lunsj,
eller å slutte når arbeidsdagen egentlig skulle vært over,
nærmest blir en dårlig vits? Systemkvalitet ses nemlig i
sammenheng med økt volum per arbeidstager …
– Hvordan opprettholde levedyktige miljøer på de mindre
sykehusene hvis man fjerner akuttfunksjoner?
– Nærhet til pasient?
I tillegg til fokus på økonomi, må også de øvrige målsetningene bli vektlagt i like stor grad. Det er her måloppnåelse
sannsynligvis vil bli vanskelig. Ylf og Legeforeningen vil
arbeide iherdig for at disse øvrige målsetningene ikke bare
forblir fine ord, men får reelt innhold.
Det å gjøre arbeidsforholdene for leger dårligere er derimot
ikke noe som tjener denne måloppnåelsen. Det må legges opp
til et konstruktivt samarbeid gjennom hele prosessen for at vi
sammen skal kunne gjøre realitet av de gode intensjonene.
På den ovennevnte strategikonferansen vedrørende omorganiseringen i Vestre Viken helseforetak kom det heldigvis
frem at toppledere i norsk helsevesen faktisk synes å ønske en
konstruktiv medvirkning.

Figur 1
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Lars Engebretsen, nå lege for Olympiatoppen, hadde
ansvaret ved forsøket på sammenslåingen av de ortopediske
avdelingene ved Rikshospitalet og Ullevål Sykehus i 2000.
Han viste til Olympiatoppens ekstreme grad av involvering som en suksessfaktor. Han sa at dette legges merke til i
utlandet, og at involvering også der i større og større grad
ses på som en suksessfaktor. Han mener at dette bør brukes
av ledere i sykehus. Det må være enighet om konkrete mål.
Disse legges av utøverne i Olympiatoppen, og dette kan overføres til arbeidstakerne i sykehus.
Erik Normann måtte gå av som administrerende direktør
ved Akershus universitetssykehus i høst. Hva ville han gjort
om han fikk et «nytt sykehus i fanget»? Han sier han ville
jobbet mer med forankring av mål og premisser, og med
kultur. Han mener disse spørsmålene er sentrale; Hvordan vil
vi ha det? Hva er det beste av det vi har og som vi ønsker å ta
vare på? Hva ønsker vi definitivt å endre på?
Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen ved
Universitetssykehuset i Nord-Norge hevder at han styrket

medvirkningen fra ansatte under omstillingene der, og at det
var viktig. Han sier også at han har en kvalitetsstrategi hvor
det blant annet inngår å la mest mulig av funksjonsfordelingen skje i fagmiljøet og å sikre gjennomgående faglig ledelse.
Helen Bjørnøy, tidligere statsråd og prisbelønnet leder, sa
at «ledelse handler om å fremelske det beste i våre medarbeidere». Et viktig og godt råd til ledere i norsk helsevesen.
Det å få innflytelse og dermed kunne påvirke ledelsen i
omstillingsprosesser kan virke som en enorm og umulig oppgave for de fleste av oss, men vi kan ikke bare trekke på skuldrene når helsevesenet reformeres. Legene har kompetansen.
Vi har engasjementet i møte med pasientene. Vi må være
med å forme sykehusene på en fornuftig måte.
«La oss ikke miste motet fordi vi tror at det er så lite en mann
eller kvinne kan gjøre … Hver av oss har påvirkningskraft, og
når vi legger alle våre handlinger sammen, blir summen historien om vår generasjon.»
Robert F. Kennedy, tale ved University of Cape Town, 1966

Tabell 1
Forfatter

Antall* Kontroll- Periode
gruppe (årstall)
Aleksander JA et al (5)
USA
92
Ja
1982–1989
					
					
					
Connor RA et al (2)
USA
122
Ja
1986–1994
					
					
					
Dranove D (6)
USA
14
Nei
1992
					
					
					
Spang HR et al (7)
USA
108
Ja
1989–1997
					
					
					
Fulop N et al (3)
Storbritannia 11
Ja
1998–1999
					
Dranove og Linderoth (4) USA
122
Nei
1998–2000
					
Kjekshus og Hagen (8) Norge
7
Nei
1992–2000
					
					
					
* Antall sammenslåinger
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Land

Hovedfunn
Kostnadsvekst både i studie- og kontrollgruppen, men 30 % lavere vekst i studiegruppen.
Størst gevinst ved sammenslåing av like store
sykehus.
Kostnadsvekst både i studie- og kontrollgruppen, men 7 % lavere vekst i studiegruppen.
Større gevinst ved sammenslåing av like store
sykehus.
Data begrenset til ikke-medisinske serviceavdelinger. Små kostnadsreduksjoner ved
sammenslåing av sykehus med mindre enn
270 senger.
Kostnadsvekst både i studie- og kontrollgruppen, men 30 % lavere vekst i studiegruppen.
Størst gevinst i geografiske områder med
sterk konkurranse mellom sykehus.
Kostnadsreduksjon på om lag 5 % av sykehusenes inntekt.
Kostnadsreduksjon på 14 % fire år etter sammenslåing.
Kostnadseffektiviteten redusert med 2,5 % i
gjennomsnitt, men bedring på 6 % i en sammenslåing som inkluderte nedlegging av
akuttfunksjoner.
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Jeg har hørt noen si at ledelse ikke er så viktig. Ting
går sin gang uansett, jobben blir gjort og vi klarer oss
egentlig fint på egenhånd mens lederne våre sitter i
møterommene og tar seg av det administrative. Jeg
er ikke enig. Jeg er overbevist om at ledelse er enormt
viktig. Jeg tror at ledere har stor innvirkningskraft på en
arbeidsplass og bidrar til hvordan det går med avdelingen som helhet, og også i noen grad med enkelt

personene. Noen får det jo til. Det finnes avdelinger hvor
folk trives. Plutselig hører jeg en historie om en leder
som styrer en avdeling som går bra, og hvor de ansatte
forteller om en leder de har tillit til og stoler på. Vi fikk
lyst til å snakke med noen av disse lederne vi har hørt
om. Og vi fikk lyst til å skrive om det i Forum for å spre
ordet om at det faktisk går an.
– Hege

Intervjuet – Marit Bjartveit Krüger
Marit Bjartveit Krüger har klart det umulige. En avdeling som lå med brukket rygg er
oppe og går igjen. Ansatte trives, avdelingen leverer høy kvalitet innenfor budsjett og
til og med epikrisene sendes innen seks dager er gått.
Hege Gjessing
Leder, Ylf

– Hva er din ledelsesfilosofi?
–  Noe av det viktigste er at alt som
presenteres som et problem, skal tas på
alvor. Som en følge av det, er det nødvendig å ha en åpen dør slik at ansatte
føler seg trygge på at jeg er tilgjengelig
når de har behov for å legge frem sin
sak. Det er også viktig for meg å vekt
legge den enkeltes yrkesutøvelse og fag
lige utvikling. Dette handler om kompe
tanse. Den enkeltes kompetanse må ses
i sammenheng med den jobben avdelingen som helhet er satt til å gjøre.
– Hva var det som gjorde at du valgte
å bli leder?
–  Det startet med en blanding av
interesse og tilfeldigheter. Jeg kom til
Hammerfest som medbrakt ektefelle
til sivilarbeider. Der var det ledig vikariat som helsesjef og ingen søkere. Jeg
tiltrådte vikariatet og dette ble en kilde
til ny kunnskap, motivasjon og inspirasjon. Det avgjørende for å påta seg en
lederjobb er å være oppriktig interessert
i ledelse. For meg har dette vært lange
perioder med bratt læring, vekst og
forbedringsutfordringer. Jeg har sett
og opplevd både god og dårlig ledelse.
Ledelse kan sammenlignes med helse.
Vi vet ikke hva god helse er, før vi har
opplevd dårlig helse. God ledelse vises
12

av og til først når det avløses av dårlig
ledelse. Under dårlig lederskap kan
gode miljøer og kulturer brytes ned på
svært kort tid. Min nåværende jobb ble
jeg bedt om å søke mens avdelingen var
i en svært vanskelig fase. Ekstern revisjon av avdelingen konkluderte med at
den nødvendige kompetansen absolutt
var tilstede, men at utfordringen var
kultur, ledelse og samhandling. Det tok
16 måneder å reorganisere avdelingen
til nåværende nivå og etter tre års drift
er vi stolte over resultatene.
– Hvordan klarte du det?
–  Dette er en felles innsats fra sentrale medarbeidere. Vi velger å se på
nye oppgaver som prosjekter. Utgangs
punktet var motivasjonen; å skape en
forståelse for at status quo ikke kan
fortsette og å ville endring. Deretter
satte vi oss klare mål for hva som er
«oppnådd endring» og arbeidet systematisk for å komme dit. Jeg stilte
som krav at jeg skulle få benytte meg
av ekstern veileder i denne prosessen,
en erfaren leder uten helsebakgrunn.
Med krevende arbeidsoppgaver og høy
intensitet på jobb, blir det overordnet
at fritid med ektefelle og venner ikke
brukes til privat «coaching».
– Jeg mener at det i sykehusene legges
for lite vekt på den enkeltes egenskaper
og at det jobbes for mye ut fra en tanke

om at alle har de samme kvalitetene.
Hva tror du må til for å få fram det
beste i den enkelte?
–  Nøkkelen er tett oppfølging
fra første dag. Det må lages et individuelt opplegg som er strukturert
og motiverende for faglig utvikling.
Jeg tror på personliggjort ansvar gjen
nom tydelige oppdrag og betingel
ser. Avdelingsledelsens målsetting
er til enhver tid å ikke bare kjenne
regnskapsbalansen, men også hvilke
faglige ressurser avdelingen har, og hvor
forbedringsmulighetene er. Sykehus
er kompetanseorganisasjoner. Grunn
muren i en kompetanseorganisasjon
er mulighetene for videreutvikling.
Når det gjelder leger i spesialisering,
prioriterer vi klinisk veiledning. I tillegg
til at alle har sin egen faglige veileder,
har hver enkelt en samtale en gang i
halvåret med klinisk veileder og meg for
vurdering, kompetansekartlegging og
planlegging. Gjennom plan for læring
og konstruktive tilbakemeldinger er det
mulig for legene å se egen framgang
og flere inspireres til å forske i løpet av
tiden de tjenestegjør i akuttavdelingen.
– Og hvordan få fram det beste i hele
gruppen av ansatte?
–  Spesialisthelsetjenesten er ikke
alene en produksjonslinje med «syk
pasient inn – frisk pasient ut», men like
mye et læringsverksted der utredning,
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vurdering og ikke minst revurdering
er grunnlag for videreutvikling av eget
fag. Vi etterstreber å utvikle avdelingen
kontinuerlig gjennom prosjekt som
involverer flere av fagprofesjonene, dels
parallelt og dels i team. For eksempel har
vi systematiserte voldsrisikovurderinger
av pasienter i akuttpsykiatri, der legene
diagnostiserer risiko for farlighet parallelt med sykepleiernes identifisering av
daglige risikofaktorer for voldsutøvelse
i sengepost. Gjennom dette arbeidet er
hele gruppen av ansatte i et team rundt
pasienten aktivt medvirkende i å utvikle
en entydig kommunikasjon som umiddelbart innebærer økt sikkerhet og kval-

Ledelse kan
sammenlignes med
helse. Vi vet ikke hva
god helse er, før vi har
opplevd dårlig helse.
God ledelse vises av og
til først når det avløses
av dårlig ledelse.
itetssikring av behandling. Når vi planlegger og utarbeider et prosjekt, passer
vi på at prosjektet blir gjennomført,
evaluert og korrigert. Hvis planen ikke
fungerer godt nok, revurderes denne,
og noen ganger har vi avsluttet før
planlagt tid. Årsaken har enkelte ganger
vært at vi har hatt for mange prosjekt på
gang samtidig og det har vært en tung
erkjennelse å måtte ta inn over seg. På
den andre siden: Når medarbeidere har
opplevd tiltak som er godt formidlet og
som fungerer, vil de ikke ha det annerledes. Implementering er sluttført lenge
før avsluttet prosjekt.
– Jeg har hørt noen rykter om
lunsjen?
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–  Ja, vi har felles lunsj langs et stort
langbord hver dag. Hver morgen hentes
nybakte rundstykker og brød fra bakeri i
nabolaget. Alle på avdelingen har tilbud
om brødskiver og pålegg til selvkost, 30
minutters pause innenfor en time hver
dag. Vi startet dette etter at jeg forstod
at det var flere som satt alene på kontorene sine og spiste matpakken, eller
enda verre: hoppet over å spise på jobb.
Felles lunsj har vist seg å være et viktig
tiltak for samarbeid mellom ansatte ved
sengepostene på vår avdeling.
– Det er mye kritikk av sykehus
ledelse for tiden.  Helseforetakene har
utviklet seg til kompliserte strukturer
med veldig mange ansatte. De fleste
føler at toppledelsen er veldig langt
unna.   Hvilken betydning tror du
toppledelsen har for den enkeltes pres
tasjoner og kan du si noe om hva som
eventuelt er «feil» med dagens system?
–  Linjeledelse innebærer ofte en
struktur med få ledere for mange
ansatte som skal ledes. Usikkerhet om
hvem som er nærmeste leder skaper
manglende tilhørighet. Hvor kan den
enkelte ansatte gå med «de små problemene»? Store og komplekse organisasjoner kan gi en følelse av maktesløshet
og inviterer til å skape ganske små
infrastrukturelle celler, der alle ansatte
er involvert i hverandre. I noen sykehus
er det liten tradisjon for direkte tale
medarbeidere i mellom. En gylden regel
er at man skal «snakke med og ikke om».

Toppledelsen er ansvarlig for å formidle
hvorfor og hvordan arbeidsplassen skal
videreutvikles, den såkalte «vision, mission and method».
– Har du lært deg noen ”leveregler”
om ledelse i løpet av karrieren?
–  Arbeidslivets leveregler er i bunn
og grunn prinsipper som gjelder ellers
i livet også.
Det er uklokt å ta krokveier. Prob
lemene har da en tendens til å ese ut
i stedet for å forsvinne. Det er viktig
å formidle forståelig og å holde løfter.
Å unngå tempotap må ikke stå i motsetning til å la seg korrigere. På den
ene siden ønsker jeg at vår avdeling
skal være moderne og oppdatert, og da
kan vi ikke stå stille. Samtidig må vi gi
rom for restitusjon, der vi samler krefter
etter store endringer. Jeg prøver alltid å
skynde meg så langsomt at jeg får med
meg de viktige motforestillingene. Aller
viktigst for meg er å være en del av et
fellesskap som har en felles musikalitet, som har følelsen av å kunne danse
sammen – eller rett og slett å skape et
skikkelig godt sykehus.
– Kan du anbefale et par gode bøker
om ledelse?
–  Det er bare en bok om ledelse
jeg synes er virkelig god. Den heter
«Leading Minds» og er skrevet Howard
Gardener. Men jeg har også hatt stor
glede av å lese Julius Cæcars strategibeskrivelser i De Galliske Kriger.

Marit Bjartveit Krüger
Leder avdeling for akuttpsykiatri, Oslo Universitetssykehus - HF, Ullevål. Avdelingen har
ansatt 21 leger, hvorav 11 er i spesialisering.
Bjartveit Krüger ble hentet til denne jobben for fem år siden, og oppgaven hennes
var å få avdelingen opp å gå igjen etter en
kritisk fase.
Hun har ledererfaring fra å være avdelingsoverlege, deretter klinikkleder i Psykiatrisk klinikk, Helse Nord-Trøndelag.
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Korrektur
Forum retter

Presisering av arbeidstid
I forrige nummer av Ylf-Forum
fremkommer det i en artikkel en
feil vedrørende arbeidstid, idet det
hevdes at UTA er overtid. Dette er
dessverre ikke korrekt, og vi vil her gi
en liten oppsummering av hvordan
systemet vedrørende arbeidstid er å
forstå:

ha 35,5 timer alminnelig arbeidstid
dersom man har vakt i tidsrommet
2000-0600. Det spiller ingen rolle
for vurderingen om vakten er tilstede
eller hjemmevakt. De som ikke har
vakt i nevnte tidsrom vil som utgangspunkt ha 37,5 timer som alminnelig
arbeidstid, med mindre man har
avtalt noe annet lokalt.

Overtidsarbeid
Overtidsarbeid vil være arbeid som
ikke står på den enkeltes tjenesteplan. Overtidsarbeid er enten tilfeldig
overtidsarbeid, utrykning under
passiv vakt eller uforutsette vakter.
Slikt arbeid kan pålegges av arbeidsgiver med de begrensninger som
fremgår av arbeidsmiljølovens § 106. Arbeidsgivers adgang til å pålegge
overtidsarbeid er således begrenset til
10 timer pr uke, 25 timer pr 4 uker
og 200 timer pr år. Disse bestemmelser knytter seg til overtidsarbeid
isolert sett. I tillegg til dette kan man
ikke pålegge overtid som sammen
med alminnelig arbeidstid overstiger
13 timer pr døgn eller 48 timer pr
uke.

Tjenesteplan
Alle som arbeider til forskjellige tider
av døgnet skal etter arbeidsmiljøloven
§ 10-3 ha en arbeidsplan som viser
hvilke uker, dager og tider den enkelte
skal arbeide. For leger i sykehus kalles
dette for tjenesteplan. Tjenesteplanen
skal vise fordeling av alminnelig
arbeidstid, herunder vakter, pliktig
utvidet arbeidstid (UTA) og utvidet
tjeneste/arbeidstid (UTA).

Alminnelig arbeidstid
Alminnelig arbeidstid er de første
35,5 eller 37.5 timene av tjenesteplan. For underordnede leger skal man

PUA
Leger kan pålegges fast utvidelse av
den alminnelige arbeidstiden, såkalt
PUA med inntil 2,5 timer i gjennomsnitt per uke. Samlet blir det dermed
38 eller 40 timer per uke som danner
grunnlag for minimumslønnen.

UTA
Utvidet tjeneste/arbeidstid er en
frivillig ordning som skal inngås
med den enkelte lege. I praksis er det
ofte slik at den tillitsvalgte drøfter
ordningen med UTA med ledelsen,
men det kreves en aksept fra den
enkelte lege. At UTA er frivillig
innebærer at ordningen kan sies opp
dersom den enkelte ikke ønsker å
arbeide denne lenger. Det er en egen
avlønning av UTA, som beregnes av
basislønn (minimumslønn, doktorgradstillegg, kollektive tillegg lokalt,
og eventuelle individuelle tillegg som
inngår i basislønn). UTA er en del av
tjenesteplanen, og regnes ikke som
overtidsarbeid. Det er innholdet i
den samlede tjenesteplan som danner
grunnlaget for sosiale rettigheter
– rett til lønn under sykdom, foreldrepermisjon, feriepenger, pensjonsopptjening mv.

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

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

Morderiske krav
Siste side av en power-point-presentasjon jeg nylig var
på fanget oppmerksomheten. Budskapet var enkelt, men
virkningsfullt: Morderiske krav – anorektisk støtte. Kilden
var usikker, men det handlet om arbeidsgivers krav til
underordnede, eller rettere sagt følelsen av hvordan disse
kravene kunne fortone seg.
Vi får håpe dette ikke er gjengs oppfatning i norske
sykehus. Samtidig er det ikke helt uvanlig at arbeidstakere
forteller om en fasade av stadig mer omfattende rutiner,
som i praksis ikke lar seg gjennomføre. Det stilles store
krav til helsehjelp, både kvalitetsmessig, men også
juridisk sett. Det virker flere arbeidsgivere å ta innover
seg. Det som blir vanskelig, er når arbeidsgiver lager
ugjennomførlige rutiner som gir inntrykk av å skulle
redde sykehusets skinn ved klager, og som flytter ansvaret
nedover til arbeidstaker. Kvalitetssikring av helsehjelp er
alle interessert i. Arbeidsgiver må tilrettelegge for at man
kan gjøre god nok jobb og fylle de kravene som stilles.
Uttrykket anorektisk støtte gir flere assosiasjoner. Vi leger
er ikke så flinke til å skryte, støtte eller hjelpe hverandre.
Ikke minst har vi en utfordring når det gjelder studenter
og unge leger. Under studiet og turnus skjønner du raskt
at ingen tilbakemelding oftest er det samme som god
tilbakemelding. Det er hvis du gjør noe dumt at du får
oppmerksomhet. På et seminar om likestilling ble det
snakket mye om rekruttering til manns-tunge og kvinnetunge fag. Det virker komplisert og krevende å rekruttere.
Det kan imidlertid være lett. I sykehus møter vi mange
studenter og turnusleger, glupske etter tilbakemelding.
Hvis man ser at noen har talent, koster det lite å gi ros. Det
er ikke mye ekstra som skal til for at nettopp denne ene
velger ditt interessante fagfelt. Spesialiteten får ettervekst,
og du får potensielt en ny, kul kollega.

– Marit Tveito
Ylf-forum 5–2009
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Brigt Møll Nilsen til minne
28.06.77–01.11.09

Brigt kom inn i liva våre hausten
2006, då han var i distriktsturnus i
Sula, og busette seg i Ålesund. Han
kom opprinneleg frå Os, med mellomstasjon i Etiopia og på folkehøgskulen Øytun i Alta, før han starta
medisinstudiet i Trondheim. Han
hadde sjukehusturnus i Volda, og altså
ålmennpraksis i Sula. Me fekk ein heidersmann til ven. Brigt var glad i folk
og natur, og tur. Han var glad i gode
bøker, i godt selskap og i te. Han sto på
ski og gjekk på tur (sjølv om toppturar
var kjedeleg om sumaren), dykka og
sigla. Kaptein Brigt lærte fleire av oss å
sigle på «Brokeback boat» gjennom tò
sesongar. Han var jamnt rundt Aksla
og samla søppel langs stiane for å lage
det triveleg for ålmenta.
Me var ein gjeng med lækjarar, og var
så heldige å sjå kvarandre både på jobb
og fritid. Brigt starta som assistenlækjar på vaksenpsykiatrisk avdeling
ved Ålesund sjukehus. Han var godt
likt, men flytta vidare til røntgen
same stad. Brigt var interessert i det
meste, så det var nok ikkje at han mistrivst, men det var pediater han ville
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Foto: Privat

Me var samla rundt bordet då meldinga kom; «Brigt er sakna». Det var
så uverkeleg, men me måtte sjølvsagt
ut og leite. Etterkvart samla me oss,
prøvde å ta vare på kvarandre og på
Camilla. Om nokon kunne sitje på
ein holme og koke blåskjell over eit
bål han hadde laga av to tørre pinner
og litt tong, måtte det vera Brigt.
Så kom telefonen om at han var
funne. Me drog inn til arbeidsstaden
vår, sjukehuset i Ålesund, inn på
samtalerommet, der så mange av oss
har sagt «me gjorde alt me kunne». Alt
var feil, me skulle ikkje stå på andre
sida, sjå på Brigt som låg der og var,
og samstundes ikkje var.

bli. Så kom han til barneavdelinga i
mai 2008. Han vart tillitsvald, og
gjorde ein stor innsats. Han sat òg i
Ylf-gruppa, og jobba med saker også
utanfor barneavdelinga.
Den siste tida var lukkeleg for Brigt.
Han hadde funne sikker kjærleik med
Camilla, og uttrykte ofte kor glad han
var. Han hadde fått forlenga vikariatet
sitt, og kunne omsider sjå framover.
Måndag 2. november var det minne
stund på sjukehuset. Trass kort varsel
var kapellet overfylt, folk frå alle avdelingane Brigt hadde jobba, og mange

fleire, folk frå alle yrkesgrupper ved
sjukehuset samla seg, sto i gangen for
å vera saman i sorga.
Me som sit igjen veit at me er mange
som delar sorga. Me ventar stadig på
at han skal banke på vindauget, eller
kome smilande bortetter gangen, men
sakte gjeng det opp for oss at han ikkje
meir er.
Me lyser fred over Brigt Møll Nilsen
sitt minne, du er djupt sakna.
				
Helsing frå
vener og kollegaer i Ålesund
Ylf-forum 5–2009
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SPESIALISERING

Bilaget:
Hvordan bli
spesialist

Spesialistregler
Reglene for spesialistutdanning
finner man i «Bestemmelser for
spesialistutdanning», som gjelder
for alle spesialitetene. Videre
har vi spesialistregler for den
enkelte spesialitet. Dessuten har
hver enkelt spesialitet en egen
målbeskrivelse for faget. På Legeforeningens nettsider under «utdanning og fagutvikling/spesialistutdanning» og «organisasjon
og politikk/skjemaer» finner man
nyttige retningslinjer og formularer. Det er viktig å sette seg inn
i spesialistreglene på et tidlig stadium i spesialiseringen. Ved uklar
heter, kan man henvende seg til
det lokale utdanningsutvalget på
avdelingen eller til Ylf- tillitsvalgt.
Alle utdanningsavdelinger skal ha
et utdanningsutvalg bestående
av lege i spesialisering og overlege. Utdanningsutvalget skal fungere som et bindeledd mellom
lege i spesialisering og avdelingens ledelse.
Spesialisering
og autorisasjon som lege
Spesialiseringen bygger på norsk
autorisasjon som lege, inkludert
gjennomført turnustjeneste eller
likeverdig tjeneste. Det finnes
noen unntak som forutsetter
at SAFH (Statens autorisasjons
kontor for helsepersonell) har
samtykket i utsettelse av turnustjenesten: Tjeneste før utført
turnustjeneste ved sykehus teller
med 1/3 verdi, tjeneste etter ½ års
turnustjeneste ved sykehus teller
med 1/2 verdi og tjeneste etter
ett års turnustjeneste ved sykehus
teller med 2/3 verdi. Tjenesten
kan også telle med full verdi etter
dispensasjon ved ufrivillig utsettelse av turnustjenesten.
Godkjent utdanningsavdeling
Det er et vilkår for å få tellende tjeneste at utdanningen
er gjennomført ved godkjent
utdanningsavdeling. Godkjente
utdanningsavdelinger deles inn i
gruppe I- og gruppe II-avdelinger
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(unntak: psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, patologi, klinisk
farmakologi, allmennmedisin,
samfunnsmedisin og arbeidsmedisin). Til gruppe I-avdelinger
tilhører avdelinger ved universitetssykehus, større sentralsykehus og visse spesialsykehus.
Hensikten med gruppe I- tjeneste
er å få erfaring fra en akademisk
avdeling og således få innsikt i
forskningsarbeid. Gruppe II- avdelinger omfatter øvrige godkjente
utdanningsinstitusjoner. Vanligvis
kreves halvannet år tjeneste på
gruppe I-sykehus (unntak: geriatri
ett år). Det er utarbeidet egne
krav til utdanningsinstitusjoner
i spesialistutdanningen av leger.
Det stilles bl.a. krav til utdanningsinstitusjonenes struktur,
herunder faglige nivå og krav til
supervisjon. Videre er det krav til
pasientgrunnlag, utdanningsplaner, utdanningsutvalg og veiledningsopplegg.
Godkjent utdanningsstilling
For å få tellende tjeneste skal
utdanningen være gjennomført
i godkjent opprettet utdanningsstilling. Stillingen skal ha
et NR-nummer (Nasjonalt råd
nummer). Unntaksvis kan tjeneste
som ikke er gjennomført i godkjent utdanningsstilling telle med
til spesialiteten. Det kreves i slike
tilfeller forhåndsgodkjenning.
Deltakelse i
alle aspekter av tjenesten
For at tjenesten skal telle til
spesialiseringen kreves det at
man har deltatt i alle aspekter av
tjenesten. Dette gjelder bl.a. full
deltakelse i avdelingens vaktplan
der hvor slik er etablert. Unntak er
gravide i siste trimester fordi det
her foreligger en tariffavtalt rettighet til vaktfritak. Det forutsettes
deltakelse i internundervisning,
veiledning og øvrige utdanningsmessige aktiviteter som spesialistreglene krever.

Kurs
Kursdeltakelse kreves i henhold til
den enkelte spesialitet, vanligvis
150–250 timer. Det skilles mellom
obligatoriske kurs og valgfrie kurs.
Kursene skal være godkjent for
spesialistutdanning (enkelte kurs
er bare godkjent som etterutdanning for spesialister, og ikke som
del av spesialistutdanningen).
Kurs i administrasjon og ledelse er
obligatorisk for alle spesialiteter
med unntak av allmennmedisin
og arbeidsmedisin. Det kreves
også prosedyrelister i henhold til
den enkelte spesialitet.
Internundervisning
Med internundervisning menes
strukturert legespesifikk undervisning på minimum to timer
per uke i minimum 36 uker i året.
Undervisningen er obligatorisk for lege i spesialisering og
skal inngå i legens tjenesteplan.
Internundervisningen skal bidra
til den faglige utviklingen. Undervisningen kan f.eks. inneholde en
kombinasjon av problembasert
læring, forelesninger, gjennomgang av akuttmedisinske problemstillinger, prosedyrer, pasientkasuistikker og litteraturmøter.
Utdanningsplan
Lege i spesialisering og veileder
skal utarbeide en skriftlig individuell utdanningsplan. Denne
planen skal gi oversikt over legens
bakgrunn, kunnskaper og ferdigheter i forhold til spesialitetens
målbeskrivelse. Den skal skissere
læringsplanen og program for
hele utdanningsperioden, og
tjene som grunnlag for evaluering
av tjenesten. Utdanningsplanen
må jevnlig oppdateres. På Legeforeningens nettsider finnes et
standardformular for individuell
utdanningsplan.
Veiledning
Utdanningsutvalget skal sørge
for at det umiddelbart etter
tiltredelse i stillingen blir oppnevnt en fast veieleder for den
enkelte lege. Veiledningen skal
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bestå av planlagte og regel
messige samtaler mellom lege i
spesialisering og veileder. Planlagt veiledningsmøte forutsettes
gjennomført minst én gang per
måned (i enkelte spesialiteter
hyppigere). Spesielt i starten av
spesialiseringen er hyppige og
regelmessige veiledningsmøter
nødvendige. Samtalen skal ta
utgangspunkt i situasjoner og
problemstillinger som man
møter i det daglige arbeidet, og
innebære en drøfting av handlinger, teoretiske begrunnelser og
etiske overveielser. Veileder skal
holde seg informert om alle sider
ved legens faglige progresjon
og funksjon på avdelingen for å
kunne gi tilbakemeldinger og råd
underveis.
Supervisjon
Lege i spesialisering skal ha
fortløpende faglig supervisjon
av spesialist. Dette bygger på
«mester–svenn»-modellen. Super
visjon er ikke det samme som
veiledning. Spesialist skal fungere
som rollemodell for etiske holdninger, kommunikasjon, informasjon og samhandling med andre
yrkesgrupper. Dersom avdelingen
kun har ansatt én spesialist, må
den sørge for vikar i spesialistens
fravær.
Fordypningstid
Fordypningstiden er tariffavtalt i
A2 § 4-1/særavtalen i HSH § 4-1.
Den sentrale avtalen har ikke tidfestet hvor mye tid som skal være
avsatt, men at fordypningstiden
skal fremgå av tjenesteplanen.
B-delsavtalen regulerer hvor mye
tid som skal settes av. Flere B-dels
avtaler har nedfelt fire timer/ uke.
Fordypningstiden skal planlegges mellom legen og veileder
og kan inneholde f.eks. litteratur
studier, forskningsprosjekter,
praktisk opplæring i prosedyrer,
etc. Kursvirksomhet, veiledning
og internundervisning er ikke
fordypningstid.
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Evaluering, faglig progresjon
og vurdering av egnethet
Veileder skal i samarbeid med
lege i spesialisering fortløpende
evaluere den faglige progresjonen i henhold til målbeskrivelsen
og den individuelle utdannings
planen. Det er anbefalt at man
innen halvgått tid av tilsettingen
på avdelingen, og minst én gang i
året (varierer avhengig av spesialitet), oppdaterer den individuelle
utdanningsplanen og samtidig
foretar en evaluering av legens
kunnskaps- og ferdighetsnivå.
Evalueringen skal gi grunnlag for
nødvendige justeringer i legens
egeninnsats, veileders rolle eller
avdelingens utdanningstilbud slik
at legen får fylt sitt utdanningsbehov. Det skal også gjøres en sluttevaluering før tjenesten avsluttes
på avdelingen. Dersom tvil om
tilfredsstilt utført tjeneste, skal
det innkalles til et møte mellom
legen, veileder og eventuelt andre
overleger. Legen skal ha anled
ning til å ha med tillitsvalgt. Møtet
skal protokollføres og resultere i
en skriftlig avtale om hvilke tiltak
som skal iverksettes for å hjelpe
legen. Det kan dreie seg om
intensivering av faglig veiledning,
systematisk oppfølging av journal
arbeid, etc.
Fravær
Utgangspunktet er at alt fravær
fra tjenesten går til fratrekk i
beregningen – uansett årsak. Dvs.
at også svangerskapspermisjon
og sykefravær skal trekkes fra
tjenesten. Noen vil kanskje si
at det er urettferdig at sosiale
rettigheter her «brukes i mot
en», men når man ikke er i jobb,
er man heller ikke i en aktiv
læringssituasjon. Permisjon for
kursdeltakelse og permisjon
i forbindelse med arbeid som
tillitsvalgt i Legeforeningen
regnes imidlertid ikke som fravær.
Ferie kan ikke tillegges den attesterte tjenestetiden for å forlenge
denne dersom ferie ikke ble tatt
i løpet av tjenesten. Ferieav-

vikling gir imidlertid ikke trekk
i tjenestetid for ferie som er avviklet da feriefritid er en rettighet
som fremgår av arbeidsforholdet.
Dersom man har vært sykemeldt
fra deler av tjenesten (f.eks. fra
vakter, bestemte arbeidsoppgaver
eller fra nattarbeid), kan man
søke om individuell godkjenning
av tjenesten hos spesialitets
komiteen.
Minstekrav til tjeneste/
deltidsstilling
For å få tjenesten godkjent 100 %
til spesialiteten er det et vilkår at
man har minst 35,5 timers arbeidsuke, eller 37,5 timer hvis det
ikke er vakter mellom kl 20.00 og
06.00. 35,5 eller 37,5 timers uke
kalles alminnelig arbeidstid. Pliktig utvidet arbeidstid på 2,5 timer
(PUA) kommer i tillegg. Dette
gjelder uavhengig av lengden på
tjenesteplanen. Tjeneste i deltidsstilling kan godkjennes dersom deltidsstillingen er på minst
50 %, men da med tilsvarende
redusert verdi. Dette gjelder for
hele spesialiseringen. Grunnlaget
for 50 % må sees i forhold til en
tjenesteplan på 35,5 timer/ 37,5
timer. Det er altså ikke lengden
på avdelingens tjenesteplan som
er utgangspunktet for deltidsberegningen, men minstekravet
til alminnelig arbeidstid.
Minstekrav til
varighet på stilling
Tjeneste av varighet under tre
måneder teller ikke til spesialiseringen, med mindre den har
funnet sted i direkte tilknytning til
tilsvarende tjeneste ved samme
avdeling.
Utlyst/ikke utlyst tjeneste
Utgangspunktet for å få tellende
tjeneste er at stillingen skal være
lyst ut. Det tillates imidlertid
inntil tolv måneders tjeneste i
ikke utlyst stilling til hovedutdanningen. Sideutdanning og obligatorisk tjeneste i annen spesialitet
trenger ikke å være utlyst. Dersom
man har vært i et vikariat som
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har vært utlyst med mulighet for
forlengelse, er det anledning til
å benytte forlengelse i stillingen
for samme periode, men maks.
ett år, som utlyst tjeneste selv
om sistnevnte tjeneste ikke er
utlyst. Dersom det etter utlysning
oppstår ledighet i samme type
stilling ved avdelingen, vil det ikke
være nødvendig å lyse ut denne
stillingen for at den skal telle som
utlyst. Det er da tilstrekkelig at det
gis en henvisning til den utlyste
stillingen. Forutsetningen er at
det gjelder samme type stilling
som er ledig for samme tidsrom,
eller for kortere tidsrom.
Konstituering som overlege/
vikariat i overlegestilling
Dersom man som lege i spesialisering rykker opp som overlege
ved samme avdeling, vil tjenesten
telle med i spesialiseringen.
Forutsetningen er at spesialistreglene følges (delta i internundervisning, motta veiledning,
supervisjon, mv.) Rettigheter som
følger av tariffavtale endrer seg
imidlertid med stillingskategori.
Dette betyr at man ikke lenger
har krav på fordypningstid, men
at man starter «opptjening» til
overlegepermisjon. Den konsti
tuerte overlegen må beholde sitt
NR-nummer og ikke si opp sin
utdanningsstilling.
Forholdet mellom overleger
og leger i spesialisering
Det kan ikke være mer enn to tellende stillinger for leger i spesialisering for hver overlege avdelingen har innenfor sin spesialitet.
Forskningstjeneste
Forskningstjeneste kan telle til
alle spesialiteter med inntil ett
år. Det kan dreie seg om lege i
stipendiatstilling, i fordypnings
stilling (forskningsdelen) eller
tilsvarende, eller arbeid med
kvalitetsforbedringsprosjekter
under veiledning i minst 50 %
stilling. Forskningstjenesten vil
gi tellende tjeneste i forhold til
stillingsbrøk. Tjenesten må ha rele
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vans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet
(rapport, artikkel, avhandling eller
lignende), herunder at målsettingen for forskningstjenesten er
oppfylt. Forskningstjeneste som
er gjennomført før autorisasjon
må ha ført frem til en akademisk
grad (doktorgrad, mastergrad
eller lignende), og det er kun tid
brukt til forskningskomponenten
i graden (avhandlingen eller opp
gaven) som vil telle. Veileder må
også attestere hvor mange fulltids
månedsverk som er nedlagt i
forskningskomponenten i den
vitenskapelige graden. Standard
søknadsskjema ligger på Legeforeningens nettsider.
Tjeneste i forsvaret eller
tjeneste som sivilpliktig lege
Tjeneste i forsvaret eller som
sivilpliktig lege kan telle til spesialiseringen forutsatt at tjenesten
fyller spesialistreglenes krav. Det
gjøres en individuell vurdering
basert på det faglige innholdet
i tjenesten og tjenestestedets
utdanningsmessige verdi.
Utenlandsk tjeneste
Tjeneste i utlandet anerkjennes
som jevngod med tilsvarende
norsk spesialitet. Det betyr at
utdanningen må være i samsvar
med norske spesialistregler. Det
gjøres en individuell vurdering.
Grenspesialiteter
For grenspesialiteter kreves først
generell utdanning i den aktuelle
spesialitet, deretter rundt tre års
tjeneste i den aktuelle grenspesialitet. To år av grenspesialiseringen kan imidlertid inkluderes
i den generelle utdannelsen ved
arbeid i godkjent institusjon. I
tillegg kommer utvidede prose
dyrelister og kurstimer. Krav til
gruppe I-tjeneste gjelder også for
grenspesialiteten.

Attest
All tjeneste som skal telle i formell
spesialistutdanning må være godkjent av avdelingens leder og medisinsk faglig ansvarlig overlege.
Dette gjelder også prosedyrekrav,
attestasjonsskjemaer og
operasjonslister. Det skal fremgå
av attesten i hvilke deler av faget
det er gitt opplæring i, og at legen
har mottatt veiledning og supervisjon. Fravær skal føres opp på
attesten. Likeså skal det fremgå av
attesten om stillingen har vært utlyst. Det må også stå at tjenesten
har vært tilfredsstillende utført.
Dersom man f.eks. har vært
deltidssykemeldt i deler av
tjenestetiden, er det viktig at
det fremgår av attesten hvilken
tjenesteplan man har gått i, og
om man eventuelt har vært
sykemeldt fra enkelte deler av
tjenesten (f.eks. vakter). Slik kan
man regne ut om man kan få
deler av tjenesten godkjent.
All tjeneste skal attesteres på
standardattest, som for øvrig er å
finne på Legeforeningens nettsider.
Søke spesialistgodkjenning
Legeforeningen har delegert
myndighet fra Sosial- og helsedirektoratet til å godkjenne spesialister. Standardformularet «Søknad
om godkjenning som spesialist i
…» skal benyttes. Attester, kursbevis, operasjonslister, ferdighets
lister og sjekklister skal vedlegges. Dette varierer fra spesialitet
til spesialitet. Søknaden sendes
til Legeforeningens sekretariat.
Dersom formalia er i orden, går
søknaden videre til spesialitets
komiteen som saksbehandler den
og gir sin innstilling til sentralstyret for endelig godkjenning.
Dersom søknaden underkjennes,
er klageinstans Statens helsepersonellnemd.
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Lønnsplassering
Det er viktig å være våken når det gjelder lønnsutvikling. For leger i spesialisering
handler det ikke bare om lønnsoppgjør, men også om kategoriopprykk. Du har ansvar
for selv å melde fra til arbeidsgiver.
Bjørn Ove Kvavik
Ylfs kontor

For leger i spesialisering er det definert en minimumslønn i overenskomstens del A2 mellom Legeforeningen
og Spekter. Bestemmelsen i A2 §
5.4.4 har en kategoristige som gjelder
som minimumslønn for leger i spesialisering (se egen boks).

kategori B skjer etter 2 år, og til kategori C etter 4 år. I tillegg finnes det en
kategori D i flere av de lokale B-dels
avtalene, som gir opprykk ved oppnådd spesialitet. Minimumslønnen
er en del av basislønn, og basislønn
danner grunnlaget for beregning
av vakttillegg, tillegg for utvidet
tjeneste/arbeidstid (UTA), tillegg for
tilfeldig overtid og tillegg for uforutsette vakter.

Lønn for kompetanse
Kategoristigen ble innført med virkning fra 2003, og med denne gikk
partene bort fra lønnstrinnsplasseringer, ansiennitetsberegninger og
den tidligere måten å beregne lønn
på. I stedet for det tidligere lønnssystemet ble det etablert et kompetansebasert lønnssystem. Bakgrunnen for
innføring av kategorier for leger i
spesialisering er at legene gjennom et
utdanningsløp erverver seg erfaring
og kompetanse som skal gjenspeiles
i en lønnsmessig utvikling.
Man har innrettet dette i tre kompetansegrupper, A–C avhengig av
hvor mange år vedkommende lege
i spesialisering har av gjennomført
spesialistutdanning. Opprykk til

Tellende tid avgjør lønna
Innplassering i lønnskategori bygger
på de til enhver tid gjeldende spesialistregler. Avgjørende i denne
sammenheng er hva man kan dokumentere som tellende tid av den
spesialiteten man holder på med.
Innenfor de aller fleste spesialiteter
vil det være nødvendig med tjeneste
i annet fagområde enn det man
reelt spesialiserer seg til, både til
hovedutdanning, sideutdanning og
grenspesialitet. I slike situasjoner skal
kategori beregnes med utgangspunkt
i den spesialitet man holder på med,
og ikke ut fra det fagområde avdelingen representerer.

Lønn/kompetansegruppe
Kategori A:
Kategori B:
Kategori C:

Ylf-forum 5–2009

0–2 år av gjennomført spesialistutdanning
2–4 år av gjennomført spesialistutdanning
> 4 år av gjennomført spesialistutdanning

kr 431.000
kr 467.500
kr 505.000

For gravide er det særskilte bestemmelser som innebærer at leger i spesialisering som har fødselspenger,
svangerskapspenger og adopsjonspenger etter bestemmelsene i
folketrygdloven, gis et individuelt
lønnstillegg tilsvarende det kategoriopprykk de ville fått dersom de var
i jobb. Tillegget gis som et personlig
tillegg.
Det er altså en ordning for leger
i spesialisering i slike situasjoner
som innebærer en rett til individuelt
lønnstillegg tilsvarende det kategoriopprykket de ville fått dersom de var
i jobb. Ordningen medfører at det
individuelle lønnstillegget forskutterer legens førstkommende kategoriopprykk og erstattes av kategoriopprykket når legen har den kompetanse
som kreves for å endre kategori. Men
hvis man har fått forskuttering til
kategori B, så vil man ikke ha krav
på en tilsvarende forskuttering til
kategori C. Det gis imidlertid nytt
individuelt lønnstillegg dersom legen
på nytt er borte fra arbeidet med rett
til fødselspenger, svangerskapspenger
og adopsjonspenger. Dette innebærer
at bestemmelsen får virkning en gang
pr permisjon.
Den enkelte lege i spesialisering
må huske å melde fra til arbeidsgiver
når man skal rykke opp i kategori,
eventuelt når man har rett til individuelt tillegg som følge av at man
har vært borte på grunn av fødselspenger, svangerskapspenger og
adopsjonspenger.
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Faste stillinger for alle
Legeforeningens landsstyre vedtok på landsstyremøtet i juni 2009 krav om fast ansettelse for leger i spesialisering. Dette vedtaket kom som resultat av initiativ fra Ylf, som
har landsrådsvedtak om å jobbe for faste stillinger.

Reaksjoner på vedtaket varierer fra «det
er umulig», «vil blokkere utdanningskapasiteten av spesialister» til «på tide, dette
forsøkte vi å få til på 70-tallet». Vedtaket
på landsstyremøtet betyr at det nå er
enighet om kravet, og at en samlet forening står bak kravet om faste stillinger for
leger i spesialisering.

eierskap i 2002 opphørte avtalen fordi
partene ikke fornyet den. Partene har
imidlertid forholdt seg til en videreføring
av enkeltelementer i avtalen, deriblant
tidsbegrensning av utdanningsstillinger,
som om dette fortsatt gjelder, blant
annet med bakgrunn i føringer fra Helseog omsorgsdepartementet. Det oppleves
imidlertid i større grad manglende loja
litet fra arbeidsgiversiden til å forholde
seg til disse tilsettingstider.

Fast jobb er ikke midlertidig

Ulovlige forhold på sykehus

Arbeidsmiljøloven definerer at fast stil
ling er hovedregelen i ansettelsesforhold,
og at midlertidige stillinger kun kan
brukes i spesielle situasjoner. En fast
stilling er en stilling uten noen form for
tidsbegrensning. Mange leger oppfatter
utdanningsstillinger på 4, 5 og 6 år som
faste. Disse stillingene definerer et ansettelsesforhold i et begrenset tidsrom, og er
derfor midlertidige.
Bakgrunnen for at svært mange stil
linger er av midlertidig karakter, går
langt tilbake i tid, og ble regulert i en
egen stillingsstrukturavtale fra 1985.
Daværende Sosialdepartementet følte
behov for å regulere ansettelsesforhold for
leger i utdanning for å dekke nasjonale
behov for utdanning av spesialister. Man
argumenterte med behov for gjennomstrømning for å sikre tilgang til stillinger
som kunne være flaskehalser i utdanningen. For de yngre legene har det lenge
vært en kampsak å bedre stillingsvernet,
og krav om flere faste stillinger for leger i
spesialisering går helt tilbake til 1956.
Stillingsstrukturavtalen har vært kilde
til mye uro, og ved overgang til statlig

Erfaringene er at bruk av midlertidige
stillinger dominerer ved sykehusene i
økende grad. Opp mot 95 % av alle
leger i spesialisering er i dag ansatt
i midlertidige stillinger, og mange
steder er disse stillingene av svært kort
varighet. Undersøkelser Legeforeningen
har foretatt viser at opp mot 40 % har
arbeidsavtaler på mindre enn ett års
varighet. Tilbakemeldinger fra tillits
valgte er at arbeidsgiver stadig gir kortere
tilsettingsforhold, og enkelte steder er tre
måneders ansettelsesforhold nærmest en
hovedregel. Enkelte opplever å gå i gjentatte vikariater av 1–3 måneders varighet
uten å reelt sett vikariere for noen. Man
har rett til å vite hvem man vikarierer for.
Dersom man er usikker på om stillingen
man er ansatt i er et reelt vikariat, bør
man kontakte personalavdelingen for
å oppklare det. Er stillingen ikke besatt
av en annen lege, skal den etter reglene
utlyses som ledig stilling med eller uten
tidsbegrensning.
De fleste kan ikke regne med fast
ansettelsesforhold før de blir spesialist,
noe som skjer gjennomsnittlig ved 41

Lars Utne Haukland
Styret
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års alder. Dette er svært belastende for en
gruppe arbeidstakere som oftest befinner
seg i en fase av livet der man ønsker å
etablere seg med bolig, barn og sosiale
nettverk. En større forutsigbarhet i ansettelsesforhold vil gi betydelig trygghet
både økonomisk og sosialt.

Mulig løsning
Erfaringene fra Sverige, der man har
faste stillinger for leger i spesialisering,
er at faste stillinger ikke fører til propp
i utdanningssystemet. Det er mer sannsynlig at det fører til bedre arbeidsmiljø,
mer ryddige og forutsigbare ansettelsesforhold, styrkede fagmiljøer, økt kvalitet
og produktivitet. Disse forbedringene
ved sykehusene skulle man jo tro at
arbeidsgiver også er interessert i.
Det er selvfølgelig mange utfordringer
i det videre arbeidet for å oppnå målet
med faste stillinger for leger i spesialise
ring. Man må utarbeide ordninger som
ivaretar krav om gruppe I-tjeneste,
behov for sideutdanning og ønske om
forskning. Høsten 2008 ble «Prosjekt
stillingsstruktur» i Legeforeningens
sekretariat etablert for å se nærmere på
spesialiseringsløp og stillingsstrukturen.
Dette prosjektet arbeider for tiden med
disse utfordringene, og skal utarbeide
modeller for faste stillinger med samtidig
spesialiseringsløp.
Faste stillinger for leger i spesialisering er et høyst betimelig krav. Det er
ingen vektige grunner til at leger, til
forskjell fra andre akademikergrupper,
skal styres gjennom en rekke midlertidige stillinger for å oppnå tilstrekkelig
spesialistdekning.
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Kunnskapsegg
i innlandet
Lei av å lete gjennom halvinteressant kunnskap på internett? Sykehuset Innlandets
«kunnskapsegg» siler ressursene. Søkemotoren er laget av ildsjeler på sykehuset.
Marit Tveito
Redaktør

Det finnes mange søkemotorer for
medisinsk kunnskap. Sykehuset
Innlandets «kunnskapsegg» gir deg
alt på ett sted. Både Helsebibliotekets
ressurser, Sykehuset Innlandets innkjøpte tjenester, og fritt tilgjengelige
nettsider er samlet på én side. Målet er
at egget skal sile klinten fra hveten.

Internasjonalt samarbeid
Egget bygger på en kunnskapsmodell kalt «6S-modellen», utviklet av
McMaster-universitetet i Toronto.
Universitetet er kjent som et av
arnestedene for kunnskapsbasert
praksis internasjonalt. Sykehuset
Innlandet samarbeider nå direkte
med McMaster. Originalmodellen
har form som en pyramide, mens
Innlandet har gitt modellen en
eggeform. Idéen bak er likevel den
samme: Jo høyere opp i egget, desto
mer kvalitetsvurdert, kortfattet og
relevant kunnskap. I praksis vil det si
at dess høyere opp i Egget du finner
svar på spørsmålet ditt, dess bedre og
sikrere er kunnskapen bak svaret.

kunnskap som er etterprøvd, implementert og dokumentert. Forskjellige
databaser inkluderer forskjellige
typer kunnskap. Noen samler alle
dokumenter; andre oppsummerer
innholdet i flere dokumenter – atter
andre igjen konkluderer med hva
som er beste praksis på bakgrunn av
en kritisk vurdering og sammenstilling av dokumentene.
Disse forskjellene bestemmer
hvilket nivå grunnleggerne har
lagt basene på i Egget. Noen kilder
inneholder kunnskap som kan høre
hjemme på flere nivåer, eksempelvis PubMed Clinical Queries, og
basenes plassering er gjort ut fra en
faglig vurdering.

Egget er ikke et verktøy for uttømmende kunnskapssøk, søk kan bli
upresise i de største databasene. Egget
skal imidlertid komme best til nytte
når du trenger et godt verktøy for
raske, sikre svar på spørsmål der forskningen er kommet langt og dokumentasjonen er god. Egget er laget
av Endre Aas, Geir Kristian Lund
og Øystein Eiring. Helsebiblioteket
og bibliotektjenesten i Sykehuset
Innlandet har kjøpt tilgang. I tillegg
har McMaster-universitetet i Toronto
tilrettelagt. Prosjektet er utviklet med
statlige midler og stor faglig entusiasme, uten kommersielle interesser.
Lyst til prøve kunnskapsegget selv?
Besøk http://egget.sykehuset-innlandet.no/

Metasøk
Kunnskapsegget er en såkalt
metasøkemotor. Det vil si at søkemotoren søker i flere databaser samtidig
- fortrinnsvis baser som inneholder
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Ambulering
Helseforetakene gjennomgår stadige omorganiseringer, og problemstillinger rundt
ambulering blir ofte et aktuelt tema i den forbindelse.
Anne-Sofie Daleng
Rådgiver

Ambulering er tjeneste i helseforetaket utenfor avtalt tjenestested, og
reguleres av A2-overenskomsten §
2.2.
For å finne ut hva som er avtalt
arbeidssted må man gå til arbeids
avtalen. Arbeidssted bør primært
være definert så spesifikt som mulig
i en arbeidsavtale. Arbeidsmiljøloven
§ 14-6 stiller krav om at arbeidssted
skal fremkomme av arbeidsavtalen,
men den stiller ikke krav om
detaljnivå, for eksempel at det alltid
skal stå på hvilken adresse eller i
hvilket bygg man skal arbeide. Loven
hindrer heller ikke at flere arbeidssteder inntas i avtalen.
Formålet med lovens krav til
arbeidssted i arbeidsavtalen er at
alle skal ha en forutsigbarhet når det
gjelder hvor de skal møte på jobb og
når, slik at man er i stand til å planlegge både sin arbeidstid og sin fritid.
Hvorvidt en definisjon av arbeidssted
som eksempelvis omfatter hele helseforetaket er i strid med loven, må
vurderes konkret opp mot kravet til
forutsigbarhet i det enkelte tilfelle.
Det kan oppleves som vanskelig å
stille krav når man skal underskrive
en ansettelsesavtale, men hvis du ved
ansettelse får deg forelagt en avtale
hvor du er i tvil om definisjonen av
arbeidssted eller andre forhold, er
det lurt å søke råd og bistand hos
nærmeste tillitsvalgt før du skriver
under.
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Dersom det i en arbeidsavtale
legges til grunn at legen skal arbeide
flere steder, bør dette også fremgå av
utlysningsteksten. Det er også viktig
å huske at det er arbeidsgivers ansvar
og risiko – som den profesjonelle
parten – å sørge for at det ikke foreligger uklarheter i en arbeidsavtale.
Underveis i et ansettelsesforhold
vil det være utenfor arbeidsgivers styringsrett å foreta en ensidig endring
i en allerede inngått kontrakt. Hvis
avtalen for eksempel definerer avdelingstilknytning, men virksomheten
underveis omorganiseres slik at
denne avdelingen får virksomhet på
flere geografiske steder, skal avtalen
primært tolkes i tråd med det som
var hensikten da den ble inngått. Det
betyr ikke at arbeidsgiver er forhind
ret fra å omorganisere, men prinsippet om ambulering vil måtte legges
til grunn, fordi avtalen arbeidstaker

opprinnelig skrev under på hadde et
annet reelt innhold.
Ambulering kan avtales enten
mellom ledelsen og tillitsvalgt eller
individuelt med den enkelte lege.
Uansett er deltakelse i ambuleringsordning frivillig. Man kan pålegges
ambulering for begrensede perioder
i ekstraordinære tilfeller, men det vil
bare rent unntaksvis være aktuelt.
I følge A2-overenskomsten kan
en ambuleringsavtale sies opp av
begge parter med 3 måneders oppsigelsestid. Hvis man som lege har
vektige sosiale, helsemessige eller
velferdsmessige grunner kan man
løses fra avtalen uten oppsigelsestid.
Ambulering skal kompenseres, og
kompensasjonen skal fremgå av
den enkelte ambuleringsavtale. Her
foreligger det ingen sentralt avtalte
satser.

Blir det mindre pasienter i ambulanse av at leger ambulerer? Foto: Tor Strømme

29

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

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

Berømte leger
Che Guevara, Gro og Trond Viggo. Alle er velkjente, men de ble ikke berømte først
og fremst fordi de var leger. Trond Viggo hadde imidlertid tidlig i sin karriere en
opplysende medisinsk effekt på mange av dagens YLF’ere med TV-serien om kroppen vår. Gro og Che er først og fremst kjent for politikk fremfor helsearbeid. Che er i
tillegg kjent som T-skjorte motiv. Det er ikke Gro.
Anders Nordby
Styret

Hvilke berømte leger er du interessert
i å få vite mer om? Historiske pionerer innen forskning og medisinsk
utvikling? Samfunnsengasjerte nålevende forståsegpåere som figurerer i
media? Halvkriminelle gærninger?
Seriemordere? Forfattere? Leger kjent
som eponymer? Eller rett og slett
«kjendisleger»?
I 2009 må vel livlegen til Michael
Jackson, Dr. Conrad Murray, være
den mest kjente. Årets nobelprisvinner i medisin har på ingen måte fått
tilsvarende spalteplass. Dr Murray
gav som kjent «the king of pop» propofol, nå bedre kjent som Jackson
juice. Når Jackson endelig sovner,
går likegodt Dr Murray en tur på
toalettet. Det gikk som kjent galt og
Dr Murray har smertelig fått erfare
at ABC nok en gang er viktigere enn
vannlatningstrangen.
For de som er interessert i berømte
historiske leger er det verdt å merke
seg Dr. Joseph-Ignace Guillotin,

sikkert en hyggelig kar, og det er vel
unødvendig å konkretisere nærmere
hva han er kjent for.
Hyggeligere var kanskje Christian
Albert Theodor Billroth som blir sett
på som grunnleggeren av moderne
abdominal kirurgi. Han var også
interessert i musikk og en nær venn av
Johannes Brahms og sang livlig under
operasjonene. Onde tunger hevder
det stort sett var grove drikkeviser …
Carlo Urbani, en italiensk lege, var
den første til å identifisere SARS
(severe acute respiratory syndrome).
Han døde uheldigvis av nettopp
SARS i 2003 like etter at han ankom
Bangkok hvor han skulle delta på
en kongress som omhandlet temaet.
SARS-oppdagelsen tok dermed livet
av Dr Urbani. Det er uvanlig i moderne tid å dø av sine egen medisinske
oppdagelser og i så måte er Dr Urbani
i en særklasse.
I Norge glemmer vi ofte at en av
verdens mest berømte leger, Armauer
Hansen, var norsk. Hansen fant lepra
bakterien og var av de aller første

Dr Murray har smertelig fått erfare
at ABC nok en gang er viktigere enn
vannlatningstrangen.
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i verden som skjønte at det var en
sammenheng mellom bakterier og
sykdom. Han var imidlertid noe ivrig
i tjenesten og overførte bakterier fra
infiserte til friske for å se om de ble
syke. Dette hadde en forbløffende god
effekt. Etisk sett var det jo forkastelig
og han ble oppsagt fra stillingen sin
pga dette.
Berømte kriminelle leger? Det har
blitt utført regelrett bestialsk forskning
av leger. Det er så lite hyggelig at det
fortjener ikke ytterligere spalteplass.
Ikke at seriemordere er så hyggelige
heller, men den galskapen er nesten
lettere å akseptere. Fra Norge er nok
Arnfinn Nesset mest kjent, han var
riktignok sykepleier, men tok livet av
minst 22 pasienter med Curacit.
Dr John Bodkin Adams, en britisk
lege, ble på 1950 tallet mistenkt for å
ha tatt livet av over 160 pasienter, og
de fleste etterlot seg også penger eller
andre verdier til Dr Adams.
Mange andre kunne også vært
nevnt, men en verdig avslutting blant
de kriminelle er Dr Michael Barney
som var en notorisk veskenapper.
Mange leger er kjent som eponymer.
Sykdommen de oppdaget fikk med
andre ord deres eget navn. Det er på
en måte litt stormannsgalskap, men
samtidig litt flott. Det er haugevis av
dem i medisinen. Noen eksempler
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Foto: Alberto Korda/Wikimedia Commons

som ikke trenger mer forklaring:
Thomas Addison, Alois Alzheimer,
Carlos Chagas og James Parkinson,
alle velkjente medisinske tilstander.
Andre egennavn som har blitt til diagnoser er Harvey Cushing, Thomas
Hodgkin, George Huntington og ikke
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minst Dr Georges Albert Édouard
Brutus Gilles de la Tourette. Heldigvis
ønsket Dr Tourette kun å benytte sitt
siste etternavn.
Videre er det nok noen som har
kranglet litt om æren, et godt eksempel er Jervell Lange-Nielsen syn-

dromet, eller forlenget QT-tid for de
som hadde glemt det.
Sist, men ikke minst bør familien
Morbus nevnes spesielt da de i flere
generasjoner har bidratt til utallige
medisinske oppdagelser …
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Dikt fra lab
Risikofaktor:
en definisjon
En risiko, flere risikoer
I fakultativ flertallsform: risiki
Vi nordmenn definerte dette ordet:
Dere husker alle Thor Heyerdahls Kon-Tiki?
I denne artikkel presenteres
mitt nyeste funn:
Morbiditet, mortalitet assosiert
med undulater
Banebrytende i sin egen rett:
Funnet er gjort via
lykkehjulsforskning på korrelater
En dobbeltblindet, prospektiv kohort
studie har vist det:
undulateiere dør!
Dødsmekanismen varierer, alderen likeså
men funnet regnes som sikkert da p < 0,05
I gammel sjømannskultur
Er dette allerede viden kjent
Heyerdahl hadde ingen undulat
Han tok ingen risker,
og hans taktikk førte skuta frem
Min oppfordring er klar: Undulateiere, hør!
Dette er bunnsolid forskning fra klinikken,
Skjønner dere ikke at dere er iferd med å
bli innhentet?
Innhentet,
av statistikken!
Anonym basalforsker,
Om bruk av statistikk
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