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Det er fremdeles et ferskt år, og vi vil
børste av gammelt støv, brette opp
ermene og sette i gang med arbeidet
vårt. Vi vil bli bedre og flinkere enn det
vi var i fjor. Vi vil være med på å utvikle
helsetilbudet, faget og oss selv. Vi vil
forstette planen vår og om kort eller noe
lengre tid bli spesialister innenfor det
faget vi har valgt. Vi har lyst og vi gleder
oss.
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Men vi vil at det skal være bra. Vi vil
at det skal stilles krav til oss. Og jeg
snakker om krav som handler om
fagkunnskap, behandlingskunnskap og
medmenneskelighet. Det vil vi gjerne,
men det er akkurat som om det ikke er tid
og rom for det akkurat nå. La oss håpe det
er en overgangsperiode, men det holder
ikke likevel.
Det stilles et hav av krav, men de handler om andre ting. De handler
om at vi skal late som om vi ikke jobber overtid. Og hvis vi insisterer
på ikke å late som, blir kravene gjort om til å gjøre enda mer på enda
litt kortere tid. Det stilles krav om at vi ikke skal si noe om det hvis vi
tror at dette fører til dårligere pasientbehandling. Hvis vi sier fra likevel
«skyver vi pasientene foran oss». Men det er jo ikke det vi gjør. Akkurat
nå etterforskes det 5 dødsfall på Ahus i forbindelse med alt som ikke
fungerte ved overflyttingen til nytt sykehus. Legene hadde sagt i fra
og sagt i fra og sagt i fra. Jeg fikk før jul telefon fra en fortvilet lege i
København som fortalte om pasienter som enten døde, eller ble friske av
seg selv i virvaret som fulgte danskenes hovedstadsprosess. Jeg spurte
han om han kunne skrive om dette i Forum, men han ville ikke det; han
var redd for sin jobbmessige fremtid. Disse tingene skjer og det må
snakkes om. Vi vet at det er et politisk problem at helse er svært dyrt i
Norge i dag. Vi vet at det er en bekymring for våre politikere hvordan
dette kommer til å utvikle seg. Dette går det an å snakke om – på en god
måte. I stedet drives det nå en innskrenkende politikk som fører til intern
konkurranse om ressursene. Dette tar vekk engasjement og motivasjon,
og det er i tillegg i aller høyeste grad en fare for kvaliteten på vår
videreutdannelse mot spesialitet.
Det diskuteres stadig oftere at leger i spesialisering ikke lenger skal gå
primærvakter på natt. Det eksisterer en idé om at det kan spares mye på
overlate dette arbeidet til overlegene eller til andre leger som allerede
har vakt innenfor et annet fag.
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Fagmiljøene sier at dette vil føre til en kvalitetsreduksjon. De nye
spesialistene blir ikke like gode med disse vilkårene. Jeg håper de sier det
høyere og høyere og høyere. Vi vil ikke være et lag av dårligere leger. Vi vil
være bedre enn de som var før oss, og at de som kommer etter skal være
bedre enn oss. Dette er en naturlig utvikling, og vi ønsker å være en del
av den.
Så ja, vi vil. Vi vil jobbe, vi vil bidra og vi har mye på lager. Derfor håper
jeg sykehusledere vil bruke 2009 til å finne metoder som kan bedre
kommunikasjon og samarbeid mellom administrasjon og «oss på gulvet».
Dette er det absolutt viktigste grepet lederne våre kan ta nå. Hvis de gjør
det riktig, vil det være starten på en fremtid som vil gi også dem større
mulighet til å nå sine mål.
– Hege Gjessing

Her står det en annonse i papirutgaven.
Regelverket krever at disse ikke er med i
nettutgaven.
Red.
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Konstituert overlege –
hva mener Ylf?
Hvem Gud gi’er et Embede, gi’er han Forstand –
den Sætning er stundom bestredet;
men giver han ikke Forstanden, saa kan
en Fuldmægtig bruges i Stedet.
– Erik Bøgh (1822 – 1899)
Kjetil Karlsen
Styret

Det er lange tradisjoner ved sykehusene for konstituering. I perioder
har det vært en betydelig legemangel
og spesialistmangel. Konstituering
i overlegestilling av leger under spesialisering har derfor vært et viktig
og nødvendig virkemiddel for sykehusene for å få dekket opp overlegestillinger med nesten-spesialister med
lang fartstid i faget i en situasjon der
det har vært stor spesialistmangel.
Mange har likevel et inntrykk av at
det har skjedd en endring i praksis.
I enkelte fagområder blir leger med
kort fartstid i spesialfaget konstituert
som overlege. Helt ned i to år gjennomført spesialistutdanning har vært
situasjonen noen steder i landet.
Ingen pasienter forventer at legen
som sitter foran dem på en spesial
avdeling med et overlegeskilt bare
har drevet med spesialfaget to år og
fortsatt har tre til fire år igjen før han
er spesialist. De tror at de møter en



spesialist. Men de møter lærling. De
tror de møter mesteren, men den de
snakker med er svennen med mesterens skilt. Men mesteren er ikke der.
Han er ikke rekruttert. Og svennen
lærer opp seg selv i spesialfaget. Og
slik sildrer fagligheten ut av norske
sykehus. Denne form for konstituering er mer og mer vanlig. Det vitner
om dårlig skjønn hos arbeidsgiver.
Men kan det noen ganger være riktig
å konstituere en ikke-spesialist som
overlege?

Finere skilt
Overlege er i seg selv ingen beskyttet
tittel ut over at den som innehar tittelen selvsagt må være lege. Likevel er
det tradisjon for at tittelen overlege
forbeholdes en lege som har godkjent
spesialitet i et fagfelt. Imidlertid er
det flere arbeidsområder for leger
der man ikke har spesialiteter, men
man likevel har leger med et mer
overordnet faglig ansvar – overleger.
Eksempler på slike fagområder er for
eksempel rusbehandling.
Skiltet er finere når det står kst.
overlege å på det. På noen sykehus
skriver de lege på skiltene til leger i
spesialisering. Andre steder står det
assistentlege eller ass. lege (assortert?).
Pasientene blir skuffet når de bare
har fått snakke med legens assistent.
Litt bedre er det hvis de får snakke
med en person med en tittel med
større autoritet slik som turnuslege.
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Assistentlegen er i godt selskap med
renholdsassistenten og kjøkkenassistenten. Da er det langt opp til fine
titler som Key account manager eller
1. konsulent. Og i sykehusets største
kontor sitter fagutviklingssykepleieren. Klart man begjærlig vil
gripe muligheten hvis man tilbys et
bedre skilt med en finere tittel. Og
for menigmann er ikke konstituert
overlege jamngodt med overlege. Det
er til og med finere og bedre. Det er
rett og slett 3-stjerners konjakk (som
nok egentlig ikke er særlig bra).

Utdanning

Regelverk

Behov for regelverk?

Å bli konstituert overlege oppleves
utvilsomt som en positiv bekreftelse.
Det er et tegn på at man blir verdsatt
som arbeidstaker og at arbeidsgiver
vurderer den kompetansen man har
tilegnet seg i spesialiseringen som
viktig. Det er ansvarsfullt. Man får
et større ansvar enn det andre leger i
spesialisering har. Og man blir lønnet
som overlege. (Til deg som har blitt
konstituert: Pass på at du ikke bare
har fått ansvaret, men også lønna til
en overlege!)
Det er ikke noe lovverk som regulerer konstituering i overlegestilling.
Generelt gjelder helsepersonell-lovens
bestemmelser. Paragraf § 4 pålegger
helsepersonell og innrette sin virksomhet forsvarlig. Likeledes pålegges
helseforetakene å innrette sin virksomhet forsvarlig (§ 2-2 i Lov om
spesialisthelsetjenesten). I dette ligger
også at arbeidsgiver har en plikt til å
påse at den legen som konstitueres i
overlegestilling har tilstrekkelig kompetanse (i forhold til forsvarlighet).
Etter seks måneder i konstituert stilling må man skifte yrkesforening fra
Ylf til Overlegeforeningen.

Mange klinikker og avdelinger
ledes i dag av ledere som ikke er
leger. Samtidig ser man en økende
forekomst av tidlig konstituering.
Vurderer ledere som ikke selv er leger
kompetanse på en annen måte enn
legeledere gjør? Spørsmålet får bestå
ubesvart. Men når man skal konstituere en lege som ikke er spesialist må
man nødvendigvis gjøre en vurdering
av forsvarlighet og skikkethet.

Drar ned lønna
Konstituering er ingen menneskerettighet for leger i spesialisering med
kort tid igjen til ferdig spesialitet.
Og konstituering tilslører den reelle
tilgangen til spesialister til helsevesenet. For arbeidsgiver er ofte «en
lege en lege». Og det sier noe om
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Konstituering trenger ikke å komme
i veien for spesialistutdannelse. Når
man konstitueres har man permisjon
fra sin utdanningsstilling. All tid i
konstituert stilling teller til spesialiteten. Men man skal fortsatt ha
tilrettelagte forhold for utdanning
slik de øvrige legene i spesialisering har. Man skal ha en veileder og
man skal ha fri til faglig fordypning.
Videre har man rett til nødvendige
kurs i utdanningen på linje med leger
i ordinær utdanningsstilling.

Og i en del sammenhenger er
det åpenbare formelle hindre for at
en lege som ikke er spesialist skal
kunne fylle en overlegestilling fullt
ut. Eksempler på dette er vedtak i
psykisk helsevern og spesialistattester
og erklæringer.
Et relevant spørsmål blir så om
man trenger et regelverk eller en form
for veiledning i forhold til konstituering. Ylf mener at det ikke er nødvendig. For man har allerede et svar
på hva som krevers av kvalifikasjoner
for å være overlege. Kriteriene er
nøye gjennomtenkt for hver spesialitet. Det er altså ikke nødvendig å
finne opp kruttet på nytt. Slike kriterier finnes allerede og de kalles for
spesialistregler.

Det er mye igjen å lese når du bare er konstituert.
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arbeidsgivers vilje til å prøve å skjule
en reell spesialistmangel. «Hos oss er
alle stillingene besatt», sier de. Og de
bryr seg ikke om de legene som står
i stillingene er spesialister eller ikke.
For det teller ikke med i statistikken.
Konstituerte overleger får overlege
lønn. Det er hyggelig for den som
konstitueres. Men i det lange løp er
det ikke hyggelig for legenes lønns
utvikling. Konstituering – særlig
av leger med lang tid til oppnådd
spesialitet – er sosial dumping av
overleger.
De konstituerte overlegene skal ha
overlegelønn. Men er det noen grunn
til at arbeidsgiver skal belønne dem
utover minimumssatsene?
Dermed trekker de konstituerte
overlegene ned snittet for overlegene.
Og hvorfor skal man satse på å rekruttere kompetanse når man kan konstituere til lavpris? Hvorfor ansette
spesialister som stiller krav når man
kan ansette nesten-spesialister som
jubler når de konstitueres.

Når er konstituering greit?
Ylfs holdning er ikke at konstituering
alltid er feil. Det kan forsvares for å
løse en prekær rekrutteringssituasjon
når den som konstitueres både:
a) Har kort tid til oppnådd spesialitet
(mindre enn ett år, gjennomført
omtrent alle kurs)
b) Er
personlig
egnet
for
konstituering
Etiske regler for leger sier (Kap.
III, § 4) sier at en lege bare må bruke
titler og betegnelser som utdanningen og stillingen berettiger til,
og ikke slike som kan gi et feilaktig
inntrykk av kvalifikasjonene. Det
kan være rettesnor, selv om bruk av
titler ved konstituering ikke er konkret omtalt.



En typisk situasjon der konstituering opplagt er greit er der legen
har sendt inn søknad om spesialistgodkjenning og søker på en overlege
stilling. I en slik sitasjon er det riktig
at søkeren blir vurdert sammen med
andre søkere som allerede har regist
rert sin spesialitet.

Og er det slik at man ikke har
kvalifiserte søkere til en overlege
stilling, og legene i spesialisering
i avdelingen har lang gjenstående
utdanningstid så bør ikke arbeidsgiver konstituere. Arbeidsgiver kan
dele ut titler, men de kan ikke dele
ut kompetanse. Da er det et bedre

«Ellers er Ylfs grunnholdning at
overlegestillinger er stillinger for
spesialister, og at konstituering er et unntak
– et nødvendig onde for å løse en prekær
situasjon. Og det er et syn som er begrunnet
i faglighet – ikke i redsel for å miste
medlemmer til overlegeforeningen»

Ellers er Ylfs grunnholdning at
overlegestillinger er stillinger for
spesialister, og at konstituering er et
unntak – et nødvendig onde for å
løse en prekær situasjon. Og det er
et syn som er begrunnet i faglighet
– ikke i redsel for å miste medlemmer til overlegeforeningen.

alternativ å midlertidig omgjøre
overlegestillingen til utdanningsstilling. Dette er en løsning Nasjonalt
råd for spesialistutdanningen pleier
å akseptere. For får man ikke besatt
stillinger for spesialister – da er det
for få av dem – spesialistene altså.
Det er enkel matematikk. Og da må
helseforetakene ta ansvar og utdanne
de spesialistene de trenger.

Er det bra nok?
Når pasientene kommer til et sykehus, har de allerede blitt sortert i 1.
linjetjenesten og skal møte spesialistene. Og ofte møter de spesialistene
indirekte gjennom oss som er leger
i spesialisering og yter spesialisttjenester under supervisjon. Men er
det riktig at siste skanse (bakvakten)
på en spesialavdeling i spesialisthelsetjenesten skal være en lege som selv
ikke er spesialist? Svaret gir seg selv.
Og svaret er ikke ja.

Eller som jeg hørte en kollega
med svært lang fartstid som lege i
spesialisering si: «Det er bedre å være
en glitrende assistentlege enn en ræva
overlege!»
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Tilfellet Lovisenberg
Hege Gjessing
Det ble en Spekter-streik i 2008
også. Lovisenberg sykehus i Oslo
valgte sist vår å melde overgang fra en
arbeidsgiverorganisasjon til en annen.
De byttet fra HSH til Spekter. Det
var en sær-situasjon som gjorde at
forhandlingene for Lovisenberg ble
utsatt til etter at de andre Spekterforhandlingene var ferdig.
Vi hadde store forventninger,
både til prosess og til resultat, basert
på at det tidligere hadde fungert
godt i lokale forhandlinger ved
Lovisenberg. De lokale tillitsvalgte
følte seg trygge på at dette ville bli
forhandlinger i godt klima og med
greie resultater også denne gang.
Direktøren hadde forsikret om at de
ikke skulle tape verken på den ene
eller andre måte på overgangen til
Spekter, og det valgte de å stole på.
Tillit mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte er grunnlaget for samarbeid og
gode arbeidsforhold. Dette ble satt
på en beinhard prøve på Lovisenberg,
og vi kan bare håpe at den nye direktøren bruker tid og krefter på å bygge
opp igjen relasjonene.
Forhandlingene ble vanskeligere
enn tidligere helt fra oppstart, og de
tillitsvalgte ble møtt med argumentasjon de ikke tidligere hadde opplevd
– argumentasjon vi er godt kjent
med fra Spekters måte å forhandle
på, men som vi heldigvis ikke møter
på andre forhandlingsarenaer. Nok
en gang opplevde man at de lokale
forhandlingene ikke var reelle, men
at disse ble styrt av arbeidsgiversiden
sentralt. Forhandlingene endte deretter med at direktøren selv brøt inn
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og avsluttet de lokale forhandlingene.
Dette er uvanlig.
Vanlig prosedyre ved brudd lokalt
er at forhandlingene «løftes» inn
til oss som sitter sentralt. Vi møtte
derfor Spekter for å gjenoppta
forhandlingene og vi hadde en klar
målsetning om å komme til enighet
i denne fasen av forhandlingene.
Etter et par timer måtte vi forbauset
erkjenne at det overhodet ikke var
forhandlingsvilje fra motpart. Dette
er også spesielt, og det minnet meg
om Ylf-forhandlingene fra høsten
2007 da vi hadde avtalt en lønns
justering etter at andre grupper i
samfunnet hadde forhandlet. Vi ble
møtt med et «trodde dere virkelig at
dere skulle få mer penger?».
Den gangen var det ikke
konfliktrett, men det var det nå,
og Legeforeningen/Akademikerne
hadde ikke noe valg. Det er helt

umulig å starte på en vei som
innebærer at arbeidsgiver dikterer
forhandlingene.
De tillitsvalgte og de streikende på
Lovisenberg gjorde en fremragende
jobb. Det var en svært vanskelig
situasjon, og det ble en tålmodighets
prøve for de involverte. De taklet det
godt.
Direktøren forsøkte seg på splitt
og hersk-spill i flere varianter. Blant
annet innkalte han til allmøte og la
der fram detaljer fra forhandlingene.
Dette er høyst uvanlig, og bidrar kun
til mer spenning mellom partene.
For Ylf sin del ble dette et tilbakeskritt i relasjonen til Spekter og vi ser
at det vil ta lang, lang tid før vi igjen
kan diskutere lokale forhandlinger i
Spekter-sykehusene. Dette er trist,
for her var det en mulighet til å starte
på ny og bedre vei.

Foto: Knut E. Braaten, Legeforeningen
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Uenighet mellom Legeforen
vedrørende uforutsette vakt
Den 4. desember sendte Arbeidsgiverforeningen Spekter ut informasjon til Helseforetakene om hvordan man skal forholde seg til uforutsette vakter. Legeforeningen
mener Spekter feilinformerer. Spekter hevder at uforutsette vakter kan pålegges i
henhold til vernebestemmelsene i A2. Dette medfører ikke riktighet. Vernebestemmelsene gjelder innenfor tjenesteplanens lengde.
Bjørn Ove Kvavik
Ylfs kontor

Det fremgår uttrykkelig av overens
komsten mellom Legeforeningen
og Spekter, den såkalte A2-avtalen
§ 3.6.1 at overtidsarbeid anvendes
i overensstemmelse med arbeids
miljøloven (aml). Dette innebærer
at arbeidsgivers adgang til å pålegge
uforutsette vakter ikke er regulert av
vernebestemmelsene etter A2, men
av arbeidsmiljølovens § 10-6, som
gir en snevrere adgang for arbeidsgiver til å benytte styringsrett.
Arbeidsmiljøloven har to regelsett
som angir hvor mange timer arbeidsgiver har anledning til å pålegge
overtidsarbeid. Begge regelsettene
begrenser arbeidsgivers styringsrett,
hvilket er intensjonen. Det gjelder
ingen andre regler for sykehusene.
Det skal også bemerkes at det verken
før eller etter foretaksreformen har
vært anledning for arbeidsgiver
til å pålegge overtidsarbeid utover
arbeidsmiljølovens regler.
Det første regelsett er aml bestemmelser i § 10-6 hvor det fremkommer at overtidsarbeid isolert sett ikke
kan overstige 10 timer pr 7 dager,
10

ikke mer enn 25 timer pr 4 uker, og
ikke mer enn 200 timer pr 52 uker.
Disse reglene kalles ofte for 10, 25
og 200 timers reglene. I disse timene
skal alt overtidsarbeid telles, det vil si
både ordinært overtidsarbeid, utrykning på vakt og uforutsette vakter.

timer overtidsarbeid. Bestemmelsen
innebærer videre at dersom man har
en tjenesteplan på 46 timer i uken så
kan arbeidsgiver bare pålegge 2 timer
overtidsarbeid i snitt over en periode
på 8 uker. Dette illustreres i tabellen
på neste side.

«Alt overtidsarbeid utover
arbeidsmiljølovens bestemmelser
krever samtykke av den enkelte lege»

Bestemmelsene innebærer eksempelvis at arbeidsgiver aldri vil kunne
pålegge en 19 timers uforutsett vakt,
fordi en slik vakt overstiger 10 timers
regelen.
Det andre regelsettet er begrensninger i forhold til hvor mye overtidsarbeid som kan pålegges sammen
med annen arbeidstid (samlet
arbeidstid). Aml § 10-6 setter begrensninger på samlet arbeidstid til 13
timer pr 24 timer og til 48 timer pr
7 dager. Bestemmelsene innebærer at
dersom man for eksempel arbeider
8 timer dagtid før uforutsett vakt
så kan arbeidsgiver bare pålegge 5

Alt overtidsarbeid utover amls
bestemmelser krever samtykke av
den enkelte lege. At den enkelte ikke
skal kunne pålegges overtidsarbeid
utover amls bestemmelser er vesentlig
av hensyn til vern av den enkelte,
noe som igjen er viktig av hensyn
til pasientsikkerhet. Dersom den
enkelte ønsker å arbeide overtidsarbeid utover aml, har Legeforeningen
anbefalt at grensene ikke overstiger
vernebestemmelsene i A2. Men
dette forutsetter at den enkelte gis
fri før og etter vakt for å overholde
disse bestemmelser. Når arbeidsgiver
hevder at den enkelte ikke har rett
til lønn i slike sammenhenger så
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ningen og Spekter
ter for leger
snus saken på hodet. Poenget er at
arbeidsgiver ikke har anledning til å
trekke leger i lønn dersom overtidsarbeid nødvendiggjør at legene ikke
kan arbeide den oppsatte tid etter
tjenesteplan.
Etter arbeidsmiljøloven § 10-3 skal
det utarbeides en tjenesteplan dersom
arbeidet skal utføres til forskjellige
tider av døgnet. Tjenesteplanen
skal vise den enkelte arbeidstakers
arbeids- og fritid. Arbeidstakere har
både rett og plikt til å arbeide i henhold til den oppsatte tjenesteplanen.
Korresponderende med dette er
dessuten retten til å oppebære lønn
i henhold til tjenesteplanen. Det er
slik at lønn etter tjenesteplan danner
grunnlaget for pensjonsopptjening,
utbetaling av sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger ved fødsel
og adopsjon, omsorgspenger mv.

I den grad det å arbeide en
uforutsett vakt innebærer at vernebestemmelsene eller begrensningene etter arbeidsmiljøloven brytes
hvis også ordinært arbeid utføres,
plikter arbeidsgiver å frita legen for
arbeidsplikt. Selv om legen fritas fra
arbeidsplikt med denne begrunnelse,
er lønnskravet i behold. Det fremgår dessuten av arbeidsmiljølovens §
14-15 nr 2, at trekk i lønn bare kan
gjøres i helt spesielle tilfeller. Trekk i
lønn med begrunnelse i at legen er
fritatt fra arbeidsplikt for å overholde
vernebestemmelsene, er ikke slike
spesielle tilfeller.
Leger i sykehus har i mange år tatt
et kollektivt ansvar for å håndtere
uforutsette vakter. Arbeidsgiver er
avhengig av denne velvilje fra leger i
sykehus siden arbeidsgivers adgang til
å pålegge overtidsarbeid er begrenset
i det omfang som nevnt ovenfor.

Legeforeningen ønsker ikke at
bestemmelsene skal brukes som
pressmiddel mot arbeidsgiver for å
oppnå høyere avlønning av uforutsette vakter, på bekostning av faglig
forsvarlighet. Men for legeforeningen
er det viktig at den enkelte leges samtykkerett er i behold. Lovgivningen
åpner ikke opp for at Legeforeningen
og Spekter kan inngå avtaler som
setter til side den enkeltes samtykkerett. Derfor er det heller ikke inngått
slike avtaler.
Legeforeningen og Spekter har
hatt møte om saken, hvor man ikke
kom til enighet. Det utarbeides nå
protokoller for uenighet. Det vil bli
diskutert i Legeforeningen hvordan
man skal arbeide med problematikken i tiden som kommer.

Tabell – Pålegg om overtidsarbeid
Arbeidsgivers mulighet til å pålegge overtidsarbeid er begrenset av følgende timeregler:
Begrensninger i ukentlig overtidsarbeid

Maks 10 timer pr 7 dager

Begrensninger i månedlig overtidsarbeid

Maks 25 timer pr 4 uker

Begrensninger i årlig overtidsarbeid

Maks 200 timer pr 52 uker

Begrensninger i daglig samlet arbeidstid
(overtidsarbeid + innholdet i tjenesteplan)

Maks 13 timer pr 24 timer

Begrensninger i ukentlig samlet arbeidstid
(overtidsarbeid + innholdet i tjenesteplan)

Maks 48 timer pr 7 dager

Ylf-forum 1–2009
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Fra foreningen

Turnus – hva skjer?
2008 var et litt over gjennomsnittlig turbulent år for turnustjenesten. Som kjent la
Helsedirektoratet frem sitt forslag om treårig «turnustjeneste». Motstanden var stor,
og departementet har bedt om et nytt og bedre forslag. Mange spør seg hva som nå
vil skje med turnus.
Anders Nordby
Styret

Det er stor enighet om at Helse
direktoratets forslag var håpløst.
Det økte imidlertid interessen for
å debattere turnustjenesten. Det er
positivt. Også Legeforeningen har
for alvor begynt å se på alternativer
til dagens ordning. Det er blitt større
aksept for å tenke nytt om både form
og innhold. Flere og flere innser at
«institusjonen» turnustjenesten også
trenger friskt blod, etter snart 60 års
tjeneste.

Det samme gamle
Fremdeles er det ordinær turnus
tjeneste i hele Norge. Fortsatt er
det problemer med kø og ventetid.
Økende funksjonsfordeling samt
omorganisering gjør at særlig kirur
gien er vanskeligere å gjennomføre
på en god måte. Strengere sykehus
økonomi rammer selvfølgelig også
turnusleger. Eksempler som at overtid ikke utbetales og oppfinnsomme
tjenesteplaner ser ut til å bli mer
utbredt. Dagens turnustjeneste
er ikke perfekt, og den bærer på
mange måter preg av å ha nådd sitt
metningspunkt. Sannsynligvis vil en
omorganisering før eller siden tvinge
seg frem.
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Hva tenker helsedirektoratet?
De jobber med en ny modell og
planen er å legge frem nok et nytt
forslag i september 2009. De ser
på mange alternative løsninger og
modeller. Ifølge Helsedirektoratet
ser de på muligheten til å blant
annet knytte utdanning og spesialise
ring nærmere opp mot hverandre.
Kommunehelsetjenesten er satsnings
område om dagen, og den nye
modellen vil muligens bære preg av
det. Helsedirektoratet jobber også
med egne utdanningsstillinger i
allmennmedisin, og det er mulig at
dette kan knyttes tettere opp mot
turnustjenesten.
Fjorårets treårige forslag er lagt på
is, men på ingen måte glemt i følge
Helsedirektoratet. De føler seg ikke
bundet til noen som helst modell,
men ønsker å tenke fritt om hvordan
turnustjenesten kan organiseres.
Forhåpentligvis har de imidlertid
forstått at tre år er for lenge.
Legeforeningen er denne gangen
tatt mer aktivt med i planleggingen,
så da gjenstår det bare å se om vi blir
hørt.

Hva mener
Legeforeningen og Ylf?
2008 ble året da både Ylf og legeforeningen for alvor begynte å se på alternativer til dagens ordning. De aller
fleste ønsker nok å beholde turnus
slik den er, men kapasitetsproblem,

varierende kvalitet og endringer i
autorisasjonsregler i Europa gjør
at mange ser at endring kanskje
er nødvendig. Diskusjonene har i
hovedsak dreid seg om organisering,
innhold,
loddtrekningsprinsippet
og hvem som skal ha rett til turnus.
Legeforeningens turnusråd har fore
slått flere modeller. Den som ble best
mottatt i Legeforeningen forsøker
å plassere en slags turnustjeneste
inn i spesialistutdanningen. Dette
forutsetter utdanningsstillinger i
allmennmedisin. Det blir også åpnet
opp for større ulikheter fra sted til
sted med hensyn til innhold, dette
for å imøtekomme den økende
funksjonsfordelingen. Alle sykehus
har for eksempel ikke lengre kirurgi,
og kan ikke tilby dette. For å sikre
kvaliteten trenger man et faglig organ
med mulighet til å sanksjonere,
slik som i spesialisthelsetjenesten.
Sammen med ferdighetslister håper
man at dette kan øke kvaliteten.

Forandring snart?
Hva som vil skje de nærmeste årene
er vanskelig å spå, men at helse
vesenet har forandret seg mye de
siste 50 årene er sikkert. Dagens
turnustjeneste har imidlertid vært
mer eller mindre uforandret. Det
kan virke som om tiden nå er inne
for litt «change», ikke bare for USA
men også for turnustjenesten.
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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 tillitsvalgte 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 tillitsvalgtapparat.
Turnusrådet
Turnusrådet er Legeforeningens faglige
organ for turnustjenesten for leger.
Spørsmål vedrørende faglige sider ved
turnustjenesten tas opp med turnusrådet.
Henvendelser rettes til Legeforeningens sekretariat som vil hjelpe deg
videre.
Avtaleverket – dine rettigheter!
Det inngås avtaler mellom arbeidsgivers 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 betydning for de forskjellige temaene.
Hovedtemaer som er avtalefestet; Arbeidstid: definisjoner og muligheter for
utvidet arbeidstid. Vernebestemmelsersom beskriver maksimumsgrenser for
arbeidstid, rett og plikt til å jobbe vakter, lønnsnivåene, forhold som angår
turnusleger (§8)
Disse avtalene skal ligge på intranettsidene til foretaket. De ligger også på
legeforeningens hjemmeside.
Hvem er din tillitsvalgte?
Hvis du trenger hjelp bør du kontakte
din tillitsvalgte. Det skal være Ylftillitsvalgte ved henholdsvis kirurgisk,
medisinsk og psykiatrisk avdeling og
disse fungerer også som turnuslegenes
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tillitsvalgte. Over dette finnes det en
hovedtillitsvalgt/foretakstillitsvalgt for
sykehuset/foretaket. Personalavdelingen 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 autorisasjon) som du får tilsendt fra Helsetilsynet. Din autorisasjon vil bli datert
etter den dato Helsetilsynet mottar din
søknad.
Evaluering av turnustjenesten
En rekke endringer i rammebetingelsene for turnustjenesten reiser spørsmål om tjenesten fortsatt
oppfyller hensikten og hvilke endringer som eventuelt er påkrevet.
Legeforeningen gjennomfører en
kontinuerlig standardisert nasjonal
evaluering av turnustjenesten basert
på spørreskjemaundersøkelser. Spørreskjemaundersøkelsene 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. Undersøkelsen gjennomføres anonymt, og
det er viktig at du benytter anledningen 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_flytting_for_turnusleger_og_turnusfysioterapeuter_2006_36009
Skjema for søknad om slikt tilskudd
finnes her:
http://www.safh.no/skjema/reiseutg.
pdf
Flyttedag
Flyttedager reguleres av personalhåndbøker. 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:
Turnusleger skal tilbys tilfredsstillende
boligforhold. Se for øvrig http://
www.legeforeningen.no/index.
gan?id=145756&subid=0
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 eventuelle 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 boligforhold:
Dersom man ikke blir enige om hva
som er tilfredsstillende boligforhold,
kan følgende retningslinjer gi veiledning:
1. Den frie gulvflate bør ikke være mindre 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 kjøkkenutstyr og mat. Kjøkkenbenk med
oppvaskkum og utslagsbenk.
3. I soveværelse skal være: Dobbeltseng 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
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feriepenger, oppsigelsesfrister, lønnsvilkår og arbeidstidsregler. Det er
vanlig at det henvises til tariffavtaler
som regulerer arbeidsforholdet. Vi ser
at flere arbeidsgivere tar inn formuleringer 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 bestemmelser 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 inneholde minimum 28 timers sammenhengende fritid, og at det mellom to
arbeidsperioder skal være en arbeidsfri
periode på minimum 8 timer.
Turnusleger i sykehus kan i gjennomsnitt 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). Arbeid 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 overtid 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
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i slike tilfeller. Planen skal være forutsigbar 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 utarbeides 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 vaktene fordeles. Det kan være uker på
opptil 60 timer, og det kan være uker
med null timer (såkalt nulltimersuke)
på tjenesteplanen. Det er gjennomsnittet 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 tjenesteplan som inneholder UTA (utvidet
tjeneste/arbeidstid) skal gjøres
med de frister som er avtalt mellom
partene lokalt. Normalt er det 4 ukers 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 ordningen.
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 turnustjenesten, fordi man i vaktsituasjonen får testet evnen til å gjøre selvstendige vurderinger som lege.
I forbindelse med at det ble opprettet
stillinger for turnusleger ved Ullevål
Sykehus i sin tid, ble det fra sykehusledelsens side besluttet å minimere turnuslegenes tjenesteplaner.
Turnuslegene ble derfor ikke tilbudt
vakttjeneste på natt. Dette ble klaget
inn for fylkeslegen i Oslo og Helsetilsynet, 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 begrunnelsen 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 disposisjon 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 vaktrommet. 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 STEDEVAKT)
Vaktrom nyttes som kjent av leger som
pga vaktarbeidets art ikke kan oppholde seg i hjemmet under vakten.
Partene er enige om følgende retningslinjer for hvilken standard vaktrommene 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 (bylinje), 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. Rommet 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 resttjeneste
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 resttjeneste.
Distriktsturnus
Feriefravær:
Maks 2 ½ uke
Sykefravær/annet fravær:
Inntil 2 uker
Fravær utover dette resulterer i resttjeneste.
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 arbeidsvederlag utbetalt året før man tar ut ferie.
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Dette skyldes at opptjeningsåret for
feriepenger er det forutgående kalenderår, 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.

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

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 annen arbeidsgiver tidligere i ferieåret, jf
ferieloven § 5 nr 3.

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

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 ferieavviklingen (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: Turnuslege som får avbrutt turnustjenesten
pga svangerskaps- eller fødselspermisjon, 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

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

Folketrygdloven § 14-4: For å ha rett til
fødselspenger etter folketrygdloven
må barnets mor eller far ha vært yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i
minst seks av de siste ti månedene før
stønadsperioden starter.
Hovedtariffavtalen i KS, fellesbestemmelsene § 8.3.1, jf § 8.2.2.1: Det utbetales 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 refusjoner fra folketrygden. Disse inntekter regnes som næringsinntekt, og det
må avsettes penger til skatteoppgjøret.
Det kan lønne seg å ha en regnskapsfører som fører legevaktregnskapet.
Legevaktskoffert:
Kommunen plikter å holde legevaktskoffert 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 uforsvarlig, se særavtalens punkt 7.6
Saksgang når det oppstår problemer
Felles for sykehus- og distriktsturnus:
Se pkt 5.4 under målbeskrivelse for turnustjenesten for leger. Målbeskrivelsen
finner du her: http://www.legeforeningen.no/asset/25700/2/25700_2.pdf
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MITT FUNN
Ragnar Nesvåg

Hjernemorfologi og schizofreni

Børre Fevang
Styret

– Hva var bakgrunnen for prosjektet?
–  Schizofreni er en alvorlig psykisk
lidelse som rammer omtrent 1 % av
befolkningen. Årsaker og sykdoms
mekanismer er vesentlig ukjent.
Det er påvist høy grad av arvelighet,
men enkelte miljøfaktorer, som
svangerskapskomplikasjoner og bruk
av cannabis, øker også risikoen for
å utvikle schizofreni. Funn fra postmortem-undersøkelser, CT- og MRstudier har påvist subtile forandringer
i hjernestrukturen hos pasientene
sammenlignet med friske personer.
Vi ønsket å undersøke dette nærmere
ved å analysere MR-bilder ved hjelp
av automatiserte dataprogrammer
som gir kvantitative mål på ulike
aspekter ved hjernen. Dette dreier
seg blant annet om volum av ulike

typer hjernevev i definerte områder
av hjernen, samt tykkelse og volum
av hjernebarken.
– Hva er ditt viktigste funn?
–  Vi fant at pasienter med
schizofreni har tynnere hjernebark
og mindre volum av hvit substans i
frontale og temporale hjerneavsnitt.
Det var ingen klar sammenheng
mellom hjernevolum og bruk av
antipsykotika. Bruk av alkohol medførte noe mindre volum av hvit substans, spesielt i temporallappen. Vi
fant også sammenhgenger mellom
grad av ulike symptomer og volum
av grå substans. Hallusinasjoner og
vrangforestillinger var relatert til
mindre volum av grå substans i frontal- og temporallappen, mens såkalte
negative symptomer var relatert til
større volum av hjernebarken i flere
hjerneavsnitt.
– Hvordan ble du engasjert i dette
prosjektet?
–  Da jeg jobbet klinisk med
pasienter med alvorlig schizofreni,
ble jeg interessert i studere nevrobiologien ved sykdommen. På Institutt
for psykiatri ved Universitetet i Oslo
er det for tiden et aktivt miljø innen
nevrobiologisk forskning ved psykoser, og i samarbeid med professor

«Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse
som rammer omtrent 1 % av befolkningen.
Årsaker og sykdomsmekanismer er
vesentlig ukjent.»
Ylf-forum 1–2009

Med tillatelse fra professor Ingrid Agartz, Human Brain Informatics Projects, Karolinska Institutet

Ragnar Nesvåg disputerte
15 november 2008 for
graden ph.d. ved Universitetet i Oslo med avhand
lingen «Characterization
of brain morphology in
patients with schizoph
renia».

Frisk kontrollperson

Pasient med schizofreni

Ingrid Agartz fikk jeg muligheten
til å analysere MR-bilder fra en stor
gruppe pasienter og friske forsøkspersoner som var rekruttert ved
Karolinska Institutet i Stockholm.
– Hadde du dette som fulltidsstilling og hadde du eventuelt noe annet
arbeid ved siden av?
–  Jeg hadde fulltids fordypningsstilling (D-stilling) i hele
prosjektperioden.
– Hva har du tenkt til å gjøre videre?
–  For tiden kombinerer jeg halv
stilling som post.doc. med halv
stilling som lege i spesialisering ved
Vinderen DPS.
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Sol, sommer og ferie?
Når du skraper bilen ren for snø og is, kan det være godt å tenke på at det blir
sommer en gang. Men du er i turnus, og sommerferien er ikke lengre hva den en
gang var.
Liv Marit Fagerli 
Ylfs kontor

Planlegging av sommerferie nærmer
seg, og som turnuslege kan det være
nyttig å kjenne til noen av de mest
sentrale reglene som gjelder for ferieavviklingen. Ferieloven og tariffavtalte
bestemmelser vedrørende innføring
av den femte ferieuken gjelder for
turnusleger på samme måte som for
andre arbeidstakere. For turnusleger
er det i tillegg viktig å være kjent
med hvor mye ferie man kan ta uten
at det resulterer i resttjeneste. Dette
er regulert i Rundskriv IS-9/2005
utgitt av Sosial- og helsedirektoratet.
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For turnustjeneste i sykehus godtas et
totalt feriefravær på fem uker, fordelt
likt på minimum to avdelinger. For
turnusleger i kommunehelsetjenesten
godtas inntil 2 ½ ukes feriefravær.
Feriefravær utover dette resulterer i
resttjeneste, og turnuslegen er selv
ansvarlig for å skaffe turnusplass for
utførelse av resttjeneste.
Ferieloven bruker begrepet «virkedager». Virkedager er alle dager som
ikke er søndager eller lovbestemte
helge- eller høytidsdager. Dette betyr
at en ferieuke tilsvarer 6 virkedager,
jamfør ferieloven § 5 nr 1.
Etter ferieloven har alle arbeids
takere krav på 25 virkedager ferie

hvert år, altså fire uker og en dag, jf
ferieloven § 5 nr 1.
I tillegg ga tariffoppgjøret
2000/2001 mange grupper en femte
ferieuke. Det er denne uken som kalles
den avtalefestet ferie. Avtalefestet ferie
er en del av lønnsoppgjøret mellom
partene, og ikke en del av ferieloven.
Arbeidstaker som arbeider på søn
dager kan kreve å få arbeidsfri enten
på søndag som faller umiddelbart før
ferien, eller på søndag umiddelbart
etter. Dette gjelder likevel bare ved
avvikling av ferieperiode som omfatter
minst 6 virkedager. Arbeidstaker kan
kreve at tiden fra arbeidets avslutning
før ferien til det påbegynnes etter
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ferien skal utgjøre til sammen minst
16 timer i tillegg til feriefritiden etter
bestemmelsene ovenfor. Dette gjelder
likevel bare ved avvikling av ferieperiode som omfatter minst 18 virkedager
(§ 5 nr 4).

Rett til ferie med lønn?
Hvor mye ferie med lønn du har krav
på i 2006, avhenger av opptjeningen i
2005. Dette skyldes at opptjeningsåret
for feriepenger er det forutgående
kalenderår, se ferieloven § 4. Full
opptjening utgjør 30 virkedager ferie
med lønn (5 uker). Det vil si at du
opptjente rett til 2,5 virkedager ferie
med lønn i 2006 pr hele måned du
arbeidet i 2005.

Ferie uten lønn?
Selv om du ikke har opptjent rett til
ferie med lønn, betyr ikke dette at du
ikke har rett til å 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 annen
arbeidsgiver tidligere i ferieåret, jamfør
ferieloven § 5 nr 3.
Dersom du bytter jobb etter 30.
september i år, har du rett til å ta 6
virkedager ferie hos den nye arbeidsgiveren i 2006. Forutsetning er imid
lertid også her at ikke du allerede har
avviklet full ferie hos annen arbeidsgiver tidligere i år.
Utgangspunktet etter ferieloven er
dessuten at man må ta ferie. Unntaket
fra plikten til å ta ferie er dersom du
ikke har opptjent tilstrekkelig med
feriepenger til å dekke bortfallet av
lønn under fraværet. Arbeidsgiver kan
med andre ord ikke pålegge deg å ta
ferie uten lønn. I slike tilfeller har du
en rett til å ta ferie uten lønn, men
ingen plikt til å gjøre det. Unntak fra
dette er hvis du jobber et sted hvor
driften innstilles i forbindelse med
ferieavviklingen (fellesferie). Da må
ferien avvikles uansett.
Ylf-forum 1–2009

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.

Sykdom i ferien
Dersom du har vært arbeidsufør i
minst 6 virkedager (1 uke) i ferien,
kan du kreve ny ferie i like mange
dager som arbeidsuførheten varte.
Et slikt krav må dokumenteres med
legeerklæring og fremsettes så raskt
som mulig («uten ugrunnet opphold»)
etter at arbeidet er gjenopptatt.
Dersom du blir helt arbeidsufør før
ferien, kan du kreve at ferien utsettes
til senere i året. Kravet om utsettelse
må dokumenteres med legeerklæring
og fremsettes senest siste arbeidsdag
før du skulle tatt ferien.
Retten til ny ferie forutsetter at du
var 100 prosent arbeidsufør i perioden.
For eksempel gir 50 prosent sykemelding ikke rett til nye feriedager.

Hjelpeplaner i ferien?
Det er ikke åpnet for innføring av
såkalte hjelpeplaner i den sentrale
delen av gjeldende overenskomst. I
Spekter-sektoren er det imidlertid i
noen B-delsavtaler åpnet for at man
i forbindelse med ferieavvikling kan
innføre hjelpeplaner. Dette betyr at
tjenesteplanen endres for et begrenset
tidsrom. Dersom B-delsavtalen ikke
uttrykkelig hjemler innføring av
hjelpeplaner, har arbeidsgiver ikke
anledning til å innføre hjelpeplaner i
forbindelse med ferieavvikling. De Bdelsavtalene som åpner for innføring
av hjelpeplaner, regulerer varslingsfrister for innføring av slike planer.
Avdelingen går tilbake til ordinær
tjenesteplan etter avtalt periode for
hjelpeplan.

Det er viktig å være oppmerksom
på at arbeidsgiver også i forbindelse
med innføring av hjelpeplan plikter å
overholde arbeidstidsbestemmelsene i
arbeidsmiljøloven og gjeldende overenskomst. UTA (frivillig utvidelse av
arbeidstiden) er en avtale som inngås
mellom arbeidsgiver og den enkelte
arbeidstaker. Det er opp til begge
parter å si opp denne avtalen innenfor
de frister som følger av B-delsavtalen.
Det er også opp til begge parter å
eventuelt inngå avtale om å utvide
arbeidstiden ytterligere. Poenget er
at UTA er frivillig, og arbeidsgiver
kan i forbindelse med innføring
av hjelpeplaner ikke pålegge noen
å utvide arbeidstiden ytterligere.
Endelig nevnes at arbeidsgiver også
ved innføring av hjelpeplaner plikter å
følge de tariffavtalte bestemmelser om
at minst 20 timer i gjennomsnitt per
uke skal legges i tiden 07–17 i ukens
fem første dager.

OPPSUMMERT
•  Turnusleger i sykehus kan
ta ut 5 uker ferie, fordelt
på minimum 2 avdelinger
•  Turnusleger i distrikt kan
ta 2,5 uker ferie
•  Feriepenger utbetales ved
opphør av arbeidsforhold.
•  Du har rett til ny ferie ved
sykdom i ferien av minst
en ukes varighet
•  Dersom du blir arbeids
ufør før ferien har du rett
til å utsette ferien
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Alt hva jeg trodde
For hver ny jobb man begynner i får man
nye kolleger, nye utfordringer, lærer litt mer
om seg selv og horisonten blir bredere. I en
akuttpsykiatrisk avdeling har horisonten
utvidet seg raskt og etterlatt meg rystet,
til tider blek, kanskje litt tøffere og mer
tykkhudet.
Det er i møtet med de unge og alvorlig
rusmisbrukende sinnslidende at jeg skjønner
jeg har levd et beskyttet liv. Jeg kjenner ingen
slike. Jeg har ingen venner som har ramlet
skikkelig utpå. De fleste klassekameratene
mine på barneskolen kom fra gode, trygge
hjem. Flesteparten av studiekameratene på
medisin kunne spille et instrument. Men det
viser seg forresten at heller ikke instrumenter
beskytter mot å miste grepet på livet.
Jeg revurderer virkeligheten. Det er så mange
skjebner en liten trikketur fra der jeg bor. Det
er uendelig mye galskap i denne byen. Mye
kan gjøres for å hjelpe disse menneskene,
men av og til blir følelsen av avmakt stor.

Det er da trangen til å bli god melder seg.
Virkelig god. En kliniker med godt skjønn og
kunnskap, og kanskje med en doktorgrad
etter hvert – for å sette en spiss på det hele.
Men hovedstadsprosess, Helse-Hansen som
tror på fjernhealing og stadige trusler om at
sykehusene må spare mer, kan ta motet fra en
mens man drikker morgenkaffen.
Jeg håper det virker verre enn det er, å
skulle bli spesialist i et helsevesen i endring.
Jeg håper arbeidsgiverne er seg sitt ansvar
bevisst, og at arbeidstakerne ikke rekker å
miste gløden. Det er mange av oss unge og
nyutdannede (altfor mange til turnus, faktisk).
Vi kan, og vi vil – som Hege Gjessing skriver
i sin leder. Jeg håper også det blir rom for
at vi skal få bli gode spesialister i årene som
kommer. En god spesialistutdannelse er en
trygghet for pasientene, og en blå resept til
leger – mot avmaktsfølelse.

– Marit Tveito
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Bøker
Forum anmelder

Dogbert’s Top Secret Management Handbook
Dogbert’s Top
Secret Management
Handbook
Forfatter: Scott Adams
Utgivelsesår:
1995
ISBN: 0-88730-788-4
Dogbert’s Top Secret Management Handbook;
utgitt første gang i 1995 og enhver likhet med omstillingsprosesser
i norsk helsevesen de siste 10 årene er åpenbart tilfeldig.
Lederskapslitteratur har en trofast leserskare, men kan
på en pussig måte virke både ugjennomtrengelig og litt
selvfølgelig for de av oss som ikke umiddelbart har noe
forhold til den. Vi forholder oss jo til den litteraturen
allikevel, ubevisst og indirekte. Helsevesenet har vært
gjennom store endringer de siste årene, men overgangen
fra offentlig etat til halvoffentlig bedrift er nok den største.
Godt da, at populærlitteraturen gir oss det sakprosaen ikke
makter; et lett tilgjengelig innblikk i moderne ledelsesteori
og bedriftstenkning. Hver gang det argumenteres for
behov for nye omstillingsprosesser finner jeg trøst og glede
i denne gamle perlen fra 90-tallet: Dogbert’s Top Secret
Management Handbook.
Scott Adams’ tegneserie om kontoristen og program
mereren Dilbert og hans hund Dogbert sees daglig i
mange aviser; samlingene er populære bøker men den
kanskje beste av bøkene er denne. Adams serier treffer mer
på grunn av teksten og tross av streken enn omvendt. I
denne boken får han boltre seg med teksten, og det er det
bare å glede seg over. Dogbert, den intelligente og kyniske
hunden som fremstår som den egentlige herskeren i dette

universet, gir deg all den innsikt du behøver for å forstå
moderne ledelsesteknikk og produktiv bedriftstenkning.
Kapitlene om bonusprogrammer («inspire employees by
giving them worthless knickknacks»), tomme løfter om
forfremmelse («enjoy all the motivational benefits with
none of the costs») og intern konkurranse («experience the
joy of setting your people against one another») er kanskje
mest relevant for privat næringsliv. Kapitlene om reorganisering («creates the illusion of being decisive»), innleie av
konsulenter («pick the parts of their recommendations
you like») og internaviser («communicate without the risk
of conveying information») derimot, burde få flere til å
kjenne seg igjen.
Et gjennomgående tema i boken er en påfallende topptung
organisasjon, noe som også er til å kjenne seg igjen i. Det
er i hvert fall slående at for hver ny omdreining på omstil
lingsskruen i helsevesenet så ser byråkratiet ut til å vokse
– på toppen. Leger og andre ansatte blir stadig beskyldt
for å ha en skjult og egen agenda i omstillingsprosessen.
Klinikksjefene blir beskyldt for å være uansvarlige og lage
underskudd nærmest med vilje. Helsebyråkratiet derimot
fremstår som uegennyttig og opptatt av alt annet enn egen
posisjon. Allikevel kan det være fristende å spørre; hvis de
ikke var så opptatt med å reorganisere oss, hva skulle de
gjort da? Behandlet pasienter?
– Børre Fevang
Styret
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Spasér, Hansen!
Alternativt betyr noe annet
Alternativer kommer ikke først
Alternativet er ikke standard
Alternativet skal ikke være størst
Utsagn i media får konsekvenser
Det viser oss hvem folk er
Noen kan snakke med hester
Andre kurérer i hytt og vær
Politikere, derimot, er ikke prinsesser
En politiker er valgt på tillit
Når tilliten svikter er avgangen nær
Hansen blir neppe savnet,
i hvert fall ikke av meg
Det er et steg i riktig retning
Det er mange av dem igjen
Inntil videre må vi blant annet leve med
at prinsessens hester – og mann – fortsatt
knegger i vei

Anonym basalforsker
à propos «åpenhet mot alternativer»
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