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Takk for meg!
Ved nyttår er min tid i Ylf omme. I høst fikk jeg tilbud om jobb som divisjonsdirektør for divisjon for spesialisthelsetjeneste i Helsedirektoratet. Dette er
en stor mulighet som jeg velger å ta.
I årene i Ylf har jeg jobbet med mange ulike saker. Noen er vi i mål med,
andre har vi brakt videre, mens noen fremdeles er vanskelige. Turnustjeneste,
spesialitetsstruktur, kvalitet i spesialisering, arbeidsmiljø og faste stillinger
er store om og omfattende saker hvor vi har oppnådd veldig mye, men som
fremdeles krever et kontinuerlig fokus.
I den nye jobben vil jeg faktisk få muligheten til å jobbe videre med mange
av de sakene vi har jobbet med i Ylf over lengre tid, i tillegg til flere andre interessante saksområder. Jeg syns dette arbeidet har vært spennende og givende,
og jeg har lyst til å drive med det videre i et lengre perspektiv. Etter jul går jeg
over i en helt ny rolle, eller bytter hatt som noen sier, men heldigvis er hodet
det samme.
Det er ikke med lett hjerte jeg velger å trekke meg fra ledervervet før tiden.
Ylf skulle uansett velge ny leder og nytt styret til våren, men nå kommer
det er overgangsfase på et tidligere tidspunkt. Når det er sagt er jeg ikke
bekymret for Ylf videre. Det sittende styret besitter særskilt mye erfaring og
kompetanse. Nestleder, Marit Halonen Christiansen, sitter allerede i Legeforeningens sentralstyre og kjenner både Legeforeningen og Ylf svært godt.
I tillegg besitter de enkelte styremedlemmene den kompetansen Ylf trenger
samlet sett. Forhandlingserfaring, erfaring med turnustjeneste, kompetanse
på de internasjonale arenaene, kursgjennomføring, arbeidsmiljøkompetanse og kompetanse på spesialisering for å nevne noe. Styremedlemmene
har også et godt utviklet nettverk i hele tillitsvalgtapparatet vårt.
Så gjenstår det bare å si takk. Takk til et kompetent og hardt arbeidende
styre. Takk til Landsrådet. Takk til alle våre tillitsvalgte som hver dag jobber
for medlemmene våre!
Hilsen Johan Torgersen

Johan Torgersen
Leder
johan.torgersen@legeforeningen.no
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Ylf-kalenderen
3/2012
2014
Oktober

2012
6.-10.
11.
13.
Mai

2.
14.-16.
2.
16.-18.
2.
22.
3.–4.
24.
25.
9.
29.
9.
29.
10.

Ylf-styrets arbeidsmøte

Yngre legers forening

Juli

Yngre legers forening organiserer leger i
spesialisering, turnusleger, leger i verneplikt
og stipendiater. Yngre legers forening er en
del av Den norske legeforening.

August

Ylfs sekretariat
Kristin Krogvold, sekretariatsleder
kristin.krogvold@legeforeningen.no

Leder deltar på Nmfs tillitsvalgtkurs
Møte i referansegruppen – prosjekt 		
grunnutdanning
Møte
i forhandlingsutvalget, Spekter
Nord-Norgeseminaret
Møte
Spesialitetsrådet
Lokalti tillitsvalgtkurs
for Troms og Finnmark
Møte ii sentral
fondsutvalg
Fond I
Møte
kurskomite
Spesialitetsrådets
seminar
om
Møte
i Forhandlingsutvalget,
Spekter
spesialistutdanning
Møte for tillitsvalgte om ny A2
Møte forhandlingsutvalget, Spekter
Spesialitetsrådet
Styremøte, Ylf
Møte i Akademikerne helse
Leder deltar på Allmennlegeforeningens
Årsmøte

November
11.
Kravsoverlevering A2 forhandlingene
3.
10.
4.
14.
5.-7.
21.
12.
22.–24.
17.
30.
31.
17.
18.-20.
27.
Juni
28.
4.

Lang natts ferd mot dag

Lokalt
OUS
Leder tillitsvalgtmøte
deltar på Allmennlegeforeningens
Årsmøte
Leder
holder foredrag om forskning på 		
modul
2 kurs
Oppstart
A2 forhandlinger

Arbeidsmøte
Akademikerne
Ylfs formøte før
Landsstyret helse
Møte
Fond 1
Legeforeningens
Landsstyremøte
Nestleder
i møte med politisk
Møte i Akademikerne
Helse ledelse i HOD
om turnusplasser
Møte i forhandlingsutvalget, KS og Oslo
Styremøte
kommune Ylf

September
3.–7.
13.
14.

Arbeidsmøte for styret i Ylf
Møte i fondsutvalg Fond I
Møte i arbeidsgruppe
sykehusplan

om

Nasjonal

15.

Marit Halonen Christiansen, nestleder
marit.h.christiansen@gmail.com

Møte i forhandlingsutvalget, Spekter

Anja Fog Heen
anjaheen@gmail.com
Marie Skontorp
marieskontorp@gmail.com
Ruth Foseide Flenning
rutfth@hotmail.com
Heidi Johanne Espvik
heidi.johanne.espvik@ahus.no
Tilde Broch Østborg
tilde.ostborg@gmail.com

Møte i Forhandlingsutvalg, Virke

Øyvind Haugen Lie
oyvlie@gmail.com

Helsepolitisk seminar Midt-Norge
Leder holder foredrag om faste stillinger for
kardiologer i Helse Sør-Øst

sykehusplan
Møte i Akademikerne helse
Styremøte
i Ylf
Spesialitetsrådet

Møte Akademikerne
helse
Styremøte
Ylf
Møte i forhandlingsutvalget, Spekter

Får du mer i lønn etter årets lønnsoppgjør? Sjekk selv på side 11.

I denne utgavens bilag ser vi nærmere på hvilke regler som gjelder
ved ansettelser og prosessen frem til ansettelse, og som begrenser
arbeidsgivers styringsrett. Side 17-20.

Gi kniven videre
FUGO presenterer sin nye kampanje «Gi kniven videre», som skal
forbedre den kirurgiske opplæringen av leger i spesialisering innen
kvinnesykdommer og fødselshjelp, på side 28-29.

Intervju med Newtondama Line Jansrud
Du vet hun gærne dama på Newton på NRK, hun som bruker seg selv som
forsøkskanin for å vise hvordan kroppen fungerer og kliner dyreorganer
rett opp i kamera? Hun, ja – hun kan du bli bedre kjent med på side
24-25.				

Dessuten:
03 Leder
04 Ylf-kalenderen
16 Ylf-styrets arbeidsmøte
21 Bli bedre kjent med Samfunnspolitisk avdeling
30 Sykehuspoesi
32 Julevaktnotat

Foto: Kaisersosa67, Istockphoto.com
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avdelingen
i Helsedirektoratet
Møte
med fagmiljøet
i hud og venerologi om
faste
stillinger
Møte
arbeidsgruppe
om
Nasjonal

Bilaget: Ansettelse

Seminar med Finnmark, Troms og Nordland
legeforening, Hurtigruta

Desember
5.
Leder holder foredrag for kommunikasjons
4.
8.
10.
15.
11.
20.
12.
21.

Charlotte Nielsen, konsulent
charlotte.nielsen@legeforeningen.no

Møte i Nordisk råd for yngre leger, London

Ylfs kurs for tillitsvalgte og tariffkonferanse

Gravid = uegnet som lege? Les en anonym lege i spesialiserings
nedtegnelser om hvordan hun er blitt behandlet som gravid lege ved
ulike avdelinger på side 14-15.

Lønnsoppgjøret

14–16.
16.–19.

10.
Møte i Akademikerne helse
18.–.20. Møte i European Junior Doctors, Malaga
23.
Styremøte Ylf
24.–26. Trinn II-kurs i Kristiansand

Arbeidsfør som lege?

Henrik Leinonen-Skomedal
Henrik.Leinonen-Skomedal@
legeforeningen.no

Styret
Johan Torgersen, leder
johan.torgersen@legeforeningen.no

Oktober

Faste stillinger for leger i spesialisering har vært en hovedsak for Ylf
gjennom mange år. I meklingsresultatet etter årets hovedoppgjør fikk
vi endelig på plass at denne rettigheten også skal gjelde vår gruppe.
Bjørn Ove Kvavik har vært Ylfs sekretariatsleder gjennom store deler av
prosessen. Han gir oss en oversikt over veien frem til faste stillinger på
side 8-11.

33 Yngre leger leser: En dåre fri
34 Redaktørens hjørne
35 Riskhospitalet
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Lang natts ferd mot dag
Legeforeningen har i meklingen i årets hovedoppgjør i sykehusene kommet til enighet med
Spekter om innføring av faste stillinger for alle leger i spesialisering. Med dette resultatet har
en diskusjon som har pågått i mer enn 50 år funnet sin løsning.
Fra 1956 til 2007
Allerede 3. mai 1956 foreslo Ylf å få gjennomført en bedre
stillingsstruktur ved sykehusene med flere faste stillinger. Diskusjonene om stillingsstruktur for legene har vært mange siden
dette. Ulike hensyn har spilt inn; mangel på leger, ønske om å
sikre tilstrekkelig utdanningskapasitet, god kvalitet i spesialistutdanningen, en rimelig geografisk fordeling av legespesialister,
forholdsmessighet mellom leger i spesialisering og overleger,
og gode ansettelsesprosesser uten preg av nepotisme.
I 1985 inngikk staten, Kommunenes sentralforbund, Oslo
kommune og Legeforeningen en avtale om legers tilsetting i
utdanningsstillinger – Stillingsstrukturavtalen (SSA). Avtalen
ivaretok, i alle fall til en viss grad, de hensyn som er nevnt
ovenfor. Samtidig ble det skapt bedre forholdsmessighet mellom antall underordnede og overordnede stillinger. I tillegg
førte SSA til bedrede tilsettingsforhold for leger i spesialisering. Det ble innført faste stillinger ved alle gruppe II sykehus/
avdelinger fra Sogn og Fjordane og nordover, en ordning som
var ment utvidet til hele landet med faste stillinger på gruppe
II sykehus/avdelinger. SSA innebar fast tilsetting for ca hver
fjerde stilling for leger i spesialisering.
Men utvidelsen til flere faste stillinger skjedde ikke. I stedet
ble stadig flere nye stillinger for leger i spesialisering gjort
midlertidige, og i dag er ca hver tolvte stilling fast for leger
i spesialisering. Og etter utløpet av SSA i 2002 har situasjonen blitt ytterligere forverret. Flere undersøkelser tyder på at
antallet leger i spesialisering i midlertidige stillinger er helt
oppe i 90-95 % av alle stillinger for leger i spesialisering. Og
oppsiktsvekkende nok er ca halvparten av disse stillingene
«vikariater». Det er usannsynlig at et så stort omfang vikariater kan være i samsvar med arbeidsmiljølovens krav til
midlertidig tilsetting som vikariat.
Legeforeningen nedsetter utvalg i 2007
Frykten for propper i systemet, at leger skal bli sittende i stillinger
som trengs til spesialisering, har vært brukt som hovedargument
for å opprettholde ordningen. Men i en tid hvor dagens system for
spesialisering av leger innebærer en rekke propper mot effektiv
spesialisering av leger, hvor det har vært systematiske brudd på
likestillingsloven ved at mange gravide leger har opplevd å miste
muligheten for forlengelse i stillingen, hvor spørreundersøkelser
har vist at leger opplever press til å jobbe utover de allerede svært
vide arbeidstidsreglene som gjelder for leger i sykehus, og hvor
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Legeforeningen har fått en rekke tilbakemeldinger som viser
frykt for å melde fra om hendelser i sykehus, var det nødvendig
å se nærmere på om det var riktig å opprettholde et slikt system.
Legeforeningen satte derfor i 2007 ned et utvalg, etter initiativ
fra Ylf, for å se på om det var tilstrekkelige holdepunkter for å
opprettholde systemet med midlertidige stillinger for leger i spesialisering. Det vi fant ut overrasket oss.
Intern høring i Legeforeningen og vedtak i sentralstyre 2009
Etter en grundig intern høring i Legeforeningens organisasjon i
2008, viste det seg at det var bred støtte for å arbeide for faste stillinger for leger i spesialisering. I Sverige hadde de innført faste
stillinger for leger i spesialisering. Tiden virket overmoden for
en endring av systemet. Sentralstyret i Legeforeningen oppsummerte saken i sitt vedtak 11. november 2008 på følgende måte:
• Stillingsstrukturen i sykehus fungerer ikke i dag, og det bør
gjøres endringer som bedre passer til dagens virkelighet
og behov.Systemet for spesialisering av leger bør forsterkes gjennom et nasjonalt system med kravspesifikasjoner,
tilsynsordninger og incitamenter for å drive god spesialisering og forskning.Stillinger for leger i spesialisering skal i all
hovedsak være faste. Unntakene må begrunnes.
• Det bør vurderes noen midlertidige stillinger i sykehus for
gruppe I tjeneste. Det bør opprettes midlertidige stillinger i
sykehus for obligatorisk tjeneste i alle spesialiteter, herunder
for spesialisering i allmennmedisin, samfunnsmedisin og
arbeidsmedisin.
• Det må ryddes opp i ulovlige vikariater ved sykehusene.
• Det kan vurderes samarbeidsformer mellom ulike avdelinger
og sykehus som ivaretar den enkelte utdanningskandidats
behov for samlet tjeneste for å utvikle spesialistkompetanse.
Landsstyrevedtak 2009
Saken ble våren 2009 behandlet i Legeforeningens høyeste
organ, landsstyret, som 4. juni 2009 vedtok en resolusjon om
faste stillinger for leger i spesialisering. Resolusjonen lød slik:
• Det er bred enighet i norsk arbeidsliv om at arbeidstakere
skal sikres trygge arbeidsvilkår gjennom faste stillinger.
Faste stillinger bidrar til godt arbeidsmiljø, økt forutsigbarhet, god kvalitet og produktivitet. Legeforeningen står
samlet bak et krav om at leger i spesialisering som hovedregel skal være ansatt i faste stillinger. Det er uakseptabelt
at nær halvparten av norske sykehusleger er i midlertidige

f oreni ngen
Infra
te rvju

stillinger. De fleste sykehusleger får ikke faste stillinger før
de er over 40 år og har arbeidet i 10-15 år.
• Staten må, som eier av sykehus og ansvarlig for arbeidsmiljøpolitikken, sørge for at også leger i spesialisering har
trygge arbeidsforhold og faste stillinger.
Landsstyrevedtaket fra 2009 representerte det endelige kursskiftet i Legeforeningen. Det var nå forankret i organisasjonen, og
vedtatt politikk at Legeforeningen skulle arbeide for å sikre faste
stillinger for leger i spesialisering. Arbeidet internt i Legeforeningen gikk med dette over i en ny fase, hvor det var viktig å utarbeide
modeller som både skulle sikre fast ansettelse for legene, men
også ta inn over seg behovet for å sikre spesialisering av legene.
Legeforeningen hadde nå fokus på at ansettelser av leger i spesialisering burde skje i faste tilsettingsforhold, mest mulig likt
ansettelsesforhold i samfunnet for øvrig. Legeforeningen fokuserte videre på at spesialisering av leger baseres på læringsmål og
prosedyrebeskrivelser i henhold til den kompetanse den enkelte
spesialist må inneha. Sentralstyret vedtok i desember 2009 og
januar 2010 modeller for faste stillinger, som innebar:
• Faste stillinger for alle ved definert tjenestested
• Samarbeidsordning/rotasjon innen sosialt og geografisk
akseptabelt område for komplett utdanning
• Arbeidsgivers ansvar å sørge for mulighet til komplett
utdanning innenfor normert tid
• Sikre læring av alle prosedyrer, erfaring med alle pasientkategorier, høyspesialiserte tjenester, spesielle
behandlingsmetoder, forskingstjeneste/ opplæring i forskningsmetoder og -etikk, og obligatorisk ”sideutdanning”
• Allmennmedisin/Samfunnsmedisin: Tjeneste i 1 år i sykehus i øremerkede stillinger
• Målstyrt spesialistutdanning
• Oppheve gruppeføring
• Opprettholde systemet med godkjente utdanningsinstitusjoner som overvåkes / kvalitetssikres og får
tilbakemeldinger på virksomheten
• Nasjonal utdanning etter nasjonale læringsmål
• Oppheve legefordelingssystemet
Stortingets behandling av saken i 2009 og 2010
Spørsmålet om ansettelsesforholdene for leger i spesialisering
kom deretter opp i Stortinget til behandling. I et skriftlig spørsmål 18. desember 2009 tok Høyres representant Sonja Irene
Sjøli opp denne utfordringen i Stortingets spørretime. Da svarte
helse- og omsorgsministeren: «Utfordringer og behov for endringer på området med hensyn til leger (…) er i utgangspunktet
naturlig hjemhørende i dialogen mellom arbeidsgiver- og
arbeidstakerorganisasjoner.
Dette svarte helseministeren i desember 2009, etter at
arbeidsgiverforeningen Spekter i en fellesrapport med Legeforeningen datert 27. oktober 2009 sier følgende: «Spekter har
gitt uttrykk for at dette ikke er «forhandlingstema» mellom

partene. Dette
forhold må Dnlf
Bjørn Ove Kvavik
evt. ta opp med
myndighetene.»
bjorn.ove.kvavik@
Deretter ble
legeforeningen.no
saken tatt opp i
interpellasjon i
Stortinget i mai 2010. Spørsmålet fra stortingsrepresentant
Bent Høie til helse- og omsorgsministeren var følgende:
«Leger i sykehus er i stort omfang ansatt i midlertidige stillinger. Undersøkelser viser at 50 prosent av alle sykehusleger
er midlertidig ansatte og antallet leger i spesialisering er hele
90-95 prosent midlertidig ansatte. I gjennomsnitt er sykehusleger midlertidig ansatte til de er cirka 41 år. Likestillings- og
diskrimineringsombudet omtalte sykehusene som en versting
i årsrapporten fra 2008 etter flere saker der kvinnelige leger
fikk avsluttet sitt arbeidsforhold under spesialiseringen som
følge av svangerskapsavbrudd. Midlertidige stillinger over så
lang tid skaper usikkerhet for legene og dermed også fare for
at en ikke gir beskjed om uheldige forhold til ledelsen. Spekter
sier følgende i en fellesrapport med Legeforeningen, datert 27.
oktober 2009, følgende: «Dette forhold må Legeforeningen
eventuelt ta opp med myndighetene.»
Hva vil statsråden, som eier av helseforetakene, foreta seg
for å endre dette?» Diskusjonen i Stortinget viste at det var
bred tverrpolitisk støtte for å gjøre noe med situasjonen og
sikre faste stillinger for leger i spesialisering.
Arbeidsdepartementets vurdering 2010
Arbeidsdepartementet vurderte deretter, som svar på henvendelse fra Akademikerne, om det var rettslig grunnlag for å
ansette leger i spesialisering midlertidig. I brev av 29. september
2010 konkluderte Arbeidsdepartementet med at midlertidig
ansettelse av leger i spesialisering manglet rettslig grunnlag.
De sa følgende om saken: Etter departementets vurdering faller denne form for spesialisering som et utgangspunkt neppe inn
under begrepet praksisarbeid i arbeidsmiljølovens forstand. Som
det klare utgangspunkt vil praksisarbeid typisk være tilfeller der
vedkommende trenger arbeidserfaring for å fullføre sin grunnutdanning eller yrkesutdanning, selv om det kan tenkes unntak. Leger
under spesialisering er ferdig utdannet leger, og arbeider med dette
mens de spesialiserer seg innenfor en fagdisiplin. Praksiselementet
fremstår etter departementets vurdering bare som en del av løpet
og vi viser til at disse legene i stor grad har selvstendige oppgaver og
tar selvstendige avgjørelser, selv om de også er underlagt en overleges veiledning og supervisjon. Skulle bestemmelsen forstås i en
mer utvidet betydning ville det lett uthule det alminnelige oppsigelsesvern etter loven. Det ville bli vanskelig å trekke en grense og pro
forma synspunkter gir et lite tjenelig grunnlag for grensedragningen.
Generelt i yrkeslivet og særlig innenfor akademiske yrker kreves det
lang erfaring og mye praktisk arbeid før en kan kalle seg spesialist.
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Departementet kan følgelig ikke på generelt grunnlag se at leger
under spesialisering kan falle inn under unntaket praksisarbeid.
Det kan imidlertid ut fra dette ikke sluttes at en utdanningsstilling
aldri kan karakteriseres som praksisarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven. Departementet presiseres at det vil være det konkrete
innholdet i stillingen som gir grunnlag for vurderingen.
Helseministerens beslutning 30. september 2010
Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ba deretter 30. september 2010 de regionale helseforetakene om å sørge for at flest
mulig får fast stilling. Hun pekte på at de tidsavgrensede stillingene for leger i spesialistutdanning gir denne gruppen en
uforutsigbarhet som kan virke negativt inn i vedkommendes
arbeidssituasjon, familieliv og sosiale liv. Hun ønsket at disse
i størst mulig grad skal få tilbud om fast stilling, noe som kan
virke positivt inn på rekruttering av flere leger til mindre sykehus. Hun ba også om at bruken av vikariater ble redusert så langt
det går, og sa at sykehusene skal føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk. Med dette var det politiske vedtaket fattet. Det skulle
imidlertid gå fire år før en løsning var på plass.
For etter dette skjedde to ting. For det første ble saken oversendt til RHFene, som med bistand fra Spekter fikk ansvar for
å sikre at flest mulig leger i spesialisering skulle få faste ansettelseskontrakter. For det annet ble saken rettsliggjort ved at en
lege i spesialisering tok ut søksmål for å få fast ansettelse.
Helse- og omsorgsdepartementet forutsatte at løsningene
skulle understøtte effektive utdanningsløp, fremtidig behov,
inklusiv god fordeling og at det ikke skulle opprettes flere
legestillinger enn det er behov for og innenfor tildelte rammer
mht legefordelingsystemet og økonomi.
Arbeidsgruppe RHFene/Spekter 2010-11
Arbeidsgiversiden nedsatte høsten 2010 en arbeidsgruppe i
RHF/Spekter, som utarbeidet modeller for implementering av
faste stillinger. Forslag til ulike modeller var klar i desember 2011.
Etter drøftinger med Legeforeningen viste det seg at det var enighet om modellvalg. Modellen så hen til svakhetene med dagens
system og vektla behovet for å strukturere spesialiseringsløpene
på en bedre måte. Modellen innebar et tydeligere, mer effektivt og
mer forutsigbart spesialiseringsløp og at ansvaret for å sikre tjeneste fra ulike steder i spesialiseringen ble overført fra den enkelte
lege til arbeidsgiver. Legen skulle gis fast ansettelse ved ett helseforetak, som skulle inngå samarbeidsavtale med andre foretak
som inngår i spesialiseringsløpet. Men Spekter satte som vilkår
at tariffavtalen måtte endres. Slik Legeforeningen opplevde dette
måtte man «selge» faste stillinger mot en mellomkategori med
forverrede vilkår i form av arbeidstid, kompetanseutvikling eller
lønn. Saken ble tatt opp i forhandlingene i 2012, uten at det lykkes
å finne en løsning. At det parallelt med forhandlingene gikk en
sak for domstolene var et usikkerhetsmoment i forhandlingene,
som bidro til at det var vanskelig å finne en forhandlingsløsning.
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Høyesterettsbehandling oktober 2013
I oktober 2013 ble spørsmålet om det var rettslig grunnlag for
å ansette leger i spesialisering i midlertidige ansettelsesforhold
avgjort av Høyesterett. Saken var ikke fremmet av Legeforeningen, men Legeforeningen var partshjelper. Utgangspunktet etter
norsk lov er at arbeidstakerne skal ansettes fast, med mindre det
finnes et særskilt unntak. Det eneste aktuelle unntaket etter at 4
års regelen kom inn i arbeidsmiljøloven i 2006, var praksisarbeid.
Høyesterett fastslo at leger i spesialisering er å regne som
«praksisarbeider». Det fremstår som oppsiktsvekkende å kalle
leger i spesialisering for «praksisarbeider». Ordlydmessig passer begrepet dårlig med det arbeidet leger i spesialisering gjør
på sykehus, og svært få vil kjenne seg igjen i et slikt begrep.
Hvor dårlig dette passer kan illustreres ved et eksempel. Etter
Høyesterettsdommen tok en gruppe leger i spesialisering
på seg et skilt med skriften «praksisarbeider». Dette førte til
at de ble innkalt til arbeidsgivers kontor med beskjed om å
fjerne skiltet umiddelbart, da «dette skapte usikkerhet hos
pasientene».
Forhandlingsløsning høsten 2014
Saken havnet deretter tilbake til forhandlingsbordet. I mellomtiden var Bent Høie blitt helseminister. Han ønsket ikke å
gripe inn for å sørge for faste ansettelsesforhold, men henviste
til forhandlinger mellom partene. Han fastholdt likevel at han så
utfordringer ved pasientsikkerheten når leger ikke har fast jobb. I
forhandlingene om overenskomsten i 2014 lykkes det imidlertid
å komme til enighet om faste ansettelser for leger i spesialisering.
Fremtidig modell
Så tidlig som mulig og senest innen 1. juli 2015 skal arbeidet med
å implementere faste stillinger for leger i spesialisering starte.
Implementeringen skal skje ved ledighet i stilling, slik at det gis
fast ansettelse i første nye ansettelse i helseforetak og på Lovisenberg. Det skal innføres faste stillinger for alle i spesialisering
i sykehusspesialiteter. Fast ansettelse gjelder alle med unntak av
• vikariater etter aml § 14-9 (1) b
• øremerkede stillinger for leger i spesialiteter utenfor
sykehus
Modellen innebærer at arbeidsgiver skal vurdere behovet
for samarbeidsmodeller mellom helseforetak for at legen får
alle elementer av tjenesten, og for å sikre en effektiv gjennomføring av spesialiseringsløpet. I dette ligger også at ansvaret for
å sikre strukturerte spesialiseringsløp innenfor klart definerte
krav til innhold legges på arbeidsgiver.
Arbeidsgiversiden skal ved ansettelsen samtidig tilby en
arbeidsavtale og en utdanningsplan for den enkelte lege.
Stillingene skal lyses ut med opplysninger om spesialitet
og opplysninger om hvor spesialiseringsløpet skal utføres.
Legene får sin faste ansettelse på det sted spesialiseringsløpet
starter og beholder dette etter oppnådd spesialitet.

Stillingene skal besettes etter det såkalte kvalifikasjonsprinsippet, hvilket vil si at stillingen skal tilbys den som etter en
helhetsvurdering anses best kvalifisert til stillingen. Vurderingen tar utgangspunkt i utlysningsteksten, og sentrale momenter
vil være utdanning, praksis og skikkethet til stillingen.
Helseforetakene må foreta en dimensjonering mellom faste
stillinger og stillinger som er nødvendige for å sikre tjeneste for leger som trenger tjeneste annet sted som del av sitt
spesialiseringsløp.
I denne sammenheng må det sees på dimensjoneringen av
stillinger på nytt. Dette er et arbeid som skal skje på arbeidsgiversiden, og hvor det må hensyntas at leger skal tjenestegjøre
på flere steder. Dimensjoneringen må både dekke forholdet
mellom gruppe I og II, mellom hoved- og grenspesialiteter,
og må over tid også ta inn over seg et fremtidig behov for flere
leger i helseforetakene.
Når legen i spesialisering er ferdig med sin spesialisering
blir vedkommende spesialist. Det etableres derfor en ny stillingskategori i A2 – legespesialist. Kategorien finnes ved flere
helseforetak under benevnelsen lege i spesialisering kategori

D, men forskjellen er at dette blir fast ansettelse. Legespesialistkategorien er ment for en overgangsperiode, etter at legen er
godkjent spesialist og før legen er ansatt i en stilling som overlege. For å oppnå denne målsettingen er det nødvendig at det
i fremtiden blir opprettet tilstrekkelig antall overlegestillinger.
Men det gis ikke direkte konvertering til overlegestilling. Disse
stillingene må legene søke på vanlig måte.
Det er ikke anledning til å lyse ut stilling som legespesialist. Kategorien forbeholdes dem som blir ferdig spesialist i sin
faste stilling som lege i spesialisering. Legespesialist er altså en
tittel som kun benyttes for leger i fast stilling som lege i spesialisering som har oppnådd spesialitet, men ikke har gått inn i
overlegestilling.
Legespesialist gis rett til utdanningspermisjon på samme måte
som overleger etter A2 § 4.2, dvs 4 måneder pr fem års periode.
Legespesialist gis en minimumslønn på 630.000 kroner, og følger øvrige lønnsbestemmelser som gjelder for overlegegruppen.

Lønnsoppgjøret 2014

Henrik Leinonen-Skomedal

Spekter og Legeforeningen er blitt enige om et lønnsoppgjør for sykehusleger i samsvar med frontfaget, dvs. en årslønnsvekst på 3,3 % i 2014.
En ramme på 3,3 % vil si at sentrale parter har beregnet at
lønnsveksten for 2014 vil være 3,3 % i gjennomsnitt per lege.
Inkludert i rammen er det også beregnet effekt av økt UTA- og
vaktbetaling grunnet økt basislønn. Virkningsdato for lønnsoppgjøret er 1. januar. De sentrale lønnstilleggene er avtalt slik
for Ylfs medlemmer i helseforetakene:
Medisinstudent med lisens 11 000
Turnusleger		
15 000
LIS A			
18 000
LIS B			
18 500
LIS C			
19 000
LIS D			
19 000
Alle tilleggene inngår i basislønn og kommer i tillegg til den
samlede lønn som arbeidstakeren har fra før, som medfører at
UTA/vakt-tilleggene også øker. Dette gir følgende minimumslønn pr 1. januar 2014:
Medisinstudent med lisens 417 000
Turnusleger		
462 500
LIS A			
521 000
LIS B			
560 500
LIS C			
602 000
LIS D Som LIS C hvis ikke særlig regulert i B-delene

Legespesialist*		

630 000

* Den lokale minimumslønnen for legespesialist skal minimum tilsvare minimumslønnen for LIS D

Ved Lovisenberg sykehus har Spekter og Legeforeningen avtalt
følgende minimumslønn pr 1. januar 2014:
Medisinstudent med lisens 418 700
Turnusleger		
463 200
LIS A			
535 300
LIS B			
588 700
LIS C			
636 600
LIS D			
678 600
Legespesialist		
678 600
Alle tilleggene inngår i basislønn og kommer i tillegg til den
samlede lønn som arbeidstakeren har fra før, som medfører at
UTA/vakt-tilleggene også øker.
Avtalt virkningsdato for lønnsoppgjøret er 1. januar, som gir
en etterbetaling av økt basislønn og økt UTA- og vaktkompensasjon fra alle årets måneder. Lønnstillegget har mest sannsynlig
blitt etterbetalt ved lønnskjøringen i oktober, eller senere i året.
Dette vil variere mellom helseforetakene. Ylf råder alle til å kontrollere etterbetaling. Husk evt. kategoriopprykk.
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Anonym lege i spesialisering

Arbeidsfør som lege?

foto: istockphoto.com/rumo

En gravid lege i spesialiserings erfaringer.
«Jasså. Så nå er det på tide å få barn?» mumlet gynekologen
mens hun stirra i skjermen. Jeg lyste opp i spenning og forventning mens jeg lirte av meg noen fraser om at ja, det passer jo
aldri, men vi skal nå prøve på det! Den miljøskadde, katastrofeinnstilte legen i meg bet meg i tunga for å ikke
be henne henvise meg til fertilitetsbehandling på
Riksen først som sist, når jeg allikevel hadde sjanglet inn rett fra nattevakt for å fjerne spiralen. Jeg
husker at jeg satt på studiet og tenkte at når det er
så mye som skal klaffe, og så mye som kan gå galt,
så er det et under at det i det hele tatt blir født barn
her på jorda... Ventelistene er lange i helse-Norge,
så hvis det skulle bli noen barn før jeg ble 40, så var
det like greit å stille seg i kø!
Trass i dommedagsprofetiene: Tre måneder senere
stod jeg måpende med to streker i hånda, og over de neste
ukene våknet min indre koalabjørn til live. Etter å ha lest
side opp og side ned om kvalme, halsbrann og bekkenløsning, så var det altså en lammende, vedvarende
trøtthet som skulle bli mitt lodd i det gravide liv.
Jeg. Var. Så. Trøtt.
Jeg slepte meg rundt i mitt fjerde vikariat
det året, men trøstet meg med at jeg tross
alt jobbet på en klinisk avdeling i en «kvinnevennlig» spesialitet, ble det sagt. Etter
12 polikliniske kontroller på en formiddag flakket blikket mitt desperat rundt
i lokalene. Går det an å sove mot den
søylen der, bare ti minutter, hvis jeg
dropper lunsjen!? Da jeg endelig
traff puta rundt kl 01, midtveis i en
19-timers vakt, tenkte jeg at hvis den
telefonen ringer en gang til nå - da
dør jeg. Hormonell desperasjon i full
blomst...
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Slukøret møtte jeg opp på fastlegens kontor og gråt mine
slitne tårer. Jeg ville så gjerne jobbe og graviditet er jo, som
man får fortalt fra alle kanter, ingen sykdom. Men når arbeidsdagen startet var jeg som en SUV som skulle ut på langtur
med en halv liter bensin på tanken - og som ensom LIS på en
overfylt sengepost var det ingen muligheter for å tanke opp.
Etter endt arbeidsdag sov jeg fra kl 17 til neste morgen, før
jeg børsta meg på ermet, møtte opp på post og gjøv løs igjen.
«Skal man være SÅ sliten?», ymtet jeg forsiktig frampå til
sjefen. «Hvis du ikke er arbeidsfør som LEGE, så får du bare
bli sykmeldt» var sjefens forslag til tilrettelegging, og med
«arbeidsfør som lege» må hun ha ment at man skal løpe rundt
i korridorene som et ekorn på speed fra 08 til 16 - eller helst
lenger enn det også. Jeg bet tennene sammen - og gikk i dørken. Jeg sov i tre uker i strekk etter en tøff nattevakt, og resten
av graviditeten fikk jeg en ekstra passasjer om bord: Skammen
over å ikke strekke til og å gå på jobb i halv stilling - på halv
maskin. Den kvikke, flinke og hardtarbeidende LISen var nå
redusert til 25% «arbeidsfør lege». Ikke mye å være stolt av!
I uke 36 våknet jeg fra døsen som etter boka bare skulle vare
til uke 12, akkurat i tide til å føde en velskapt datter. Jeg levde
det glade permisjonsliv, men så etter hvert fram til å komme
tilbake som «arbeidsfør lege» igjen. Men så var det vikariatet
da? I løpet av permisjonen søkte jeg 12 ganger (!) om å få lov
til å komme tilbake på jobb, og da permisjonen nærmet seg
slutten var det fremdeles ingen ny kontrakt i posten. Sjefen dro
på sommerferie med beskjed om at «vi fikk se» om hun hadde
stilling til meg fra 1.september - etter å ha vært ansatt i 2,5 år
på samme arbeidsplass. De siste månedene i permisjon ble
benyttet til desperat jobbsøking i øst og vest, jeg kunne jo ikke
fortsette min karriere som «NAVer» inn i arbeidsledigheten...!
To uker før min 10 måneder lange permisjon var over, fikk jeg
en telefon fra sjefen om at joda, det var bare å komme tilbake
på jobb. Jo, takk som byr. Min indre rabiate side hadde mest
lyst til å synge henne et vers eller to om å ha ødelagt månedsvis

av min dyrebare barselstid med stress, usikkerhet og følelse av
å ikke bli verdsatt og ønsket som arbeidstaker. Mens min mer
pragmatiske og underkuede side tok til takke med å bukke,
skrape og troppe opp på jobb som avtalt.
12 uker etter at jeg returnerte til jobb, vinket et 12 uker gammelt foster til meg fra skjermen igjen. Makalaust! Jeg hadde
akkurat avtalt å gå ut i sideutdanning, og da jeg luftet tanken
om å utsette tøffe måneder i sideutdanning til sjefen, la hun
hodet på skakke og snakket med beroligende stemme. Det
var jo tross alt ikke sikkert at jeg forble gravid, for det var jo
så tidlig ennå, så det kunne jo hende det gikk bra likevel. Jeg
takket for «gratulasjonen», sa at jeg ikke håpet at en spontanabort ville hjelpe meg ut av det karrieremessige uføret mitt - og
begynte i ny jobb. 12 uker «hemmelig» gravid, trøtt som et
juletre i januar, og vel vitende om at her var det bare et spørsmål om tid før katta i sekken ble avslørt.
Heldigvis fikk jeg oppleve at man som gravid LIS kunne bli
verdsatt som «arbeidsfør lege», da Koala-Legen etter kort tid

måtte kaste inn håndkleet og be om fritak fra vakt. Min nye
arbeidsgiver lot meg sove i arbeidstida ved behov, tilrettela
sånn at jeg fikk arbeidsoppgaver som jeg selv fant overkommelige, og virket oppriktig glad for at jeg jobbet så godt og
mye som jeg klarte. Jeg måtte be sjefen gjenta seg selv for å
forsikre at jeg virkelig hørte riktig, da han spurte meg om hvor
lang stilling JEG ville ha. Her skulle de sørge for at jeg fikk
gjort den tjenesten jeg skulle ha, og mer til hvis jeg ville det!
I den senere tid har jeg lest om «flinke piker» som blir gravide og drar opp sykefraværet, og forskere som mener at vi
må stikke fingeren i jorda og spørre oss om dagens kvinner
trives best på kafe med babykul på magen, kaffe latte i hånda
og NAV-bonger i posten. Som arbeidsfør lege med kul på
magen følte jeg meg aller flinkest da min siste sjef ønsket meg
velkommen om morgenen med ordene: «Gå og legg deg på
vaktrommet under morgenmøtet, deretter tar du posten der
du er kjent fra før. Hvis du blir for sliten, så går du hjem. Så fint
at du kommer på jobb hos oss - vi setter pris på å ha deg her!».

fra f oreni ngen

Marit H. Christiansen
marit.h.christiansen@
gmail.com

Diskriminering ved graviditet
og foreldrepermisjon
Gravide legar i spesialisering opplever å bli diskriminert. Det
veit vi. Etter foretaksreformen har Legeforeninga meldt 15-20
saker inn for Likestillings- og diskrimineringsnemda (LDO)
der det er blitt påstått at gravide legar har blitt diskriminert.
Legen har i alle desse sakane fått heilt eller delvis medhald. I
tillegg får sekretariatet telefonar om problemstillinga kvar veke.
Det vanlegaste er at legar som er gravide eller i foreldrepermisjon ikkje får forlenga vikariatet dei går i. LDO vurderar då
om det ville vore truleg at legen ville fortsatt i jobb om ho ikkje
var gravid eller gått ut i foreldrepermisjon. Kan arbeidsgjevar
ikkje sannsynleggjere at ansettelsesforhaldet ville blitt avslutta
uansett, blir kjennelsen at legen har blitt diskriminert.
I tillegg til opphør av arbeidsforhold, skjer diskriminering
på andre måtar. LDO har tidlegare funnet at gravide legar

ikkje har fått den tilrettelegginga dei har krav på. Mannlege
legar har òg opplevd diskriminering. Dei mister arbeidsoppgaver eller opplever at jobben endrer seg på anna vis i
forbindelse med foreldrepermisjon.
Vi har no fått på plass ei avtale om faste stillingar, men er
det ingen grunn til ikkje å halde fokus på problemet. Sjølv om
stillingsvernet for legar i spesialisering vil betre seg framover
vil det framleis vere mogleg å diskriminere. Ylf er glade for
alle som vel å sette ord på situasjonen og oppfordrer alle som
lurer på om dei er i ein slik situasjon om å ta kontakt med
Legeforeninga.
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oyvlie@gmail.com

Forenelig
Berlinervals

kristin.krogvold@
legeforeningen.no

foto: istockphoto.com/olikli

Øyvind Haugen Lie

Kristin Krogvold

Foto: Ruth Foseide Flenning

Ylf-styrets arbeidsmøte arrangeres hver høst, og har etablert seg som en viktig forenende arena for
nyferierte og sommeruthvilte styremedlemmer. Her diskuteres strategi, politikk, sak og organisasjon
en uke til ende.

I

år var det spesiell spenning knyttet til avviklingen av arbeidsmøtet, ettersom forhandlingene dro ut og utfallet var uklart.
Konflikt ble avverget, og vi var ivrige etter å løfte blikket inn
i fremtiden. Turen gikk til Berlin, hvor vi ble overrasket av den
skjønneste sensommer.
Vi hadde store forventninger til evalueringen av forhandlingene. Diskusjonen var levende og ny. Gjennom de siste årene
har faste stillinger blitt gjennomdebattert med gjentakelse,
etter noens mening til det kjedsommelige, og det var med stor
glede vi opplevde at forhandlingsutfallet tillater konstruktiv
og givende meningsutveksling om veien videre. Ylf har en distinkt følelse av eierskap i saken, og med det følger stort ansvar.
Vi skal ta del i utformingen av implementeringsmodellen, og
vi skal engasjere oss i å finne løsninger på de utfordringer som
nødvendigvis vil oppstå. Vi skal være aktive og åpne, og vise
hvorfor dette har vært og er vår viktigste kampsak.
Arbeidstidsdiskusjonen har i stor grad endret retning til en
diskusjon om arbeidsbelastning. Også denne saken fikk nyte
progresjon under arbeidsmøtet. Vi ønsker å ta del i utformingen av parametere som speiler faktisk belastning, og gleder oss
til å bære denne saken videre.
Styret er svært bevisst på viktigheten av å rekruttere gode
tillitsvalgte. Det er viktig for oss å vise at tillitsvalgtarbeid gir
mulighet for å delta i utformingen av eget helsevesen, at det
er nyttig å eie kunnskap om egen arbeidssituasjon, og at det
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gir glede å bistå medlemmet som trenger og verdsetter hjelp.
Tillitsvalgtrollen må ufarliggjøres. Foreningen har en god og
trygg bistandskaskade, og vi vil gjøre gode kurs enda bedre.
Arbeidet for faste stillinger viser at arbeidet vårt fører frem, og
vi håper og tror at dette motiverer også utenfor styrerommet.
Turnussaken tar spennende vendinger om dagen, og vi
følger den med argusøyne. Vi skal arbeide sammen med våre
yngre og fremtidige kollegaer om en stadig bedre ordning,
både med henblikk på søknadsprosessen og ikke minst tjenestens innhold.
Arbeidsmøtet gir oss også anledning til å lære hverandre
bedre å kjenne. For undertegnede var dette første arbeidsmøte, for andre var det kanskje siste. Glade miner og god
stemning gir oss forutsetninger for å jobbe godt sammen, og
det gir oss takhøyde for opphetet uenighet. Utenfor møterommet fikk vi hygge oss med byvandring, shopping, jogging og
bespisning i godt selskap. En Trabantsafari gav tilbakeblikk
inn i byens spesielle historie. Sågar en fødselsdag ble markert,
til vedkommendes store og inderlige begeistring.
Engasjementet er stort om dagen, spesielt gleder vi oss
over gamle saker som tar nye vendinger. Styrets arbeidsmøte
bekrefter sin posisjon som et vitalt organ, med vitale mål som
framlagt for Landsrådet i november. Nå ser vi frem mot en
spennende vinter og vår. Utfordringene står i kø. Forventningene er Høie.

Ansettelse
I dette bilaget ser vi nærmere på hvilke regler som gjelder ved ansettelser og prosessen frem til ansettelse, og som begrenser arbeidsgivers styringsrett.
Valget av hvem som skal ansettes i en virksomhet er en del av
arbeidsgivers styringsrett. Arbeidsgivers styringsrett er et ulovfestet prinsipp og defineres som retten til å ansette og å si opp
arbeidstakere, samt organisere, lede og kontrollere arbeidet.
Styringsretten er ikke fri, men begrenses blant annet av lover,
kollektive og individuelle avtaler, i tillegg til en allmenn saklighetsnorm. Det er klare begrensninger i hvordan arbeidsgiver
kan foreta ansettelser, blant annet som følge av det ulovfestede
kvalifikasjonsprinsippet.
Utlysning av stillinger - generelt
Arbeidsmiljøloven (aml) har i § 14-1 en bestemmelse om plikt
til å informere arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten – altså plikt til intern utlysning. Det stilles ikke krav om
omfattende informasjonstiltak, men informasjonen må være
tilgjengelig for alle arbeidstakerne.

Loven har ingen generell regel om ekstern utlysning – at ledige
stilinger skal utlyses offentlig ved annonse i dags- eller fagpresse,
eller være lagt ut på legejobber.no eller andre jobbportaler.
Om en stilling skal lyses ut på en slik måte, vil i utgangspunktet være opp til arbeidsgiver å vurdere i kraft av styringsretten.
Noe annet kan imidlertid følge av særlovgivning, tariffavtaler,
interne reglement og ulovfestet rett.
For ansettelse i staten, er det et lovfestet krav om offentlig kunngjøring av ledige stillinger i tjenestemannsloven § 2.
Tjenestemannsloven gjelder for arbeidstakere tilsatt i statens
tjeneste, og omfatter ikke ansettelse i helseforetakene.
Utlysning av stillinger i helseforetakene og Virke-sykehusene
For helseforetakene og Virke-sykehusene gjelder det i dag en
plikt for arbeidsgiver til å lyse ut ledige stillinger for leger i
spesialisering med varighet over seks måneder, jf den sentrale
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overenskomsten Del A2 § 6.1 og særavtalen for Virke § 6.1.
Dette er tariffavtaler med pålegg som begrenser arbeidsgivers
styringsrett.
Legeforeningen og Spekter ble i høstens mekling i helseforetakene enige om å implementere faste stillinger for leger i
spesialisering. (Virke og Legeforeningen har startet dialogen om
forhandlingene av ny særavtale, som trolig vil finne sted medio
januar 2015. Legeforeningen kommer til å fremme krav om faste
stillinger også i disse forhandlingene). Faste stillinger skal implementeres gradvis. Senest fra 1. juli 2015 plikter helseforetakene
når de skal besette ledige stillinger å ansette leger i spesialisering i faste stillinger, med unntak av vikariater etter aml § 14-9
(1) b og øremerkede stillinger for leger i spesialiteter utenfor
sykehus. Partene ble også enige om en tariffavtalefestet plikt
for arbeidsgiver til at faste stilinger for leger i spesialisering skal
utlyses eksternt.
I den nye overenskomsten mellom Legeforeningen og Spekter er det også opprettet en ny stillingskategori legespesialist.
Denne stillingskategorien omfatter ferdige godkjente spesialister, som er ansatt fast i en lege i spesialisering-stilling. For denne
stillingskategorien har partene avtalt at den verken kan lyses
ut eller søkes på, men at den kun er en konsekvens av at en fast
ansatt lege har fått sin spesialitet.
Den sentrale overenskomsten i helseforetakene regulerer ikke plikt til utlysning for overlegene. Utgangspunktet vil
dermed være at arbeidsgiver kun er forpliktet til intern utlysning av disse stillingene etter arbeidsmiljøloven. Annet kan
imidlertid følge av lokale avtaler eller være regulert i et ansettelsesreglement. I tillegg legges det til grunn en ulovfestet regel
om at ledige stillinger ved offentlige helseforetak må utlyses
eksternt. Denne ulovfestede hovedregelen bygger på det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet som gjelder i det offentlige,
som pålegger arbeidsgiver å ansette den søkeren som er best
kvalifisert for den konkrete stillingen. Kvalifikasjonsprinsippet har sin begrunnelse i at lønnen offentlig ansatte mottar,
er en del av «fellesskapets midler» og ved å ansette den best
kvalifiserte, får fellesskapet mest igjen for lønnsmidlene som
er stilt til rådighet for stillingen. Vi kommer tilbake til kvalifikasjonsprinsippet senere i artikkelen.
Selv om hovedregelen er at overlegestillinger ved helseforetakene skal utlyses, finnes det unntak fra dette. Dersom en
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arbeidstaker har fortrinnsrett til stillingen, vil den ikke måtte
utlyses. Videre kan det foreligge saklige grunner for å unnlate
ekstern utlysning. Relevante momenter i vurderingen vil blant
annet være stillingens varighet og karakter, behovet for snarlig
tilsetting og om den som vurderes tilsatt direkte tidligere har
vært med å konkurrere om stillingen på bakgrunn av ekstern
utlysning.
Ettersom Virke-sykehusene ikke har den samme offentlige
tilknytningen som helseforetakene, vil ikke hovedregelen om
offentlig utlysning av overlegestillinger komme til anvendelse
ved ansettelse i disse institusjonene. For at arbeidsgiver skal
være pliktig til å utlyse stillingen, må det følge av et annet rettslig grunnlag, som avtale eller reglement.
Legeforeningen vil understreke at i de fleste tilfeller vil
arbeidsgiver ha en selvstendig interesse i å ha en offentlig
utlysning av ledige stillinger i virksomheten. Slik utlysning
vil styrke arbeidsgivers mulighet til å rekruttere de beste
arbeidstakerne.
Utlysningsteksten
Utlysningsteksten bør gi en dekkende beskrivelse av stillingen
som skal besettes, og hvilke krav som stilles til dem som søker
på stillingen. Hva slags kompetanse som vil bli vektlagt ved
vurderingen av søkernes kvalifikasjoner bør fremgå av utlysningen. En side av det tidligere omtalte kvalifikasjonsprinsippet
er nettopp at stillingen skal beskrives på en slik måte at aktuelle
kandidater får tilstrekkelig kunnskap om innholdet og dermed
blir oppfordret til å søke. Utlysningen skal sikre en best og størst
mulig søkermasse å velge blant, og være grunnlag for en saklig tilsettingsprosess. Det kan gjøre arbeidsgivers vurdering av
søkerne enklere dersom det i utlysningsteksten skilles mellom
hvilke kvalifikasjoner det er krav om og hva som er ønskede
kvalifikasjoner.
Det finnes flere begrensninger i hva som kan stå i en stillingsannonse, blant annet som følge av diskrimineringslovgivningen.
For eksempel vil det som hovedregel være forbudt å lyse ut en
stilling kun for menn eller for «norske leger».
Det følger av de nye bestemmelsene i den sentrale overenskomstens Del A2 mellom Legeforeningen og Spekter at det ved
utlysning av fast stilling for lege i spesialisering, blant annet skal
opplyses om spesialitet og om hvor spesialiseringen skal foregå.

Siden utlysningsteksten beskriver stillingens oppgaver og
ansvarsområder vil den, sammen med arbeidsavtalen og/eller
stillingsinstruksen, være viktig for å fastslå innholdet i arbeidsplikten. Dersom det oppstår uenigheter om hvilke oppgaver
som tilligger stillingen, kan det være smart å ha tatt vare på
utlysningen og vise til denne.
Diskriminering
Det er forbud mot diskriminering i alle faser av ansettelsen,
ved utlysningen, ved intervjuet og i utvelgelsen. Arbeidsgiver
kan ikke innhente opplysninger om seksuell orientering, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, holdning til
religiøse/kulturelle spørsmål, graviditet, adopsjon eller familieplanlegging ved ansettelse. I tillegg er det snevre rammer for
å innhente helseopplysninger om søkeren. Disse skrankene
følger av arbeidsmiljøloven, diskrimineringsloven og likestillingsloven. Arbeidsmiljøloven og likestillingsloven setter
forbud mot å spørre om eller «fiske etter» opplysninger om
blant annet hvordan søker stiller seg til politiske spørsmål og
om søkers familieplanlegging.
Diskrimineringsloven forbyr direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse,
avstamming, hudfarge, språk, religion eller livssyn. I tillegg
forbyr diskriminerings- og tilgjengelighetsloven direkte og
indirekte diskriminering ved ansettelse på grunn av nedsatt
funksjonsevne.
Kvalifikasjonsprinsippet
Målet i en tilsettingsprosess vil normalt være å finne frem til
den søkeren som, etter en skjønnsmessig helhetsvurdering, må
anses best kvalifisert for stillingen. Arbeidsgiver plikter ut i fra
dette forvaltningsrettslige prinsippet med lovs rang, å ansette
den beste, og kan ikke velge den nest beste kandidaten. Det skal
foretas en vurdering av søkerens utdanning, yrkeserfaring og
personlig skikkethet i forhold til kvalifikasjonskravene i utlysningen. I utlysningsteksten vil det ofte stå at personlig egnethet
vektlegges, men også der dette ikke er spesifisert vil det være
et relevant moment i kvalifikasjonsvurderingen. Hvor mye en
arbeidsgiver kan vektlegge personlig egnethet opp mot mer formelle kvalifikasjonskrav, vil variere ut fra stillingens oppgaver
og ansvarsområder. Det kan være større grunn til å vektlegge

kommunikasjonsevner ved ansettelse i en barnelegestilling enn
i en forskerstilling. De personlige egenskapene som vektlegges
må naturlig nok være av betydning for den konkrete stillingen
som skal besettes.
Arbeidsgiver må ha et forsvarlig grunnlag for å vurdere
arbeidstakers personlige egenskaper. Dersom søkernes skikkethet skal vurderes og vektlegges, må det som hovedregel foretas
intervju, referansesjekk og øvrige måter som kartlegger dette
(feks ulike former for personlighetstester). Det er særlig viktig at tilsettingsorganet har tilstrekkelig grunnlag for å vurdere
samtlige aktuelle søkeres personlige skikkethet på en tilfredsstillende måte, der dette kriteriet er avgjørende for ansettelsen.
Ved tilsetting av leger i spesialisering ved helseforetakene, har
arbeidsgivers mulighet til å velge blant søkerne vært begrenset til de tre søkerne som har minst tellende tjeneste igjen av
spesialiseringen, jf den sentrale overenskomsten mellom Legeforeningen og Spekter Del A2 § 6.2. Som en følge av at leger i
spesialisering ansettes fast, vil disse rangeringsbestemmelsene
falle bort og arbeidsgiver kan velge blant alle søkerne, men er
bundet av kvalifikasjonsprinsippet. Det at ansettelsen skal foretas med grunnlag i kvalifikasjonsprinsippet fremgår av den nye
avtaleteksten i overenskomsten Del A2.
Forsvarlige ansettelsesprosesser
En forsvarlig saksbehandling er en forutsetning for at ansettelsen blir riktig, og er viktig for å kunne ha tillit til at det ikke er
blitt tatt utenforliggende eller usaklige hensyn ved ansettelsen.
Selv om helseforetakene gjennom helseforetaksloven er unntatt
fra forvaltningslovens saksbehandlingsregler, vil de grunnleggende prinsippene om forsvarlig saksbehandling også gjelde for
helseforetakene.
For at arbeidsgiver skal kunne avgjøre hvem som er best
kvalifisert, må tilsettingssaken være tilstrekkelig opplyst.
Arbeidsgiver må gjøre de undersøkelsene som er nødvendig
for å få informasjon om søkerne. Basert på søkernes presentasjon av seg selv i søknaden, må arbeidsgiver plukke ut søkere for
intervju. I de aller fleste tilfeller vil gjennomføring av intervjuer
være en forutsetning for at ansettelsessaken kan sies å være tilstrekkelig opplyst. I noen tilfeller vil intervjuer være overflødig,
der søkerne er interne og godt kjent for den som skal ansette
søkeren. Arbeidsgiver bør videre kontakte oppførte referanser
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for de mest aktuelle kandidatene. Dette er ikke en plikt, men vil
være et ledd i å opplyse ansettelsessaken tilstrekkelig.
Tillitsvalgtes rolle i ansettelsesprosesser
Hverken arbeidsmiljøloven eller sentrale tariffavtaler gir tillitsvalgte rettigheter i ansettelsesprosesser. Et unntak fra dette
har vært ved ansettelse av leger i spesialisering i helseforetakene og Virkesykehusene, der tillitsvalgte har hatt rett til å
uttale seg om rangeringen før ansettelse foretas. Disse reglene
vil imidlertid forsvinne ved innføring av faste stillinger også
for leger i spesialisering. I staten er det egne reglementer om
ansettelsesprosesser og de ansattes involvering, som er hjemlet
i tjenestemannsloven.
Hvorvidt og hvordan tillitsvalgte skal ta del i ansettelsesprosesser ut over det som har vært sentralt avtalt, må vurderes
og avtales mellom de lokale partene. Legeforeningen er kjent
med at graden av involvering av tillitsvalgte er ulik ved ulike
helseforetak. Mange steder vil det være regulering av dette i personalhåndbok. Noen steder foreligger det lokale, avtalefestede
ordninger. Flere steder er tillitsvalgte involvert i utarbeidelsen
av rutiner for ansettelsesprosesser, herunder utarbeidelse av
standard arbeidskontrakter.
Legeforeningen er kjent med at tillitsvalgte ved flere helseforetak har vært involvert i ansettelser av turnusleger etter at
ordningen ble lagt om til søknadsbasert turnustjeneste. Flere
har nedlagt betydelig arbeid for å gjøre prosessene gode, og har
erfart at deres involvering har ført til gode ansettelsesprosesser for turnuslegene. I forbindelse med implementering av faste
stilinger for leger i spesialisering i helseforetakene og bortfallet
av rangeringsreglene, vil det på samme måte være behov for å
fokusere på at ansettelsesprosessene blir gode.
Legeforeningen vil oppfordre de tillitsvalgte til å undersøke
om det finnes regulering av tillitsvalgtes rolle i ansettelsesprosesser i virksomheten. Vi oppfordrer til at tillitsvalgte går
i dialog med arbeidsgiver for å få medvirke til at ansettelsesprosesser foregår på en forsvarlig måte. Dette er særlig viktig
ved implementeringen av faste stillinger i helseforetakene, der
partene til nå har vært vant til å forholde seg til rangeringsbestemmelsene, men hvor arbeidsgiver nå skal vurdere ansettelse
ut i fra kvalifikasjonsprinsippet.
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Det har vært eksempler på at tillitsvalgte er med i hver enkelt
ansettelsesprosess, fra utforming av utlysningstekst, gjennomgang av søknader, deltakelse på intervju og nært kjennskap til
arbeidsgivers vurderinger ved utvelgelsen. Vi er også kjent med
at det enkelte steder har vært tradisjon for at ansettelsene helt og
holdent er arbeidsgivers domene.
Legeforeningen legger til grunn at tillitsvalgte som et
minimum bør være involvert i utarbeidelse av rutiner for ansettelsesprosesser. Det kan også tenkes at tillitsvalgte for eksempel
bør har mulighet til å komme med innspill til utlysningstekst,
uten at tillitsvalgte nødvendigvis er fullt involvert i hele ansettelsesprosessen. Her ligger det altså store muligheter for
tilpasninger av involvering til lokale forhold og behov.
Feil ansettelse
Det foreligger ingen forvaltningsrettslig klageadgang i ansettelsesprosesser. Slike regler må eventuelt være avtalt særskilt.
Dersom en søker mener at en ansettelsessak i et helseforetak ikke
har gått for seg på riktig måte, kan saken bringes inn for Sivilombudsmannen eller for ordinære domstoler. Hverken medhold i
saken fra Sivilombudsmannen eller en dom, vil gi søkeren den
aktuelle stillingen. Derimot kan Sivilombudsmannen gi søkeren medhold i at ansettelsen skjedde på en kritikkverdig måte.
Domstolen kan i tillegg tilkjenne den forbigåtte erstatning.

Hva er avdelingens kjerneoppgaver?
Samfunnspolitisk avdeling (SPOL) har som formål å utvikle Legeforeningen som helsepolitisk aktør, bidra til godt
kommunikasjonsarbeid eksternt (media) og internt (organisasjonskommunikasjon). Skriftlig forankret politikk er alfa og
omega i påvirkningsarbeid, og Legeforeningens styrke er at vi
kjenner hele helsetjenesten og at vi gjennom egen organisasjon har tilgang til de beste fagfolkene, som stiller opp både i
politikkutvikling og budskapsutforming. Vår oppgave er å få til
gode prosesser for politikkutvikling og gjøre disse kjent, både
internt og eksternt.
SPOL har de siste årene jobbet særlig målrettet med strategisk
påvirkningsarbeid og det å styrke Legeforeningens rolle som
premissleverandør i det offentlige ordskiftet, både i helsepolitiske- og fagmedisinske debatter. Avdelingen utreder viktige
helsepolitiske dokumenter som er retningsgivende for den
helsepolitiske debatten. Vi koordinerer arbeidet med Legeforeningens høringsuttalelser og er ansvarlige for Legeforeningens
kontakt med Stortinget og arbeidet med statsbudsjettet. Det er
fortløpende kontakt med departement og andre helsepolitiske
aktører, pasient- og andre frivillige organisasjoner.
Avdelingen har ansvar for medlemskommunikasjonen for
foreningen i digitale medier og i Tidsskrift for Den norske
legeforening.
Hvordan er avdelingen organisert og hva slags fagfolk
jobber der?
Samfunnspolitisk avdeling er organisert etter tre hovedakser som samarbeider på tvers: Helsepolitikk, ekstern
kommunikasjon og organisasjonskommunikasjon. Vi har
bred, tverrfaglig kompetanse med ansatte med bakgrunn i
statsvitenskap, journalistikk, kommunikasjon, sosiologi, helsefag, informasjonsteknologi og økonomi.
Hvordan jobber avdelingen sammen med tillitsvalgte og
medlemmer forøvrig?
Vi samarbeider tett med president og sentralstyret og bistår i
politikk- og budskapsutforming, foredrag- og kronikkskriving,
debatt- og medietrening. Vi bistår tillitsvalgte, foreningsledd
og medlemmer med budskapsutforming og rådgivning overfor media. Vi tilrettelegger for at tillitsvalgte kan kommunisere

med sine medlemmer via legeforeningen.no og koordinerer
Legeforeningens høringsarbeid.
Noen eksempler på viktige saker som avdelingen har jobbet
med i det siste?
Oppfølging av Legeforeningens satsingsområder, gjennom
f.eks. statusrapporter om Nasjonal sykehusplan og Legevakt,
folkehelsedebatt under Arendalsuka og modulbasert lederopplæring for ledere i sykehus. Utarbeidelse av mediestrategier
for foreningen, f.eks. investeringer i sykehus, forhandlinger og
statsbudsjettet 2015. Styrket involvering og synliggjøring av
lokalforeningene, bl.a. gjennom Aktuelt i foreningen, nyhetsbrev og seminar for lokalforeningene.

serie: bli bedre kjent med legeforeningen
Den norske legeforenings formål er å jobbe for felles
faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine
medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den
medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og
å arbeide med helsepolitiske spørsmål.
Legeforeningen består av 19 lokalforeninger, 7
yrkesforeninger og 45 fagmedisinske foreninger.
Foreningens øverste organ er landsstyret som møtes en
gang i året. Mellom landsstyremøtene ledes foreningen
av et sentralstyre med president som styreleder. Den
daglige driften ivaretas av et sekretariat som ledes
av generalsekretær. Sekretariatet er inndelt i ulike
avdelinger: Avdeling for jus og arbeidsliv, Medisinsk
fagavdeling, Samfunnspolitisk avdeling og Økonomiog administrasjonsavdelingen, i tillegg til LEFO
– Legeforskningsinstituttet og Tidsskrift for Den norske
legeforening.
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Newtondama!
Medisinutdannelsen gir mange muligheter, har mange av oss hørt. Mange av oss tasser
deretter i samme kø inn for å hente samme klær i samme hus for å gjøre nesten samme
jobb, i by etter by på samme vis ... - Men noen går ikke i kø i det hele tatt, de går sin
egen vei! Line Jansrud er blitt selveste Newtondama!
Hun kommer i sommerkjole og er like blid og entusiastisk i det
virkelige liv som på skjermen. Newtondama har full timeplan,
men vil gjerne stille opp for Forum.
- Jeg har fortsatt en stor kjærlighet til medisin og synes det er stas
å bli intervjuet i Forum!
Line Jansrud er 29 år, oppvokst i Fetsund og studerte i Bergen. Hun ble programleder for fjernsynsprogrammet Newton
på NRK høsten 2013. Nå bor hun i Trondhjem der Newtonredaksjonen holder til, og ellers pendler hun til kjæresten.
Hvordan havnet du i Newton?
- Jeg hadde ekstrajobb i TV2 i studietiden, og da jeg så stillingsannonsen for programlederjobb i Newton måtte jeg bare søke.
Det er viktig å gi barn og unge gleden over naturvitenskapens
spennende verden. Hun lever av å formidle, og det brenner hun
virkelig for!
- Det er jo det som er drivkraften, å få dele kunnskapen og å
vekke nysgjerrigheten for naturfag og generell vitenskap.
Line byr på hele seg for å få dette til, og har stilt opp i de merkeligste situasjoner for å vise frem fysiske prinsipper, medisinske
fakta eller på andre vis gi barn lyst til å lære mer. Å få egg og
bløtkake i fjeset, gå på line og å ta på de rareste dyr er situasjoner vi har sett henne ta på strak arm. Nå kommer hun rett fra
en uke der hun har levd som toppidrettsutøver sammen med
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alpingutta, bla fetter Kjetil Jansrud. Og hun er merket av et treningsopplegg som ikke er for hvermannsen.
- Ser du at beina mine er veldig tjukke? De er harde enda, men
de er på bedringens vei, sier hun og klemmer seg på quadriceps
med et litt oppgitt smil.
Det skal sies at hun trener godt over gjennomsnittskvinnen,
men etter hardkjør med alpingutta i en uke ble musklene i beina
så harde at hun fryktet rhabdomyolyse, og hun har blitt fulgt av
legevakten med CK-målinger gjennom helga.
- Dette med eksperimentene har blitt min greie som
Newtonprogramleder!
Hun har levd av søppel i 10 dager, på bare sjokolade i 10 dager,
holdt seg våken i tre dager og nå levd som toppidrettsutøver i 10
dager. Jeg berømmer at hun orker - og tør, og spør hvilket eksperiment hun synes har vært tøffest. Overraskende nok synes hun
den uka hun levde på sjokolade var verst.
- Jeg var så kvalm, orket ikke ha i meg noe, følte ikke kroppen
fungerte i det hele tatt, bare lengtet etter ordentlig mat, forteller
Line.
En serie innslag det er lett å like for en lege, er organserien,
der hun dissekerer et organ fra gris eller ku i hvert program.
Knøttene i mitt hus har sett på med litt skrekkblandet fryd, men
så fint det er at noen viser dem hvordan organene våre ser ut!

«Det er jo det som er
drivkraften, å få dele
kunnskapen»
(Og så heldige de er som får se uten å kjenne formalinlukta...)
Her føler hun at hun virkelig får brukt utdannelsen sin og sier at
dette er muligheter redaksjonen har fordi hun er lege.
Hun har vært med å videreutvikle Newton som program og
forteller at de bare er ni i redaksjonen, så det er et tett samarbeid
om å skape konsepter og komme med gode ideer. At hennes
bidrag har vært vellykket vises også ved at programmet har fått
internasjonal oppmerksomhet: Hun vant prisen «Rising Star»
under Prix Circom i Cavtat i Kroatia for organserien til Newton
i 2014.
Hva skal hun så bli når Newtontiden er over?
- Jeg tar det som det kommer, har ikke en klar plan. Jeg har lyst
til å gjennomføre turnustjeneste, det synes mamma jeg skulle i
hvert fall. Men jeg vil se hvilke andre muligheter som dukker opp

også. TV er jo veldig artig, så jeg utelukker ikke å drive med noe
innen media i fremtiden heller.
Intervjueren har lagt merke til at programlederne i Newton
har blitt skiftet ut ganske regelmessig, og spør om det er et slags
åremål (jeg er jo litt kritisk til tidsavgrensede stillinger), men
det avkrefter hun.
r så krevende at man holder vel ikke ut mer enn noen få år.
Når vi har opptak er det ikke snakk om å gå hjem klokka fire, da
holder vi på til vi er ferdig. Det blir også mye reising, så det er ikke
familievennlig heller. Men jeg er veldig takknemlig for å få denne
sjansen. Vi har det moro og jeg får oppleve mye!
Sånn sett passer arbeidsformen godt inn i profilen til alle oss
som toger inn i sykehusene også, så noe har vi da felles.
Hun er populær blant barna og bidrar kanskje til fortsatt god
rekruttering til legestudiene? Fra en kommentar under en artikkel om Line på NRK.no sakser jeg:
«Kult en dag vil jeg bli som deg line jeg vil prøve og sprenge griselonger jeg også». Så da kan vi jo sove trygt om natten.
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SPESIALISTUTDANNING

Marte Myhre Reigstad
FUGO

Gi kniven videre
«Gi kniven videre» er en kampanje som skal forbedre den kirurgiske opplæringen av leger i spesialisering innen kvinnesykdommer og fødselshjelp.
Kampanjen gjennomføres i perioden november 2014 til april 2015.

I

Norge tar det i snitt 8,3 år å bli ferdig spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp. Det er en gjennomgående frustrasjon
blant leger i spesialisering i dette faget, at det er vanskelig å
fylle operasjonslistene og at oppfølgingen og veiledningen i den
kirurgiske delen av utdanningen mangler kontinuitet og struktur. Spesialitetskomiteen i fødselshjelp og kvinnesykdommer har
samme oppfatning sett ut ifra SERUS-rapportene.
Rammen rundt spesialiseringsløpet er forandret de siste
årene. Det har tilkommet krav til leger i spesialisering
(LiS) om å tilegne seg kompetanse på områder som ikke er
spesifikke for spesialiteten, som kommunikasjon, ledelse
og vitenskap. Samtidig er det stort fokus på produksjon. På
kort sikt kan det virke effektivt å la erfarne leger operere,
mens LiS gjør oppgaver de mestrer selvstendig. I en stresset
hverdag er det fort gjort for selv den beste kirurg å gi etter for
produksjonskravet og glemme rollen som tålmodig pedagog. Den eneste måten å tilegne seg kirurgiske ferdigheter er
gjennom praktisk trening. Målet med kampanjen «Gi kniven
videre» er å skape trygge og dyktige kirurger av LiS på kortere tid.
Kampanjen er utarbeidet med inspirasjon fra Danmark og Sverige der FYGO og OGU, FUGOs (Forening for
utdanningskandidater i gynekologi og obstetrikk) søsterorganisasjoner, gjennomførte tilsvarende kampanjer i henholdsvis
2011 og 2013. Kampanjene ble møtt med begeistring der, og
da kampanjens målsetting og form ble presentert på FUGOs
generalforsamling i 2013, ble det gjort vedtak om å gjennomføre den her til lands. Materialet vi har utarbeidet bygger i stor
grad på kampanjemateriell fra Danmark og Sverige.
Kampanjens formål
Kampanjen har til hensikt å forbedre den kirurgiske opplæringen av leger i spesialisering innen kvinnesykdommer og
fødselshjelp. LiS skal få delta oftere på operasjonsstuene som
førsteoperatør, og læringsutbyttet ved hvert enkelt kirurgisk
inngrep skal bli bedre.
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Gjennomføring
Kampanjen er planlagt av representanter fra FUGO-styret og
LiS-representanter fra spesialitetskomiteen. I 2014 ble det søkt
om midler fra Legeforeningens fond for kvalitet og pasientsikkerhet, og vi fikk innvilget 75 000 kr som rammetilskudd. Norsk
Gynekologisk Forening (NGF) og spesialitetskomiteen for fødselshjelp og kvinnesykdommer støttet oss i ideen og utførelsen
av kampanjen, og NGF bidrar også med noe finansiering.
Underveis i planleggingen har informasjon blitt sendt ut til
LiS via Legeforeningens Min Side, i tidsskriftet Gynekologen,
og på NGFs nettsider. Dette for å klargjøre LiS og avdelingene
for oppstart av kampanjeperioden, som skal gå over 6 mnd.
Kampanjeperioden spenner fra november 2014 til april 2015.
Det er frivillig å delta, og det er en forutsetning at prosjektet er
forankret i avdelingsledelsen. Andre involverte parter, spesielt
operasjonsavdelingen, bør informeres.
For å kunne evaluere prosjektet ble det i forkant av kampanjen sendt ut spørreskjemaer til LiS ved alle landets avdelinger
(Questback nr 1). Etter gjennomført kampanjen vil tilsvarende spørreskjemaer sendes ut på nytt (Questback nr 2).
Spørreskjemaene gir et utgangspunkt for hvordan opplæringen er organisert og gjennomføres ved de ulike avdelingene
rundt i landet. En eller flere LiS ved hver avdeling har ansvaret
for gjennomføringen av kampanjen, og holder kontakt med
«Gi Kniven Videre»s representanter i FUGO/spesialitetskomiteen. En standardisert Power Point-presentasjon gjennomgås
i hver avdeling, og orientering av operasjonsavdelingen må
også organiseres. Ytterligere materiell som skal være til hjelp
for å strukturere den kirurgiske opplæringen innebefatter:
•

•
•

I henhold til gjennombruddsmetodikk, vil det foregå forløpende registrering av alle elektive inngrep. Dette skjer via en
link til en webside hvor LiS registrerer i hvilken grad LiS deltar
ved aktuelle inngrep, og om HUSK skjemaet ble gjennomgått,
samt hvem som fungerte som hovedoperatør under inngrepet.
Det vil også være viktig at en LiS i avdelingen har ansvaret for
å dokumentere inngrep der LiS ikke deltar.
Foreløpige resultater fra Questback nr 1 viser at bare 16%
har gjennomgått kurs i generell kirurgisk teknikk, og kun 29%
har en strukturert plan for opplæring av kirurgiske inngrep
som skal læres i løpet av en gitt periode. Bare en tredjedel av
LiS gjennomfører den samme typen inngrep gjentatte ganger
i en periode, og halvparten utfører aldri enkle delmomenter
ved vanskelige operasjoner. Det positive er at at nesten alle
svarte at de kjenner seg trygge på å knyte og suturere, og at de
kan navnene på alle eller de fleste operasjonsinstrumentene.

To tredjedeler leser seg opp på operativ teknikk i forkant av
operasjonene, og nesten alle leser pasientens journal og snakker med pasienten på forhånd. 29% forteller at de ofte forteller
instruktøren hvilke forventninger de har til inngrepet, men
hele 70% gjør det sjelden eller aldri. I figurene vises noen av
resultatene fra Questback 1.
Nærmere informasjon om kampanjen og materiellet er tilgjengelig på vår hjemmeside:
http://legeforeningen.no/Fagmed/
Norsk-gynekologisk-forening/fugo/
For å se hvordan kampanjen ble gjennomført i Danmark og Sverige, viser vi til hjemmesidene deres: www.FYGO.dk og www.
OGU.se
Foto logo: Yvonne Sollihagen

	
  

Et lommekort, «HUSK», med sjekklister til bruk FØR
og ETTER inngrepet. En er til LiS og en er til overlege/
instruktør.
Plakater til å henge i avdelingen som informerer om
kampanjen.
Buttons med kampanjens logo.
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Sykehuspoesi

Det jeg vet
Han er en vital mann,
heter det seg,
ser helt frisk ut.
Om ett år lever han kanskje ikke lenger.
Det vet jeg.
Natt I
Jeg våkner
av at helikopterduren kommer nærmere.
Ingen har ringt meg.
Da er det hjerteinfarkt?
Trafikkulykke?
Et alvorlig sykt barn?
Jeg sover videre.
Natt II
De fleste dør
om natten.
Jeg tøfler gjennom de stille gangene
for å legge på stetoskopet
og nikke taust.

Marte Syvertsen
Lege i spesialisering, Nevrologi
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Intervju
kå se ri

Yn g re l e g e r Le se r

Øyvind Haugen Lie

En gripende reise

oyvlie@gmail.com

Julevaktnotat
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En dåre fri er historien om Eli og stemmene hun lever med hele livet, fra hun for første
gang møter Espen som 6-åring. Han kommer til henne i et skuespill på skolen. Eli ville
egentlig være prinsen, men måtte motvilligst ta til takke med rollen som den vakre
prinsessa. Espen («Askeladd») var det meste Eli ikke fikk lov til å være. Han var pratsom,
oppfinnsom, skitten og morsom, men etter hvert viser det seg at han også er en sårbar
og veldig lei seg liten gutt. Han gråter lett og kommer etterhvert til Eli i vann. Når hun
gråter, når det renner vann fra springen, når dusjen står på… Og i tunge dødsbudskap
og sorg senere i livet. Espen blir en hemmelig utgang fra virkeligheten som i Elis tilfelle
er tøffere enn de fleste barn skal måtte oppleve. Espen blir aldri eldre. Han er en gutt
som Eli føler ansvar for, og i voksen alder minner han henne på at hun en gang har vært
liten. Espen kan ikke forlates. Espen tok tidlig plass i henne og er til trøst og fortvilelse.
Senere i barndom- og ungdomsårene er det stemmene til Erik og Emil som kommer til
henne. De har også sine sterke karakterer og funksjoner, og klare dysfunksjoner. Som
voksen er det Eugen som tar plass. Han er vakker, velkledd, dekadent og livsbejaende.
Eli er usikker på sin seksuelle legning.

Bente Grimsrud

Historien om Eli er en gripende reise fra en tøff barndom der stemmene finner henne
og inn i et voksent liv. I lange perioder har hun psykoser og er innlagt på institusjoner.
Hun går veien via en kristen internatskole, til et okkupert hus i København, og videre
til folkehøyskole i Sverige. Hun finner forfatterstemmen og kunstneren i seg og vinner
etterhvert priser for både bøker og filmer. Mot alle odds har hun en klar og sterk drivkraft
til å skape historier. Drivkraften settes tidvis på prøve, og vi får være med henne i hennes
tøffe kamp mot og for stemmene i henne og mot og for livet.
En dåre fri fortelles av Eli. «Det er jeg som er Eli». Det er korte setninger og et muntlig
språk som gir leseren nærhet til hovedpersonen. Eli forteller usentimentalt om seg selv.
Det sies at Bente Grimsrud har skrevet en selvbiografi. Det har hun visstnok aldri hverken
bekreftet eller avkreftet. Uansett er de ytre rammene for fortellingen i tråd med hennes
eget liv. Og uansett er fortellingen om Eli en fortelling som setter spor.
Les den!
Ruth Foseide Flenning

Foto: Istockphoto.com/Kaisersosa67

en dåre fri
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Kanskje jeg kan bytte spesialitet? Til en som tar hensyn til
tradisjonell høytid, multe-krem og samvær? Jeg har jo alltid
vært svak for agar og mikroskopi. Akk nei, jeg kan ikke skuf-fe
administrasjonens forventninger til hva altoppofrende idealister med alle pontifikaler kan utrette i generøsitetens tegn.
Det er jo det julen handler om.
Eller er det ikke det den handler om? At det står en tallerken med grøt til meg på kjøk-kenet på slagposten? Det er ikke
mandel i den, på grunn av allergi og sånt. Det er ikke
melk i den heller, forresten. Jeg må jo skjønne det,
jeg er jo lege. Jeg skjønner det, og det er vel
det det handler om. At det har kostet mye å
komme hit, men det har gitt mer. Jeg har til
salt i grøten, og jeg har litt mer å gi.
Problemstillingen residiverer: Hva
gir man egentlig til den som har alt? En
trygg og god helsetjeneste året rundt, også
når det knitrer i peisen og knaser i kromkaker?
Man gir to me-dikamentavgivende stenter og
retur til nymåket gårdplass før svoren er sprø
og gjestene har satt seg. Så da er de kanskje engler, de som vokter over kropp og
sjel i beste forsvarlighet i høytid og utid.
Kanskje ikke den samme engleflora som
innfiltrerer monarkens grøde, men den
species som gir nasjonen trygghet og
ro til å nyte. Den typen som møter deg
som en hvit-kledd skikkelse når uhellet
er ute, med et empatisk blikk, kurativ intensjon, og en glorie av hardlært
viten.
Hvordan forvalter man så et slikt salig
verv? Man gjør seg flid med å legge press
i en ut-vasket hvitfrakk. Man retter seg rak
med hevet hake, er stolt og har en god jul.
Foto : Isto ckphoto
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asienten fikk et klemmende ubehag i brystet under snømåking. Han måtte rydde gårdsplas-sen i en fei før gjestenes
ankomst. Deretter ble golvet vasket, og ved ble børi. Ubehaget ved-varte til ambulansen parkerte på nymåket gjesteplass.
«Jeg tror dere må være engler», sa han, i halvt ektefølt og halvt
opioid eufori, i møte med en hvitkledd skikkelse med empatisk
blikk og kurativ intensjon.
Er det ikke det julen handler om? Ribbefettet som avduker
den mest beskjedne galles-tein. Pinnekjøttet som dekompenserer den best maskerte hjertesvikt. Hjelpetrengende
første-reisgutt som har fått for mange gylne dråper av livets
vann. Juleileus og medisterfremmedle-gemer. De fineste
italienske lærsåler på julebordshålka.
Eller kanskje det handler om eboloid influensahysteri, og ubeleilig lange vakter uten særlig
kompensasjon. Hadde ikke jeg vakt i julen i fjor også?
Nei, jeg er visst ny her, så jeg må vel regne med å
jobbe julaften og røddager. De andre har
jo barn og andre forpliktelser. Jeg får
vel en takknemlig annerkjennelse når
hverdagen kommer, tenker jeg. Man
må vel jobbe i julen i noen år, men
når jeg blir spesialist skal jeg bake
syv sorter og synge glade toner
i jule-fred etter julefred. Dessuten deler jeg
jo ikke denne høytiden
med brorparten av kollegiet, så da må jeg vel regne
med å jobbe usupervisert og
uforsvarlig uavbrutt noen døgn i
vintermør-ket. Det må jo være greit,
spesielt når elektiv produksjon må
opprettholdes for å imøtekomme
det stramme budsjettet. Budsjettet
er viktig.

«Det er jeg som er Eli. Det betyr min Gud på hebraisk. Det er både et jentenavn og et
guttenavn.»
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redaktørens
h jørne

Faste stillinger og
nytt landskap

Kjenner du igjen forsiden på
denne utgaven av Forum? I så fall
har du vært medlem av Ylf en god
Hanne Støre Valeur
stund – vi brukte samme forside for
fire og et halvt år siden, med samme
overskrift. Faste stillinger for leger i spesialisering har vært en
hovedsak for Ylf i mange år, og det har blitt nedlagt et enormt
arbeid fra medlemmer, tillitsvalgte, ulike styrer og Legeforeningens sekretariat for å få på plass at denne grunnleggende
rettigheten i arbeidslivet også skal gjelde oss. Vi har håpet på
en politisk løsning, eventuelt en rettslig avklaring i vår favør.
Slik ble det ikke. Men meklingsutfallet av høstens forhandlinger med Spekter har endelig gitt oss det gjennomslaget vi
har ventet på. Det er på sin plass med en gratulasjon, og ikke
minst en stor takk, til de som har ledet oss gjennom prosessen.
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Med innføringen av faste stillinger åpnes et nytt landskap,
og mange har allerede spørsmål om hvilke konsekvenser en ny
ordning vil føre med seg og hvilke problemer vi kan komme
til å møte. Løsningen kom på plass i løpet av kort tid, som
resultat av et intensivt meklingsarbeid. Det har ikke vært tid
til å diskutere og få på plass klausuler for alle eventualiteter i
ny avtale. I det videre arbeidet med innføring av faste stillinger
er man avhengig av at våkne medlemmer og tillitsvalgte raskt
melder fra dersom de møter på problemer eller usikkerheter,
slik at en praksis som ikke er i tråd med avtalens intensjon
ikke får etablere seg. Arbeidet med faste stillinger er på ingen
måte avsluttet, men vi har fått spikret et viktig prinsipp og gått
inn i en ny epoke!
Gratulerer til alle dere som snart får søke om fast stilling på
linje med andre arbeidstakere! Og god jul!

Avsender: Yngre legers forening, PB 1152 Sentrum, 0107 Oslo

