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Kjære kolleger
Det er vel på høy tid vi vier «Tillits-
valgtrollen» behørig oppmerksomhet. 
Det blir overflødig å peke på hvor  
sentral denne er i skjæringspunktet 
mellom vårt arbeidsliv og vår organisa-
sjon som jobber for både faget og  våre 
egne arbeidslivsinteresser. Gjennom 
spørrespalten forsøker «Overlegen»  
å være et tillitsvalgtsorgan hele tiden. 
Overlegeforeningen er til for sine 
 medlemmer, fagets vilkår og med det, 
pasientene. Midt i dette står bindeleddet 
– den tillitsvalgte.

Kolleger rundt om i helseforetakene 
lar seg velge og tar med det på seg mye 
ekstra arbeid, som for de flestes ved-
kommende ikke kompenseres time for 
time, akkurat. Det er man jo for så vidt 
godt vant med fra før, så det er ikke så 
oppsiktsvekkende. arbeidsmengden 
varierer også, oftest mest intenst rundt 
avtale- og lønnsforhandlinger, - en an-
nen grunn til at man yter «en skjerv for 
fellesskapet» i en periode uten å kreve 
noe tilbake. Det hjelper også at våre 
medlemmer besitter en svært høy 
 arbeidsmoral og har stor arbeids-
kapasitet – man er vant til å «ta i et tak». 

Det er grunn til å berømme denne 
innsatsen fra medlemmene, og med et 
temanummer minne om at tillitsvalgt 
arbeid er langt mer enn lønnsforhand-
linger. Det foregår et arbeid også på det 
jevne gjennom året som kan ha større 
betydning for spesialist og helseforetak, 
enn noen lønnsforhandling. Tillitsvalgte 
må derfor «fly på møter også utenom 
sesongen».  Tillitsvalgtarbeid møter 
jevnt over stor velvilje i kollegiet, men 

det skjer vel at det også kan møte mot-
bør i en travel hverdag med dårlig be-
manning. Det hender vel også at det kan 
være vanskelig å besette en tillitsvalgt-
posisjon. Man kan gjøre en god eller 
mindre bra jobb som tillitsvalgt, men 
uten tillitsvalgt – da er man virkelig på 
bar bakke.

Hvem skal målbære kravet om bedre 
bemanning og arbeide for det mot ar-
beidsgiver? Tillitsvalgt kan ikke rekvi-
rere eller ansette, men et møysommelig 
arbeid over tid kan bedre arbeidsfor-
holdene for alle. Om man er utilfreds 
med egne betingelser kan man møte 
arbeidsiver med støtte i en kurset og 
forberedt tillitsvalgt. Ved konflikter på 
arbeidsplassen kan tillitsvalgt ofte spille 
en helt sentral rolle i å løse slike. Til-
synssaker blir stadig en vanligere fore-
teelse og tillitsvalgte er igjen et sted å 
begynne for å møte slike og er i hvert 
fall en naturlig kanal til profesjonell 
støtte i Legeforeningen. Og så skal Til-
litsvalgte selvsagt slåss for best mulige 
lønns- og arbeidsbetingelser når det er 
sesong for det! Din tillitsvalgt er «pytt i 
panne» i avdelingen, - gled deg når han 
drar på kurs for å bli bedre tillitsvalgt! 
Gled deg når du må steppe inn for ham, 
fordi han «skal på et viktig møte» – 
sannsynligvis er det i felles interesse. 
Hegn om tillitsvalgtsrollen – de fleste 
gjør den jobben «uten frikjøp»! 

Fri til kurs er ingen grunn i seg selv  
til å ta denne rollen, om noen skulle 
skumle med slike mistanker mot de  
som tar på seg slikt verv. Tro meg, 
 mange vil finne disse temaene ganske 

tørre og kjedelige – men, de er nyttige 
og interessen våkner med oppgaver og 
erfaring. Legeforeningen og Of arrange-
rer gode kurs som gir helt nødvendig 
plattform for å kunne gjøre en jobb på 
ulike felt. «Know your enemy» er en 
motivasjon for skolering, de fleste av oss 
bare tror vi kjenner egen organisasjon, 
vedtekter, avtaler rettigheter og plikter! 
Slike kurs og erfaringene man får kan 
lede mang en tillitsvalgt over på «den 
andre siden av bordet», til ulike leder-
funksjoner. Foreningen har sett dette  
og har allerede laget en kurspakke  
– se inne i bladet.

Jeg skriver en litt kortere hilsen denne 
gang ettersom jeg rett før jul «smakte på 
egen medisin» og ble operert i skulderen 
(idrettsskade, selvsagt). Det kan opp-
summeres som en nyttig erfaring på 
mange vis og det gjenstår ennå et  
«prosjekt rehabilitering». Det er veldig 
hyggelig å kunne skryte av den svært 
gode og profesjonelle behandling jeg 
fikk ved Lovisenberg sykehus! Medie-
bildet er tøft om dagen og vi er kanskje  
i for stor grad bare glade for at det ikke 
rammer oss når et annet helseforetak  
er på forsidene; vi burde i større grad 
snakke hverandre opp! Min ros er ikke 
overfladisk av den grunn og jeg tror 
selvsagt at det finnes flere gode tilbud 
der ute – men, du verden; undersøkelse, 
operasjon. pleie og logistikk! Som syk-
meldt tenker jeg på hvilke justeringer vi 
kan gjøre i egen virksomhet for å skape 
et like godt helhetsinntrykk hos våre 
pasienter! Vel, nå ble det ikke så kort 
allikevel …   
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Helseministeren viser i «Sykehustalen 
2013» at han har lyttet til mange ledd  
i sykehusorganisasjonen, fra rHF- 
lederne til ansatte. Og har tatt gode 
poeng. Dette skal han ha ære for. De  
10 tiltakspunktene fenget nok mange, 
særlig blant lederne i salen, og  mange 
av poengene er også i tråd med våre 
ønsker. Intensjonene er gode,  
men substansielt er det ikke nok.

en tale er ord. Det ble mange ord, om 
Støres politiske mål og forventninger  
til spesialisthelsetjenesten, og om tiltak 
han vil sette i gang. et smart valgkamp- 
utspill, men uten at det skal koste  
vesentlig. Vi vet alt om forskjellen på 
politiske løfter og bevilgninger.  
Problemet blir å sette læren ut i livet.  

Først om noen av de gode ideene:
•  Legefordelingsordningen oppheves 

fra juni i år. 
•  unødig rapportering skal fjernes  

og han starter «prosjekt over-
rapportering». 

•  Han vil ha raskere diagnostisering ved 
alvorlig sykdom, og vil ha piloter for å 
utprøve diagnosesenter i HSØ og HN. 
Pilot er bra. Han bevilger 20 mill til ny 
kreftstrategi som  kommer 2013.

•  Han vil ha bedre prioriteringer i 
sykehus og har åpnet et nytt nasjonalt 
system for innføring av nye metoder 
for å godkjenne hvilke behandlings- 
metoder og legemidler som skal tas  
i bruk. Dette skal bidra til «klok 
 ressursbruk og tryggere tjenester».

•  Han vil ha økt satsing på forskning  
og starter et dialogforum for forskn-
ing, utvikling og innovasjon mellom 

sentrale aktører (helse- og omsorgs-
sektoren, akademia og næringslivet).

•  Sterkere samordning på tvers av regio-
nen, bl.a. for bedre å utnytte erfaringer 
med sykehusplanlegging, felles innkjøp 
og mer effektivt samarbeid om IKT.

•  Han vil ha bedre ledelse ved syke-
husene, ikke minst strenger krav til 
involvering av ansatte og deres orga-
nisasjoner. Som han sa det: «Om-
stilling som ikke er gjennomgått, 
diskutert og forankret hos de ansatte, 
er motbakke». Vi er klare, hvis vi 
involveres reelt og tidlig.

Mer avventende er vi til hva som ligger 
i utspillene om økt åpningstid i syke-
hus og bedre oppgavefordeling mellom 
dem som jobber i sykehus. Ikke så at  
vi er avvisende. Men her som ellers 
avhenger det av gode prosesser. Her får 
vi se hva læren er verdt.

Men: Han kom ikke med noen signa-
ler om nytt system for finansiering av 
nye sykehusbygg. Vi har mange eks-
empler på veldig dårlige bygg, tids-
messig utdatert og/eller elendig ved-
likeholdt. Det skyldes ikke manglende 
vilje i HF, bare manglende evne. I 
 Norge har vi ikke rom for de utbygg-
inger som er nødvendig de aller nær-
meste årene. Mange store prosjekt må 
stå i kø mens pasienter og ansatte opp-
lever lite verdige forhold. Vi trenger 
en ny måte å finansiere nybygg på.  
Så byggene kan reises når det er  
mest hensiktsmessig, også økono-
misk. Uten at gevinst må tas ut på 
forhånd, og uten at økede renter 
krever oppsigelser på sykehus.

 
For øvrig: 

Godt nytt sykehus-år! 
For 2013 blir et sykehusår.

er ikke nok
Av Overlegeforeningens leder Jon Helle
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støres ti tiltak

Støres 10 tiltak er ikke nok
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23.01.2013 16:15 QuestBack eksport - Overlegeforeningen - tillitsvalgte

 
21.21.21.21. HvordanHvordanHvordanHvordan vilvilvilvil dudududu graderegraderegraderegradere kontaktenkontaktenkontaktenkontakten medmedmedmed arbeidsgiver?arbeidsgiver?arbeidsgiver?arbeidsgiver?
 
 

Alternativer Prosent Verdi
1 Utmerket 14,5 % 23
2 God 64,2 % 102
3 Dårlig 15,7 % 25
4 Elendig 5,7 % 9
Total 159

26

29.01.2013 14:55 
www.questback.com 

Overlegeforeningen - tillitsvalgte 24 

21. Hvordan vil du gradere kontakten med arbeidsgiver? 

1 Utmerket 

2 God 

3 Dårlig 

4 Elendig 

N 

Denne undersøkelsen 159 

Tillitsvalgte opplever at medlemmene støtter dem:

Godt forhold til arbeidsgiver: 
Nær 80% av de tillitsvalgte opplever kontakten  
med arbeidsgiver som utmerket eller god, mens 
kun 20 % opplever kontakten som dårlig eller elen-
dig. Dette svarbildet stemmer nok med inntrykket 
man har i Overlegeforeningens hverdag, men kan-
skje ikke helt med det bildet vi er med å skape i 
media.

Positivt eller negativt å være tillitsvalgt? 
Til tross for at kontakten med arbeidsgiver opp-
fattes som god eller utmerket, er det bare vel 40% 
som oppfatter tillitsvalgtrollen som positivt merrit-
erende. 12% oppfatter tillitsvalgtrollen som negativt 
merriterende, og av disse igjen er det nær 70% som 
frykter dårligere negativ innstilling fra leder og 
direkte negative sanksjoner.

Det er tillitsvalgtkorpset som er selve ryggraden i en fagforenings arbeid og 
styrke. Overlegeforeningen har etter foretaksreformen i 2002 satset mye på  
å ha et velutdannet og velfungerende tillitsvalgtkorps. Det at leger jobber  
mye mer enn en normalarbeidsuke, og vi aksepterer at arbeidsgiver gjennom-
snittsberegner arbeidstiden vår, gjør at vi har en veldig kompleks avtale  
mellom Legeforeningen og arbeidsgiver. Dette krever gode tillitsvalgte,  
noe vi også har. Hvem er egentlig våre tillitsvalgte? Ved hjelp av en 
 questbackundersøkelse har vi kartlagt dem.

23.01.2013 16:15 QuestBack eksport - Overlegeforeningen - tillitsvalgte

 
25.25.25.25. OpplevesOpplevesOpplevesOppleves detdetdetdet somsomsomsom positivtpositivtpositivtpositivt ellerellerellereller negativtnegativtnegativtnegativt avavavav dinedinedinedine nærmestenærmestenærmestenærmeste kollegerkollegerkollegerkolleger atatatat dudududu erererer tillitsvalgt?tillitsvalgt?tillitsvalgt?tillitsvalgt?
 
 

Alternativer Prosent Verdi
1 Mest positivt 98,7 % 153
2 Mest negativt 1,3 % 2
Total 155

30

av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen››

Overlegeforeningens tillitsvalgtkorps

29.01.2013 14:55 
www.questback.com 

Overlegeforeningen - tillitsvalgte 28 

25. Oppleves det som positivt eller negativt av dine nærmeste 
kolleger at du er tillitsvalgt? 

1 Mest positivt 

2 Mest negativt 

N 

Denne undersøkelsen 155 

23.01.2013 16:15 QuestBack eksport - Overlegeforeningen - tillitsvalgte

 
22.22.22.22. OppfatterOppfatterOppfatterOppfatter dudududu detdetdetdet positivtpositivtpositivtpositivt meritterendemeritterendemeritterendemeritterende ellerellerellereller negativtnegativtnegativtnegativt meritterendemeritterendemeritterendemeritterende åååå væreværeværevære tillitsvalgt?tillitsvalgt?tillitsvalgt?tillitsvalgt?
 
 

Alternativer Prosent Verdi
1 Positivt meritterende 41,5 % 66
2 Negativt meritterende 11,9 % 19
3 Verken positivt eller negativt 46,5 % 74
Total 159

27

29.01.2013 14:55 
www.questback.com 

Overlegeforeningen - tillitsvalgte 25 

22. Oppfatter du det positivt meritterende eller negativt 
meritterende å være tillitsvalgt? 

1 Positivt meritterende 

2 Negativt 
meritterende 

3 Verken positivt eller 
negativt 

N 

Denne undersøkelsen 159 

Oppleves det som positivt eller negativt 
av dine nærmeste kolleger at du er tillitsvalgt?

Hvordan vil du gradere kontakten med arbeidsgiver?

Oppfatter du det positivt meritterende eller negativt 
meritterende å være tillitsvalgt?
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36% av våre tillitsvalgte er kvinner, 64% menn. 
I undersøkelsen vi gjorde i forbindelse med 50 års 
jubileet var 38% av medlemmene kvinner, 62% menn. 
Medlemmene var i snitt 51,3 år gamle i 2010, mens 
våre tillitsvalgte fordeler seg på aldersskalaen slik:

Spesialitet: 
er det noen spesialiteter som dominerer tillitsvalgtkorpset? I Of-styret er det 2 psykiatere, 2 gynekologer,  
2 kirurger, 1 anestesilege og 1 fra klinisk kjemi. De tillitsvalgte fordeler seg forunderlig likt med medlemsmassen  
når det gjelder spesialitetstilhørighet:

 Medlemmer Tillitsvalgte 
Psykiatri + barne- og ungdomspsyk| 15,4 19,0
Indremedisin inkl subspesialiteter 14,9 11,9
Ortopedi/kirurgi inkl subspesialiteter 13,5 10,2
anestesiologi  9,3 9,8
radiologi   7,3 7,2

23.01.2013 16:15 QuestBack eksport - Overlegeforeningen - tillitsvalgte

 
23.23.23.23. HvisHvisHvisHvis positivt,positivt,positivt,positivt, påpåpåpå hvilkenhvilkenhvilkenhvilken måte?måte?måte?måte? (kryss(kryss(kryss(kryss avavavav påpåpåpå flereflereflereflere hvishvishvishvis aktuelt)aktuelt)aktuelt)aktuelt)
 
 

Alternativer Prosent Verdi
1 Positivt velvilje fra leder 50,8 % 33
2 Lettere avansement 1,5 % 1
3 Høyere lønn 4,6 % 3
4 Organisasjonskompetanse 80,0 % 52
5 Annet 9,2 % 6
Total 65
 
Bidra til å sikre best mulig arbeidsforhold for kollegiet, tror ikke det er gunstig verken for lønn eller velvilje fra leder. Gir nok noe
organisasjonskompetanse men det er ikke min motivasjon.
positiv tilbakemelding fra medlemmer
Bidra til gode arbeidsforhold og betingelser
Oversikt over arbeidsplass- hvilke utfordringer som sykehuset og helseforetaket har.
Innsyn og overordnet forståelse av prosesser/ beslutninger
sett vilje til å bidra litt ekstra

28

23.01.2013 16:15 QuestBack eksport - Overlegeforeningen - tillitsvalgte

 
24.24.24.24. HvisHvisHvisHvis negativt,negativt,negativt,negativt, påpåpåpå hvilkenhvilkenhvilkenhvilken måte?måte?måte?måte? (kryss(kryss(kryss(kryss avavavav påpåpåpå flereflereflereflere hvishvishvishvis aktuelt)aktuelt)aktuelt)aktuelt)
 
 

Alternativer Prosent Verdi
1 Negativ innstilling fra leder 78,9 % 15
2 Dårligere avansement 47,4 % 9
3 Lavere lønnsøkning enn sammenlignbare
overleger

26,3 % 5

4 Direkte negative sanksjoner 68,4 % 13
5 Annet 36,8 % 7
Total 19
 
Mindre tid til den ordinære arbeidsmengden som i seg selv er for stor.
Liten forståelse for tillitsvalgtsrollen.
Ikke negativt fra nærmeste leder, men fra høyere i systemet. TV-arbeidet diskvalifiserte meg bl.a. fra å bli avdsjef
Ønsker ikke at evt neste arb.giver skal vite at jeg har vært tillitsvalgt.
Blir ikke hørt eller orientert om noe som foregår på sykehuset.
Sanksjoner: nekt å få relevante opplysninger
mangel på evne mellom sak og persjon hos ledere, skyte budbringeren

29
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OverlegeforeningenOverlegeforeningenOverlegeforeningenOverlegeforeningen ---- tillitsvalgtetillitsvalgtetillitsvalgtetillitsvalgte
 
Publisert fra 18.12.2012 til 15.01.2013
159 respondenter (159 unike)
 
1.1.1.1. DinDinDinDin alder:alder:alder:alder:
 
 

Alternativer Prosent Verdi
1 under 40 år 9,5 % 15
2 40-44 år 20,9 % 33
3 45-49 år 20,3 % 32
4 50-54 år 24,1 % 38
5 55-59 år 12,0 % 19
6 60-64 år 11,4 % 18
7 65-70 år 1,9 % 3
Total 158

1

29.01.2013 14:55 
www.questback.com 

Overlegeforeningen - tillitsvalgte 26 

23. Hvis positivt, på hvilken måte? (kryss av på flere hvis 
aktuelt) 

1 Positivt velvilje fra 
leder 

2 Lettere avansement 

3 Høyere lønn 

4 Organisasjonskompe
tanse 

5 Annet 

N 

Denne undersøkelsen 65 

29.01.2013 14:55 
www.questback.com 

Overlegeforeningen - tillitsvalgte 27 

24. Hvis negativt, på hvilken måte? (kryss av på flere hvis 
aktuelt) 

1 Negativ innstilling 
fra leder 

2 Dårligere 
avansement 

3 Lavere lønnsøkning 
enn sammenlignbare 
overleger 

4 Direkte negative 
sanksjoner 

5 Annet 

N 

Denne undersøkelsen 19 

29.01.2013 14:55 
www.questback.com 

Overlegeforeningen - tillitsvalgte 2 

1. Din alder: 

1 under 40 år 

2 40-44 år 

3 45-49 år 

4 50-54 år 

5 55-59 år 

6 60-64 år 

7 65-70 år 

N 

Denne undersøkelsen 158 

Hvis positivt, på hvilken måte? (kryss av på flere hvis aktuelt)

Hvis negativt, på hvilken måte? (kryss av på flere hvis aktuelt)

Din alder:

•



Hvilken stilling er våre tillitsvalgte ansatt i:

Erfaring: 
Hvor lenge har våre tillitsvalgte vært tillitsvalgte? 
Selv om 62% av våre tillitsvalgte har mindre enn 4 års erfaring, nyter vi godt av at 50% har vært tillitsvalgt for Ylf tidligere:

23.01.2013 16:15 QuestBack eksport - Overlegeforeningen - tillitsvalgte

 
3.3.3.3. HvilkenHvilkenHvilkenHvilken typetypetypetype stillingstillingstillingstilling erererer dudududu ansattansattansattansatt i?i?i?i?
 
 

Alternativer Prosent Verdi
1 Seksjonsoverlege 13,2 % 21
2 Overlege 81,8 % 130
3 Kst. overlege 1,9 % 3
4 Annet 3,1 % 5
Total 159
 
ass. avdelingsoverlege
ansatt i privatsektor
Smittevernlege
Avdelingssjef
Spesiallege ( tidl. spesialist i almenn medisin)

3

23.01.2013 16:15 QuestBack eksport - Overlegeforeningen - tillitsvalgte

 
6.6.6.6. HvorHvorHvorHvor lengelengelengelenge harharharhar dudududu værtværtværtvært tillitsvalgttillitsvalgttillitsvalgttillitsvalgt forforforfor overlegene?overlegene?overlegene?overlegene?
 
 

Alternativer Prosent Verdi
1 0-2 år 35,7 % 55
2 2-4 år 26,6 % 41
3 4-6 år 19,5 % 30
4 Mer enn 6 år 18,2 % 28
Total 154

6

Tariffområde: Medlemsmasse og tidsbruk: 

29.01.2013 14:55 
www.questback.com 

Overlegeforeningen - tillitsvalgte 4 

3. Hvilken type stilling er du ansatt i? 

1 Seksjonsoverlege 

2 Overlege 

3 Kst. overlege 

4 Annet 

N 

Denne undersøkelsen 159 

29.01.2013 14:55 
www.questback.com 
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6. Hvor lenge har du vært tillitsvalgt for overlegene? 

1 0-2 år 

2 2-4 år 

3 4-6 år 

4 Mer enn 6 år 

N 

Denne undersøkelsen 154 

23.01.2013 16:15 QuestBack eksport - Overlegeforeningen - tillitsvalgte

 
8.8.8.8. HvorHvorHvorHvor lengelengelengelenge harharharhar dudududu værtværtværtvært tillitsvalgttillitsvalgttillitsvalgttillitsvalgt forforforfor Ylf?Ylf?Ylf?Ylf?
 
 

Alternativer Prosent Verdi
1 0-2 år 35,4 % 28
2 2-4 år 45,6 % 36
3 4-6 år 16,5 % 13
4 Mer enn 6 år 2,5 % 2
Total 79

8
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8. Hvor lenge har du vært tillitsvalgt for Ylf? 

1 0-2 år 

2 2-4 år 

3 4-6 år 

4 Mer enn 6 år 

N 

Denne undersøkelsen 79 

23.01.2013 16:15 QuestBack eksport - Overlegeforeningen - tillitsvalgte

 
9.9.9.9. IIII hvilkethvilkethvilkethvilket områdeområdeområdeområde erererer dudududu tillitsvalgt?tillitsvalgt?tillitsvalgt?tillitsvalgt?
 
 

Alternativer Prosent Verdi
1 Spekter-sykehus 80,4 % 127
2 Virke-sykehus (HSH) 13,3 % 21
3 Universitet 1,9 % 3
4 Annen statlig virksomhet 0,6 % 1
5 Annet 3,8 % 6
Total 158
 
Sentralsykehus
vet ikke, "vanlig" sykehus
privat
Diakonhjemmet HF
kommune
Dette er Uklart
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9. I hvilket område er du tillitsvalgt? 

1 Spekter-sykehus 

2 Virke-sykehus (HSH) 

3 Universitet 

4 Annen statlig 
virksomhet 

5 Annet 

N 

Denne undersøkelsen 158 
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11.11.11.11. HvorHvorHvorHvor mangemangemangemange timertimertimertimer iiii ukenukenukenuken brukerbrukerbrukerbruker dudududu anslagsvisanslagsvisanslagsvisanslagsvis påpåpåpå tillitsvalgtarbeid?tillitsvalgtarbeid?tillitsvalgtarbeid?tillitsvalgtarbeid?
 
 

Alternativer Prosent Verdi
1 0-2 timer 62,0 % 98
2 2-4 timer 20,3 % 32
3 4-8 timer 8,2 % 13
4 Mer enn 8 timer 9,5 % 15
Total 158
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10.10.10.10. HvorHvorHvorHvor mangemangemangemange erererer dudududu tillitsvalgttillitsvalgttillitsvalgttillitsvalgt for?for?for?for?
 
 

Alternativer Prosent Verdi
1 Under 10 26,4 % 42
2 11-20 34,6 % 55
3 21-50 15,1 % 24
4 51-100 6,9 % 11
5 101-200 5,0 % 8
6 201-400 6,3 % 10
7 Mer enn 400 5,7 % 9
Total 159
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12.12.12.12. HvorHvorHvorHvor myemyemyemye avavavav fritidenfritidenfritidenfritiden dindindindin brukerbrukerbrukerbruker dudududu påpåpåpå tillitsvalgtarbeid?tillitsvalgtarbeid?tillitsvalgtarbeid?tillitsvalgtarbeid?
 
 

Alternativer Prosent Verdi
1 Bruker ikke fritiden til tv.arbeid 42,6 % 66
2 1/2-2 timer pr. uke 36,8 % 57
3 2-4 timer pr. uke 16,1 % 25
4 Mer enn 4 timer pr. uke 4,5 % 7
Total 155
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10. Hvor mange er du tillitsvalgt for? 

1 Under 10 

2 11-20 

3 21-50 

4 51-100 

5 101-200 

6 201-400 

7 Mer enn 400 

N 

Denne undersøkelsen 159 
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11. Hvor mange timer i uken bruker du anslagsvis på 
tillitsvalgtarbeid? 

1 0-2 timer 

2 2-4 timer 

3 4-8 timer 

4 Mer enn 8 timer 

N 

Denne undersøkelsen 158 
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12. Hvor mye av fritiden din bruker du på tillitsvalgtarbeid? 

1 Bruker ikke fritiden 
til tv.arbeid 

2 1/2-2 timer pr. uke 

3 2-4 timer pr. uke 

4 Mer enn 4 timer pr. 
uke 

N 

Denne undersøkelsen 155 
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Hvilken type stilling er du ansatt i?

Hvor lenge har du vært tillitsvalgt for overlegene?

I hvilket område er du tillitsvalgt?

Hvor mange timer i uken bruker du anslagsvis på tillitsvalgtarbeid? Hvor mye av fritiden din bruker du på tillitsvalgtarbeid?

Hvor mange er du tillitsvalgt for?

Hvor lenge har du vært tillitsvalgt for Ylf?



OVERLEGEN 1-2013 9

Kompensasjon: 
Tillitsvalgtvervene er vanligvis ulønnet. Men for 
dem som er klinikk og foretaksvalgte er tidsbruken 
høy, både i og utenfor arbeidstiden. Samtidig har 
nok arbeidsgiver blitt flinkere til å involvere 
tillitsvalgte i mange prosesser, noe som for-
ankrer endringer, men det tar nye tid.

Tillitsvalgtopplæring:  
44% har gjennomført den grunnleggende opp-
læringen (Trinn I) i lokalforeningen, og 33% har 
gjennomført Ylfs Trinn II kurs. 52% har gjen-
nomført Legeforeningens tillitsvalgtopplæring 
a,b,C eller I,II,III en eller flere ganger. Den nye 
kursmodulen «Fra tillitsvalgt til leder er faktisk 
gjennomført av 10% av respondentene.

Overlegeforeningens tariffkurs: 
Det tradisjonsrike «Danskebåtkurset» er nok  
et av Ofs varemerker. Her skjer tillitsvalgtopp-
læring både for nykommere og veteraner, sam-
tidig som strategien for det kommende lønns-
oppgjøret legges. Mer enn 50% av respon - 
dentene har aldri deltatt på dette kurset, noe 
som sikkert vil være en vekker for Of styret.  
Nær 10 % har deltatt mer enn 6 ganger. •

23.01.2013 16:15 QuestBack eksport - Overlegeforeningen - tillitsvalgte

 
14.14.14.14. HarHarHarHar dudududu enenenen formformformform forforforfor frikjøpsordning/frikjøpsordning/frikjøpsordning/frikjøpsordning/ kompensasjonsordning?kompensasjonsordning?kompensasjonsordning?kompensasjonsordning?
 
 

Alternativer Prosent Verdi
1 Ja 20,9 % 33
2 Nei 79,1 % 125
Total 158
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15.15.15.15. HvisHvisHvisHvis ja,ja,ja,ja, hvahvahvahva slagsslagsslagsslags ordning?ordning?ordning?ordning?
 
 

Alternativer Prosent Verdi
1 Økt tjenesteplan 15,2 % 5
2 Avsatt tid innen tjenesteplan 48,5 % 16
3 Lønnstillegg 12,1 % 4
4 Kombinasjon av ovenstående 12,1 % 4
5 Annet 15,2 % 5
Total 33
 
10% frikjøp som ikke er på tjenesteplanen.
10 % frikjøp, men ingen tid avsatt på min plan og blir overtid
avspasering
Styret OF
1/2 ekstratime i uken(UTA)
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14. Har du en form for frikjøpsordning/ 
kompensasjonsordning? 

1 Ja 

2 Nei 

N 

Denne undersøkelsen 158 
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15. Hvis ja, hva slags ordning? 

1 Økt tjenesteplan 

2 Avsatt tid innen 
tjenesteplan 

3 Lønnstillegg 

4 Kombinasjon av 
ovenstående 

5 Annet 

N 

Denne undersøkelsen 33 

23.01.2013 16:15 QuestBack eksport - Overlegeforeningen - tillitsvalgte

 
17.517.517.517.5 HvaHvaHvaHva slagsslagsslagsslags tillitsvalgtsopplæringtillitsvalgtsopplæringtillitsvalgtsopplæringtillitsvalgtsopplæring harharharhar dudududu deltattdeltattdeltattdeltatt på,på,på,på, ogogogog hvorhvorhvorhvor mangemangemangemange ganger?ganger?ganger?ganger? ---- DnlfsDnlfsDnlfsDnlfs kurskurskurskurs frafrafrafra tillitsvalgttillitsvalgttillitsvalgttillitsvalgt tiltiltiltil lederlederlederleder (Modul(Modul(Modul(Modul I-III)I-III)I-III)I-III) helehelehelehele
ellerellerellereller delerdelerdelerdeler
 
 

Alternativer Prosent Verdi
1 0 ganger 75,0 % 87
2 1 gang 19,8 % 23
3 2 ganger 3,4 % 4
4 3 ganger 1,7 % 2
5 4 ganger 0,0 % 0
6 5 ganger eller mer 0,0 % 0
Total 116

22

23.01.2013 16:15 QuestBack eksport - Overlegeforeningen - tillitsvalgte

 
17.317.317.317.3 HvaHvaHvaHva slagsslagsslagsslags tillitsvalgtsopplæringtillitsvalgtsopplæringtillitsvalgtsopplæringtillitsvalgtsopplæring harharharhar dudududu deltattdeltattdeltattdeltatt på,på,på,på, ogogogog hvorhvorhvorhvor mangemangemangemange ganger?ganger?ganger?ganger? ---- OfsOfsOfsOfs tariffkurstariffkurstariffkurstariffkurs
 
 

Alternativer Prosent Verdi
1 0 ganger 56,3 % 71
2 1 gang 15,9 % 20
3 2 ganger 7,1 % 9
4 3 ganger 7,9 % 10
5 4 ganger 4,0 % 5
6 5 ganger eller mer 8,7 % 11
Total 126

20
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17.5 Dnlfs kurs fra tillitsvalgt til leder (Modul I-III) hele eller 
deler 

1 0 ganger 

2 1 gang 

3 2 ganger 

4 3 ganger 

5 4 ganger 

6 5 ganger eller mer 

N 

Denne undersøkelsen 116 

29.01.2013 14:55 
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17.3 Ofs tariffkurs 

1 0 ganger 

2 1 gang 

3 2 ganger 

4 3 ganger 

5 4 ganger 

6 5 ganger eller mer 

N 

Denne undersøkelsen 126 

Har du en form for frikjøpsordning/ kompensasjonsordning?

Hvis ja, hva slags ordning?

Dnlfs kurs fra tillitsvalgt til leder (Modul I-III) hele eller deler

Ofs tariffkurs
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Vår ferske helseminister er satt til å 
rydde opp i sykehusene 10 år etter 

innføring av foretaksmodellen. I flere 
avisinnlegg har ulike aktører stått frem 
med hyllest av modellen, også to kon-
sulenter i aftenposten 19 november. 
Nærmest som et ekko av en samlet 
lovprisning fremført av ledere på  
Spekters sykehuskonferanse samme 
dag. Foretaksreformen har sammen 
med innsatsstyrt finansiering (1997) 
bidratt til store endringer i sykehus-
ene. Ikke alle er til det bedre. alle 
 styrings- og finansieringsmodeller vil 
ha sine fordeler og ulemper, dette har  
i liten grad kommet frem. 

arbeidet med foretaksreformen ble 
ledet i et tempo en ikke før hadde sett  
i offentlig reformarbeid, senere omtalt 
som «Tønne-tempo». Kombinert med 
et gjennomgående mantra om at all 
senere diskusjon var «omkamp», ble 
kritikerne elegant utmanøvrert. Det 
tradisjonelle samarbeidet om utvikling 
av offentlig sektor ble tilsidesatt. Dette 
gav økt gjennomføringsevne, men 
mindre rom for kritiske innspill og 
justeringer av kurs. Den samme tek-
nikken som ble videreført i hoved-
stadsprosessen, med de følgene dette 
har hatt for sykehustilbudet i Oslo- 
regionen og pasientoverføringen til 
ahus. Ved oppstart av Oslo-prosessen 
så man en liknende unyansert bejub-
ling av planene som vi nå har vært 
vitne til ved 10-års jubileet for fore-
taksmodellen. Vi bør bevege oss bort 
fra denne kompakte og gjennomregis-
serte retorikken, og åpne for en disku-

sjon også om de utilsiktede og uheldige 
effektene av dagens organisering. Mye 
kunne vært unngått hvis vi tidlig hadde 
erkjent modellens svakheter, og satt 
inn kompenserende tiltak.

allerede året etter innføring av re-
formen fikk vi et forvarsel om hvordan 
modellen påvirket sykehusene. Selv-
este topplederen i Helse Sør frem-
forhandlet en avtale med en under-
ordnet lege ved rikshospitalet om 
kreativ re-koding av prosedyrer får  
å øke re fusjonen. Simpelt juks med 
fakturaen til staten. Legen skulle jobbe 
provisjonsbasert. Dette syntes det 
regionale helseforetakets øverste  
ledelse var utmerket, og foretakets 
styre støttet direktøren da skandalen 
ble kjent. 

Selv om dette ligger tilbake i tid lever 
praksis videre. Det avsløres juks og 
triks med avviksmeldinger, ventelister 
og koding for å fremstå som flinkest i 
klassen. Stadig nye kreative påfunn 
avdekkes, som import av filippinske 
sykepleiere i samarbeid med ublu 
 aktører. Kvalitetsindikatorer har blitt 
et mål i seg selv, ofte frikoplet fra den 
egentlige kvalitet i behandlingen. Mye 
har kommet frem, men det meste er 
nok stadig ikke avdekket. bare i Oslo 
universitetssykehus står 230 000 pasi-
enter på ventelister innad i sykehuset. 
Disse inngår ikke i våre offentlige 
 statistikker. Dette er en enorm buffer 
som kan bidra til at reell ventetid og 
ventelister holdes skjult. Liknende 
forhold gjenfinnes ganske sikkert i 
andre sykehus.

Triksing med ventetider refusjoner 
og kvalitetsmål er en uting i seg selv, 
men like ille er signalene dette sender 
ned i de enhetene hvor dette er ut-
bredt. ansvarlige og rettskafne ledere 
mistrives i et slikt system, og rekrutter-
ingen svikter. Mest alvorlig er det 
 imidlertid der en slik tankegang bringes 
helt ned og ut i pasientbehandlingen. 
Pasientforløp endres for å bidra til 
bedre statistikk. Meningsløs behand-
ling igangsettes for å styrke økonomi. 
Og dette er dessverre ikke enkeltstå-
ende hendelser, men tvert i mot ut-
bredt.

Den mest påfallende endringen det 
siste 10-året har vært en kraftig vekst  
i registrert aktivitet. Dette har sam-
menheng med flere forhold, endrede 
behandlingsforløp, endret kodepraksis, 
og en reell økning av pasientbehand-
lingen. Spørsmålet er om dette er be-
handling som gir bedre helse. Svaret  
er sannsynligvis både og. Det gjennom-
føres trolig tusenvis av dårlig funderte, 
eller endog helt unødvendige prose-
dyrer årlig for å generere «inntekter» 
til sykehusene. Dette fremstilles som 
en hensiktsmessig aktivitetsvekst, samt 
at man endelig har fått orden på øko-
nomien. Når sykehus blir butikk blir 
pasientbehandling en vare, og salg har 
en egenverdi som ikke nødvendigvis 
kommer andre enn selgeren til gode. 
behandlingstilbudet avhenger i mange 
tilfeller av hvilken takst departementet 
har satt for pasientens sykdom, ikke av 
ønsket prioritering av de mest treng-
ende. 

Foretaksmodellen må evalueres
10 år etter at foretaksmodellen ble innført blir den hyllet på Spekterkonferansen, 
men alt er ikke bare vellykket.  Foretaksstyrer som ikke tar ansvar, juks med koder 
og ventetider og mange pasienter på ventelistene viser at modellen har sine ut- 
fordringer. Det er høyst usikkert om målene vi evaluerer etter gir bedre helse  
og mer helse til befolkningen, eller bare mer arbeid for flere byråkrater.

Innlegg av Christian Grimsgaard, OUS››
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blant de viktigste målsetningene 
med reformen var reduksjon i antall 
ventende og i ventetider. På dette  
området må man si at modellen har 
sviktet. For det står 80 000 flere i kø  
i dag enn ved innføring av reformen. 
Heller ikke ventetiden har beveget  
seg nedover, men ligger stadig over  
10 uker. Ved innføring av reformen 
proklamerte Tønne at ventetid skulle 
reduseres i den grad at man ikke lenger 
kunne regne i uker, men i dager. Målet 
synes ganske fjernt i dag. Pasienter uten 
rett er særlig rammet, og gjennomsnitt- 
lig ventetid for denne gruppen nærmer 
seg nå 2 år i landets største sykehus. 

Til tross for økt antall behandlinger 
er altså ikke ventetiden redusert, og 
antall ventende har økt. Dette bringer 
opp et urovekkende spørsmål; hvem 
behandler vi, og hvem blir stående i de 
økende køene? De regionale helsefore-
takene gis en bestiller rolle de i varier-
ende grad har kompetanse til å fylle. 
Hvis store deler av aktivitetsveksten 
har skjedd innen behandling som i 
liten grad gir bedre helse, og de som 
burde hatt hjelp står i økende køer har 
modellen spilt komplett falitt. Dette 
vet vi imidlertid for lite om, og det bør 
uro andre enn helsearbeiderne.

Dagens modell har bidratt til en 
maktforskyvning fra behandlingsmiljø-
ene og mellomlederne til de regionale 
helseforetakene som nå bestiller tjen-
estene. Om dette gir bedre helsetjen-
ester bør vurderes nøye. aktivitet alene 
er ikke et godt mål for å evaluere  
modellen. Økt overlevelse og bedrede 

behandlingsresultater er del av en 
internasjonal utviklingstrend som har 
gått over flere tiår, og egner seg også 
dårlig som evalueringsgrunnlag. De 
samfunnsøkonomiske resultatene av 
modellen vet vi lite om før det er  
nærmere kartlagt hva slags helsehjelp 
vi egentlig får ut. De regionale helse-
foretakene er i seg selv fordyrende 
mellomledd, og det har utviklet seg en 
praksis med store utgifter til grupper 
som ikke bidrar direkte i helsearbeidet. 
Helse Sør-Øst gruppen har hatt årlige 
konsulentutgifter oppunder en halv 
milliard. at konsulenter innen helse-
feltet mener dagens modell er god bør 
derfor ikke forundre noen.

Foretaksmodellen og innsatsstyrt 
finansiering bidrar sammen til en 
 markedstankegang rundt pasienter og 
helsetjenester. I kjølvannet har vi sett 
mange tilfeller av uheldig praksis og 
regelrett juks. Dette er ikke egentlig så 
uventet. Helsearbeidere opplever nok 
at den tydeligste barrieren er brutt når 
pasientbehandling og omsorg blir 
 omdannet til salg av varer og tjenester. 
Triksing med tallene blir bare et lite 
skritt videre på veien.

uansett hva man måtte mene om 
foretaksmodellen bør debatten nå 
dreies over i en mindre kampanje-
orientert retning. De innebyggede svak - 
hetene i styrings- og finansieringsmo-
dellen bør erkjennes og kartlegges, og 
kompenserende tiltak bør iverksettes. 
Dette vil kunne gi oss mer helse for 
pengene, og et bedre grunnlag for å 
vurdere dagens sykehusorganisering.  •

Aktuelle lenker:
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Helseforetak-gir-bedre-helse-7048469.html



De senere årene har vi dessverre fått 
informasjon om ledere uten slik 

kunnskap og som dermed heller ikke 
ser hvilken nødvendig ressurs tillits-
valgte er for virksomheten. Dette blir en 
utfordring for virksomheten som sådan 
– og for tillitsvalgte. Vi har tatt utfor-
dringen med å styrke tillitsvalgtopplæ-
ring med sikte på god ledelse.  

– Tillitsvalgt eller avtalte verv
I Legeforeningen brukes begrepet 
«tillitsvalgt» både om den som er valgt 
til å utføre en funksjon for sin organi-
sasjon - og om den som er valgt av 
medlemmene for å ivareta de oppgaver 
som fremgår av en hovedavtale. 

Her går jeg ikke nærmere inn på 
rollene i verv for organisasjonen og for 
andre enn ansatte, men kan nevne at 
Legeforeningen har avtalt ordninger 
for verv og funksjoner når det gjelder 
næringsdrivende leger med avtale om 
offentlig finansiering (fastleger og 
avtalespesialister).  

– Bindeledd i virksomheten  
og i organisasjonen
Oppgaven som tillitsvalgt er todelt i 
organisasjonen. Tillitsvalgte skal 

I.  Skal være kontaktleddet mellom 
medlemmene og den enkelte ar-
beidsgiver og bistå medlemmer i 
tillegg til å ivareta medlemmers in-
teresser.

II.  Skal være kontaktleddet mellom 
virksomheten og medlemmene -  og 
hovedforeningen, herunder ulike 

organisasjonsledd, som lokal-
foreningen og yrkeforeningen. 

Oppgavene som tillitsvalgt fremgår av 
arbeidsmiljøloven, hovedavtaler mel-
lom akademikerne/Legeforeningen og 
arbeidsgiverorganisasjonene, Lege-
foreningens lover, instruks for tillits-
valgte og i regler for forhandlingsvirk-
somheten i Legeforeningen. 

– Tillit og kunnskap  
om hvor mandatet hentes
Tillitsvalgte forventes å ha legitimitet 
og tillit i egen gruppe til å være en 
«stemme» for sin gruppe overfor ar-
beidsgiver. Tillit i egen gruppe er nød-
vendig for å kunne utøve funksjonen 
på en god måte, noe også arbeidsgiver 
er avhengig av. Det er grunnleggende 
for tillitsvalgte å kjenne til hvor man 
henter sitt votum og mandat. For å 
kunne representere Legeforeningen og 
for å representere medlemmer i den 
enkelte arbeidsplass.

Det er Legeforeningen som sådan 
som er «overbygningen» for ordnin-
gen. Derfor har tillitsvalgt i en virk-
somhet rett og plikt til å representere 
Den norske legeforening og medlem-
mene overfor arbeidsgiver. 

Mandatet er i utgangpunktet vidt, 
men når tillitsvalgte går inn i kompli-
serte og kontroversielle spørsmål kan 
det være nødvendig å ha flere å disku-
tere med i virksomheten og i forenin-
gen. Det kan være nødvendig med 
medlemsmøter og kontakt mot hoved-
foreningen. rapportering tilbake til 

medlemmer og til foreningen er en 
forutsetning, sistnevnte om forhold av 
betydning for flere medlemmer enn 
ved den enkelte virksomhet.  

– Bindeleddet mellom  
medlemmer og arbeidsgiver 
For medlemmene er tillitsvalgte binde-
leddet mot arbeidsgiver i spørsmål av 
betydning for hele virksomheten. Når 
medlem trenger bistand overfor ar-
beidsgiver er tillitsvalgte rådgiver og 
støtte. Tillitsvalgte skal ivareta 
medlemmets interesse. 

Overfor arbeidsgiver har tillitsvalgte 
fått rettigheter som ikke den enkelte 
ansatte har til å delta i virksomheten. 
arbeidsgiver kan også kreve at kontak-
ten skjer gjennom de tillitsvalgte i en 
rekke spørsmål. I mange sammenhen-
ger har arbeidsgiver en plikt til å for-
holde seg til de tillitsvalgte istedenfor 
direkte til de ansatte.  

Det betyr ikke at tillitsvalgte skal  
styres av medlemmet, men være en som 
kjenner arbeidslivets spilleregler godt 
nok til å gi god veiledning til medlemmet, 
herunder også ved ev involvering av 
ekspertise. I noen saker innebærer rollen 
behov for å orientere medlemmer om 
realiteter og muligheter som ikke sam-
svarer med medlemmets egen forvent-
ning. Målet for tillitsvalgte er å ivareta 
medlemmers interesser på en best mulig 
måte utfra hva som er mulighetsrommet.    

– Roller og habilitet 
Tillitsvalgte må i tillegg til innsikt i 
arbeidslivets spilleregler og avtaler, 

«Tillitsvalgtrollen»            

av direktør Anne Kjersti Befring, jus og arbeidsliv

Den tradisjonelle tillitsvalgtrollen har en sentral rolle i norsk arbeidsliv som 
bygger på et samarbeid mellom ansatte og arbeidsgiver om å drive og ut-
vikle virksomhetene.  For å kunne være en god leder må man ha en viss 
kunnskap om hvordan norsk arbeidsliv er organisert og regulert.

Jus fOr leger:

››
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være bevisst roller  
og habilitet. Som tillits-
valgt må som nevnt votu-
met først og fremst hentes fra 
medlemmer i tillegg til forening-
ens som sådan. Dersom det oppstår 
habilitets- og rollekonflikter må andre 
ta over oppgaven. 

Ved å gå fra ansatt og leder kan en slik 
konflikt oppstå. Det vil da være et spørs-
mål om den tillitsvalgte er i stand til å 
ivareta medlemmenes interesser i den 
nye rollen annet enn som arbeidsgivers 
representant. arbeidsgiver vil også på 
sin side være opptatt av mulig rolle-
konflikt dersom tillitsvalgtrollen  
gjøre det umulig å ivareta arbeidsgiver-
rollen.

– Mer om konkrete 
oppgaver

De tillitsvalgte skal i til-
legg til å forhandle avtaler, 

påse at tariffavtaler blir opp-
fylt av arbeidsgiver. Det skal 

også påses at medlemmene ikke 
opptrer i strid med disse eller 

bryter fredsplikten som er etablert når 
det er inngått gyldige tariffavtaler. De 
tillitsvalgte og arbeidsgiver skal tilstrebe 
samarbeid fremfor strid og konfrontasjon.

Tillitsvalgtes oppgaver er knyttet til 
de ansattes rett til medbestemmelse, 
arbeidsvilkår og ikke minst til drift og 
utvikling av virksomheten. I omstill-
inger skal tillitsvalgte ikke bare invol-
veres, men skal også gis en viss innflyt-

else når det gjelder prosess og beslut - 
ninger om innhold gjennom medbe-
stemmelse. all kunnskap om omstillinger 
viser at det oppnås mest effektive og 
kvalitativt gode prosesser med god 
 involvering og forankring blant de an-
satte gjennom tillitsvalgte. I hovedav-
talene finnes forpliktelser om informa-
sjon, samarbeid og medbestemmelse. 

et av de viktigste kravene for ar-
beidsvilkår er å kunne arbeide faglig 
godt overfor pasientene. Tillits-
valgtrollen omfatter således et vidt 
spekter av oppgaver uten skille mel-
lom tradisjonelle arbeidsvilkår som 
lønnsforhandlinger - og bidrag for 
utvikling og omstilling av virksomhe-
ten. Tillitsvalgte har myndighet til å 
inngå avtaler på vegne av medlemme-
ne. Tillitsvalgte kan på vegne av med-
lemmene inngå forpliktende avtaler 
som omhandler de ansattes lønns- og 
arbeidsvilkår. Det enkelte medlem kan 
ikke inngå personlige arbeidsavtaler 
som er i strid med inngåtte tariffavta-
ler. Den tillitsvalgte må kjenne tariff-
avtalene i innhold og når de kan fravi-
kes ved individuelle og lokale avtaler. 

De tillitsvalgte skal anerkjennes som 
representanter for Legeforeningens 
medlemmer, og har rett til å ta opp 
problemer på arbeidsplassen uten at 
arbeidsgiver kan rette kritikk mot den 
tillitsvalgte. 

– Opplæring
Det kreves opplæring for å kunne ivareta 
oppgaven på en god måte. I Legeforen-
ingen er det iverksatt en ny opplærings-
modell som heter «Fra tillitsvalgt til 
leder». Tillitsvalgtrollen anses å gi solid 
kompetanse for lederoppgaver. Det er 
tre moduler som bør gjennomføres. På 
Legeforeningens nettsider ligger det 
tillitsvalgthåndbok og flere sentrale 
veiledere: Om arbeidsmiljø, omstillinger, 
seniorpolitikk, tilsynssaker mfl. Før hver 
forhandlingsrunde arrangeres det kurs i 
tillegg til at særskilt veileder med økono-
miske nøkkeltall og politiske føringer 
sendes ut til tillitsvalgte.   •

Jus fOr leger:
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Aktuelle lenker:
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Helseforetak-gir-bedre-helse-7048469.html
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Er rollen som tillitsvalgt en slags 
julenisse (han jobber jo mest i 

november og desember, og da er det 
travelt!) som driver en form for sesong-
arbeid som topper seg i mai og juni 
hvert år?

Dette er bare en liten del av det  
tillitsvalgtapparatet arbeider med.  
Slik jeg ser det er kjerneoppgavene:
• lønnsforhandlinger
•  representere Overlegeforeningen  

i drøftinger med arbeidsgiver
•  bistå medlemmer og lokale tillits-

valgte i forhandlingssituasjoner  
og konflikter

•  være i løpende samarbeid med  
akademikerne lokalt, samt samar-
beide med de andre fagforeningene

•  representere gruppen innad i Over-
legeforeningen, sitte i landsstyret, 
sitte i styret i lokalforeningen

•  mange steder sitter foretakstillits-
valgt i helseforetakets styre

Medvirkning og samarbeid
Hovedavtalen stiller strenge krav til 
arbeidstakernes medbestemmelse. Det 
jeg som foretakstillitsvalgt bruker mest 
tid på, er å utøve medbestemmelse på 
vegne av medlemmene. alle endringer 
i driften som påvirker medlemmenes 
arbeidssituasjon skal i prinsippet drøf-
tes med de tillitsvalgte. en viktig del av 
det daglige arbeidet som tillitsvalgt er 
å delta på informasjons- og drøftings-
møter med ledelsen på ulike nivåer i 
sykehuset. Dette blir gjerne en arbeids-
deling mellom klinikk- og avdelings-

tillitsvalgte. Det er også viktig å påse at 
ledelsen drøfter saker som skal drøftes 
med de ansatte. Her glipper det svært 
ofte. 

Sammenlignet med andre fagorgani-
sasjoner er legenes tillitsvalgtdeltak-
else preget av lite kontinuitet og mange 
tilfeldigheter. Posisjonen som foretaks-
tillitsvalgt er lite ettertraktet for legene. 
Mange betrakter det som et karriere-
messig blindspor. For andre yrkes-
grupper er derimot tillitsvalgtvirksom-
het en karrierevei, og mange sitter 
lenge, enkelte sitter resten av livet. 

Det er også viktig for meg å ha nær 
kontakt med de andre fagorganisasjon-
ene på sykehuset. De største er Syke-
pleierforbundet, Fagforbundet, NITO 
og Delta. Vi samarbeider også nært 
med de andre forbundene i akademik-
erne. De største er Psykologforeningen 
(som vokser fort!) og Tekna (sivil-
ingeniører og realister). Vi har et 
 meget godt og tett samarbeid med Ylf 
på sykehuset, sammen er vi Legeforen-
ingen. Det er helt nødvendig for å bli 
hørt og for å få gjennomslag som leger. 
Det er selvsag  viktig at den foretaks-
tillitsvalgte holder seg godt orientert 
om sykehusets virksomhet. Med 955 
leger totalt på sykehuset og 527 med-
lemmer i Of spredt på de fleste spesia-
liteter er det mye å ha oversikt over.

Arbeidstid
ellers har arbeidstid og systematiske 
brudd på både arbeidsmiljølov og 
 vernebestemmelser vært krevende  

å håndtere. Det er flere hensyn å ta. 
Det viktigste er å ta vare på medlem-
menes rett til et forsvarlig arbeids-
miljø. Pasientsikkerhet er også meget 
viktig aspekt og nok det som får størst 
fokus i media og offentlighet. 

arbeidstid har gjennom en årrekke 
vært et satsningsområde for de tillits-
valgte ved St. Olavs hospital. Det har 
vært jobbet systematisk over flere år. 
Jeg vil spesielt trekke fram randulf 
Søbergs innsats gjennom nærmere ti år 
som foretakstillitsvalgt for Of på syke-
huset. 

Dette arbeidet begynner å gi resul-
tater. Det er en helt annen holdning 
både i sykehusledelsen og i Helse 
Midt-Norge når det gjelder å overholde 
arbeidsmiljøloven. Det er en utbredt 
holdning i helsevesenet at dette er en 
lov som det er greit å bryte, og at det 
«ikke er så farlig» med lovbrudd her 
som innen andre områder som for 
eksempel pasientrettigheter eller å 
holde budsjettet (som ikke er noen lov, 
men som virker å ha forrang foran alle 
lover). Dette er i endring. riktignok 
langsomt, men retningen er riktig.

Registering av arbeidstid
Det er en kultur blant legene for å 
jobbe mye. Det er også en kultur for  
å jobbe mye gratis overtid. På vårt 
sykehus har vi vært i en situasjon der 
arbeidsgiver har kuttet ned på tjeneste - 
planer samtidig som gjennom tids-
registreringer har visst at det jobbes 
svært mye gratis overtid. blant LiS 

Innlegg fra foretakstillitsvalgt Kjetil A. H. Karlsen, St. Olavs Hospital Trondheim››

Hva gjør egentlig en foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen? De fleste er kjent 
med at det er lønnsoppgjør hvert år, og at de fleste lønnsoppgjørene også har  
en lokal forhandlingsdel i sykehusene. Mange er også kjent med at de foretaks-
tillitsvalgte forhandler på vegne av medlemmene lokalt hvert år. Men hva gjør  
en foretakstillitsvalgt ellers i året? 

Tillitsvalgtrollen
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rapporteres det mange steder om en 
fryktkultur der legene ikke tør skrive 
overtid fordi de er redde for ikke å få 
fortsette i vikariatene sine. Vårt syke-
hus har fått pålegg fra arbeidstilsynet 
om å påse at all arbeidstiden registreres. 
Men det er en svær kulturell utfordr-
ing på de steder det hersker en frykt-
kultur. Vi har diskutert stemplingsur. 
Hvis man ikke klarer å lage realistiske 
arbeidsplaner, hvis bemanningen 
 skvises og tilliten mellom tillitsvalgte 
og ledelse er svak så ser jeg ingen 
 annen vei å gå enn til stemplingsuret.

arbeidstilsynet har presisert at syke-
huset har en plikt til å registrere all 
arbeidstid, legene har også en plikt til  
å registrere alle timene de jobber. bare 
når det gjøres kan man få et riktig bilde 
av hvor mange leger man trenger for å 
drive sykehuset. Jeg har i min tid som 
tillitsvalgt blitt mer og mer styrket i 
troen på at faste stillinger for LiS er 
helt sentralt for at man skal få en trygg 
og åpen arbeidskultur. 

Bistand til  
tillitsvalgte og enkeltmedlemmer
Som foretakstillitsvalgt er man et 
 viktig bindeledd mellom Legeforen-
ingens sekretariat og de tillitsvalgte  
på klinikk- og avdelingsnivå. Man er 
involvert i tilsettingsprosesser, i de 
tillitsvalgtes arbeid med vaktplaner, 
omorganiseringer og så videre. en  
god del av arbeidet er også å bistå 
 enkeltmedlemmer som trenger en 
tillitsvalgt på grunn av noe som har 
skjedd i arbeidsforholdet. Det kan 
være saker som feilutbetalt lønn, 
 sykdom, konflikter på arbeidsplassen, 
trøbbel med sjefen. Noen saker som 
angår enkelt medlemmer er tunge og 
krever mye tid og også juridisk bistand 
fra sekretariatet. 

Den foretakstillitsvalgtes øvrige verv
For en foretakstillitvalgt er det en del 
verv som følger med på kjøpet. Man 
skal være et bindeledd mellom med-
lemmene og Overlegeforeningen og 
Legeforeningen sentralt. I tillegg for-
ventes man å delta i det regionale 
 akademikersamarbeidet. De foretak-
stillitsvalgte på alle sykehusene i Midt- 
Norge møtes 2-3 ganger per år i 

forbind else i et forum som kalles 
 konsernutvalg. I den sammenheng 
arrangerer vi også samarbeidsmøter 
med de andre fagforeningene i aka-
demikerne. ellers sitter jeg i Overlege-
foreningens landsråd og i Legeforen-
ingens landsstyre. Jeg sitter også i 
styret i Sør-Trøndelag legeforening. 
Det er et viktig forum for kontakt med 
andre legegrupper. Det er nok arbeids-
oppgaver til å fylle mange stillinger, så 
her som ellers i livet som lege er man 
nødt til å prioritere.

Et helsevesen på strekk
Helsevesenet er på strekk. Det ser jeg 
tydelig fra mitt ståsted som tillitsvalgt: 
rollen som foretakstillitsvalgt gir meg 
orkesterplass til de ulike avdelingene 
på min egen arbeidsplass. Jeg ser en 
klar tendens til at jo nærmere man er 
pasienten, jo knappere er ressursene. 
Mens vårt regionale foretak sparer 
beløp i halvmilliardklassen hvert år for 
å kompensere for et utdatert finansier-
ingssytem, spinkes og spares det i 
frontlinjen. en spinking og sparing 
som fører til mangelfull faglig opp-
datering, lav klinisk forskningsaktivitet 
og omfattende brudd på arbeidstids-
bestemmelser.  Ingen privat hushold-
ning ville levd på vann og knekkebrød i 

årevis for å spare femti prosent egen-
kapital til bolig, men det er den økono-
miske øvelsen rHF’ene driver med.

Helsevesenet er sterkt påvirket  
av New Public Management – den 
markedsorienterte moderniseringen  
av offentlig sektor. I dette systemet 
vokser et stort byråkrati som skal lage 
styringsmål og så få detaljerte styrings-
data tilbake. resultatet er at det brukes 
alt for mye tid på velment, men unødig 
rapportering. Hele grunntanken; å 
utøve makt gjennom kontroll og 
 rapportering framfor tillit, gir en rask 
og uhemmet byråkratisk vekst. Jeg ser 
at våre medlemmer trekkes bort fra 
pasientene. Det er bedre å rapportere 
lite om god kvalitet enn å rapportere 
mye om dårlig kvalitet!

Det er tegn i tiden på at det de mest 
stupide utslagene av økonomitenkning 
og New Public Management er på 
retur. Det er en gryende tendens til at 
faget etterspørres mer igjen. Der må  
vi jobbe hardt videre, sette en ny dags-
orden der faglighet settes foran øko-
nomi. Det lønner seg i lengden, så får 
vi alle være tålmodige og vente på en 
tid som jeg tror vil komme. en tid da 
blårussen jages bort fra sykesengene, 
og de gode møtene mellom lege og 
pasient står i sentrum. •
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Først og fremst er jeg 
stolt over å ha del- 

tatt som tillitsvalgt. etter 
min men ing har fagorgani-
sasjonene vært blant de 
viktigste bærebjelkene i det 
norske velferdssamfunnet. 
Legene og Legeforeningen 
har her spilt en viktig rolle. 
Å være tillitsvalgt i Lege-
foreningen - å være pekt ut 
som kollegers talerør er en 
heder som inspirerer og 
forplikter. For selv om vi 
ofte urettmessig blir be-
skyldt for å «mele vår egen 
kake» blir vi likevel alltid 
lyttet til. Våre men inger 
betyr noe, ikke minst i de 
fagorganisasjonene vi 
 samarbeider med. Men  
våre medlemmer, legene er 
nok ikke alltid de enkleste 

arbeidstakerne å repre-
sentere. Vi er jo alle en  
gjeng individualister med 
tendens til overdreven 
 respekt for  kvaliteten og 
verdien av egne meninger  
og uten  særlig innsikt i 
hensiktsmessig heten ved  
å gå i takt. Men dette er  
også postitive egenskaper 
som skaper miljø for frilyndt 
meningsutveksling. Dessuten 
for hindrer det i stor grad 
etablering av maktstrukturer 
uten formell eller demokra-
tisk forankring. Men du 
 verden så godt det har vært 
for oss tillitsvalgte de gang-
ene fagpolitiske saker har 
samlet medlemmene til enig-
het, lojalitet og noen ganger 
til og med kampvilje. I alle 
fall sammenlignet med de 

store organisasjonene har vi 
nok et slags amatørstempel. 
Svært få tillitsvalgte leger er 
villige til å gi avkall på sin 
yrkeskarriere for å skjøtte 
oppgaver som tillitsvalgt.  
Det er nok på sett og vis en 
ulempe, men først og fremst 
ser jeg det som en fordel. For 
selv om vi som tillitsvalgte 
leger med eller uten litt fri-
kjøp er amatørene i systemet 
har vi den enorme fordelen 
at vi lever i virkelighetens 
verden. Vi Ser hvordan 
pasientene og medlemmene 
har det, vi forstår hva som  
er hensiktsmessige og 
realist iske løsninger og vi 
VeT at store skrivebord, fine 
organisasjonskart og dyre 
teoretiserende lederkurs 
ikke alltid er det som skal til 

for å  bedre kvalitet og effek-
tivitet i sykehusene.

 Da jeg startet som tillits-
valgt for «OSF» (Det het 
«Overordnede Sykehus-
lægers Forening» på den 
tiden) i 1986 var jeg fersk 
overlege i landets første 
avdeling med overleger i 
tilstedevakt. Det var åpen-
bart at tariffavtalen ikke  
var hensiktsmessig for lege-
spesialister i fremskutte 
vaktposisjoner, og vi følte 
oss svært dårlig behandlet. 
Hvis vi tok en vakansvakt  
og gikk hjem etter vakt neste 
morgen ble nettoutbyttet 
trekk i lønn! Vi hadde til  
og med problemer med å få 
forståelse i Legeforeningen. 
Sentrale tillitsvalgte og an-
satte i sekretariatet trodde 

Vi er en gjeng individualister

Da jeg nylig takket for meg 
etter  mange års tjeneste som 
tillitsvalgt var det nok med 
blandede følelser. Men nå  
har jeg trukket meg for godt. 
Etter mange år med alvorlig 
rekrutterings problemer ser det 
ut til å ha bedret seg. Der er 
nå solide arvtakere på plass 
og jeg kan føle meg trygg på 
at nye tillitsvalgte kan føre  
dette arbeidet videre på en 
 utmerket måte.

›› Innlegg fra Per Egil Haavik, Seksjonsoverlege, Stavanger universitetssjukehus
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rett og slett ikke at overleger 
ble satt til å gå tilstedevakter. 
Men med årene klarte vi å 
presse frem en gradvis av-
taleforbedring som gjorde  
at vi fikk samme beskyttelse 
og rettigheter som under-
ordnede leger. Det føltes 
som en stor seier. Siden den 
gang har jeg vært hoved- 
tillitsvalgt for Of og Dnlf i 
flere perioder, både i fylket 
og foretaket, i Dnlf lands-
styre og Overlegeforening-
ens landsråd. Det ble mye 
arbeid i tillegg til svært 
 krevende pasientarbeid, og 
flere ganger prøvde jeg å 
trekke meg ut. Men det var 
svært vanskelig å rekruttere 
tillitsvalgte, så flere ganger 
måtte jeg tilbake på arenaen. 
Og det var ikke så lett å gi 
seg heller. Særlig var nok  
de lokale forhandlingene  
en arena hvor jeg fant meg 
til rette. Diskusjonene, prio-
riteringene og de strategiske 
valgene, spenningen, gledene, 
skuffelsene i forhand ling- 
enes gang - alt dette var nok 
et område hvor vi nærmest 
kom i en adrenerg opplev- 
elsesmodus.

 I startfasen som tillits-
valgt føler vi nok alle at man 
kan kjempe for «rettferdig-
het». Men man blir nok lett 
skuffet. en slik rettferdighet 
finnes ikke, i alle fall er det 
vanskelig å få respons for en 
slik argumentasjon på ar-
beidsgiversiden. Forhand-
linger er å gi og ta, og både 
gulrøtter og ris bak speilet 
er nødvendige virkemidler. 
Vi har oppnådd viktige for-
bedringer på mange om-
råder. Men der har også 
vært mange skuffelser. Det 
verste for meg har vært 
arbeidsgivers manglende 
forståelse for å prioritere 
oppbygging av faglig kompe-
tanse. at høyspesialiserte 
profesjonsutøvere skal 

 måtte kjempe for å få noen 
skarve midler til å dra på 
viktige møter og konferan-
ser er bare helt ufattelig!  
Det vitner på en sørgelig 
måte om en ledelsesmessig 
inkompetanse. Når jeg har 
samtaler med andre akade-
mikere om disse forholdene 
nekter de å tro meg. Det er 
vel kanskje legens lodd i 
livet ikke bare å være elsket 
og hatet, men også mistrodd. 
Gang på gang blir våre argu-
menter, også for tiltak som 
skal styrke faglig standard 
og pasientbehandling møtt 
med omkvedet at vi bare er 
ute etter å mele egen kake.

 Åpenheten og takhøyde 
for debatt i sykehusene har 
dessverre blitt dårligere de 
siste årene. etter min me-
ning er ledelsen blitt mer 
autoritær hvor lojalitet går 
mer oppover enn nedover i 
systemet. Det synes også 
som om innpakningen betyr 
mer enn innholdet. Negative 
tilbakemeldinger blir luket 
bort og utad fremstår syke-
husene som populistiske 
glansbilder, vellykkede fore-
tak fylt til randen av smil-
ende og fornøyde pasienter 
og arbeidstakere. en gang i 
blant går der hull på fern-
issen, slik som ved ahus- 
saken. Da sitter øverste 
ledelse der i fjernsynet med 
uskyldsren fortvilelse og 
påstår at de aldri har hørt 
om forhold som for oss til-
litsvalgte har vært velkjent  
i årevis. Men «ahus» kunne 
nok ha vært de fleste steder. 
Dessverre er der en ukultur 
i systemet som gjør at noe 
lignende like gjerne kunne 
ha skjedd på sykehuset hvor 
jeg arbeider. Også hos oss 
foregår der en systematisk 
skjønnmaling av forholdene. 
Hvis politikere og styrer 
ønsker mer opplysninger om 
de faktiske forhold bør de 

snakke mer med de tillits-
valgte legene og mindre  
med foretaksledelsen. De 
tillitsvalgte er i alle fall ikke 
ute etter  å sikre egne posi-
sjoner.

 av og til kunne jeg ha 
ønsket meg en periode som 
diktator. Da ville jeg ha lagt 
ned de regionale foretakene, 
foretatt en massiv kommune- 
sammenslåing og latt kom-
munene overta eieransvar 
for både sykehus og primær-
helsetjenesten. På den må-
ten kunne man ha lagt ned 
et svært byråkrati som er 
opptatt av å spille «Svarte-
Per med Monopolpenger». 
Da ville regningen gå til 
samme felles kasse enten 
pasientene ligger på syke-
hus, på sykehjem eller er 
hjemme med behov for til-
syn og pleie. Først da ville 
man kunne få en helhets- 
tenkning om helse. Jeg tror 

gevinsten kunne bli enorm. 
Ikke bare økonomisk, men 
også for kvaliteten på helse-
tjenestene.

 Jeg ble bedt om å gi råd til 
ferske tillitsvalgte. Da vil jeg 
si: Dra på Legeforeningens 
kurs og møt tillitsvalgte 
kolleger. Dann deg egne 
tanker. Stol på egne krefter. 
Sats på klarhet, åpenhet, 
informasjon og respons fra 
medlemmene. Skap trover-
dighet og prøv å danne alli-
anser med arbeidsgiver og 
de andre organisasjonene.

Og den dagen du tenker 
på gå over i lederstilling hos 
arbeidsgiver: Slutt som til-
litsvalgt. For tillitsvalgte  
skal være det både med 
hjernen og hjertet! •
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1) Hvilken rolle som tillitsvalgt har du nå?
Foretakstillitsvalgt for overlegene ved 
Oslo universitetssykehus, medlem i 
landsstyret og Ofs landsråd. I tillegg er 
jeg styremedlem i Oslo legeforening og 
ansatterepresentant i OuS-styret som 
en følge av mine tillitsverv.

 
2) Hvor lenge har du vært tillitsvalgt?
For Overlegeforeningen siden 2008. 
Før dette var jeg fra 2006 tillitsvalgt 
for Ylf med overlapp for begge yrkes-
foreningene i en periode.

 
3) Hva var bakgrunnen for at du valgte 
å gå inn i tillitsvalgtarbeidet?
 Som tidligere foretakstillitsvalgt for 
Ylf på ullevål var jeg tidlig involvert i 
fusjonsplanene for Oslo-sykehusene 
både lokalt og sentralt. Jeg reagerte 
tidlig på det jeg oppfattet som et  dårlig 
utredet beslutningsgrunnlag fra eier-
siden med liten grad av kritisk analyse 
av de negative kosekvensene for fag-
miljøene og pasientbehandlingen i 
denne prosessen. Da min forgjenger 
sluttet var det ingen arvtagere til  
vervet, så det var naturlig for meg å  
ta ansvaret som tillitsvalgt da jeg ble 
spurt av kolleger og tidligere tillits-
valgte. engasjement er stikkordet.

 
4) Hvilke forventninger hadde du  
da til rollen når du gikk inn i vervet?
 Med bakgrunn i mitt mandat om å 
formidle  medlemmenes og fagmiljø-
enes interesser til beste for sykehuset 
og pasientbehandlingen hadde jeg 
forventninger om at vi som lokal 
organ isasjon skulle bli hørt når vi la 
frem gjennomarbeidede innspill  til 
ledelsen både i formelle- og uformelle 
møter. Dersom tillitsvalgtrollen skal 

være meningsfylt må man ha tro på at 
man kan  påvirke systemet slik at det 
kan medføre endring på vegne av de 
man representerer. Personlige forvent-
ninger og egeninteresser bør etter min 
mening  ikke være et motiv for å ta 
tillitsverv. Man skal jo primært repre-
sentere andre enn seg selv. avveinin-
gen av interesse-motsetninger blant 
medlemmene kan være vanskelig fra 
tid til annen, men da må vi diskutere 
innad hva som er til det beste for 
 helheten.

 
5) Opplever du selv at egne forvent-
ninger har vært i samsvar med dine 
erfaringer som tillitsvalgt?
 både og. Som lokal organisasjon med 
et tydelig lokalt mandat i ryggen har  
vi oppnådd å bli hørt i mange sammen-
henger, men ofte  i seneste laget. Mange 
av de feilbeslutningene sykehuset har 
tatt, har tillitsvalgtorganisasjonen 
advart mot på et tidlig tidspunkt i 
 beslutningsprosessene. arbeidsgivers 
styringsrett er så sterk at vi ofte får et 
inntrykk av at medvirkningsprosessene 
er skinnprosesser hvor beslutningene i 
realiteten er fattet på forhånd. Fra tid 
til annen opplever vi reversering av 
feilbeslutninger som er i tråd med våre 
anbefalinger og at ledelsen i sin for-
tvilelse ber om hjelp til å få løst opp i 
vanskelige situasjoner. Det er imidler-
tid frustrerende å oppleve at ledelsen 
ikke lærer av sin feilbeslutninger. 
 Økonomi som eneste tilsynelatende 
styringsverktøy  ser ut til å være 
 årsaken til dette.

 
6) Er det noen dårlige erfaringer som 
tillitsvalgt du vil dele med Overlegens 
lesere?

 Det har vært skuffende  å observere 
hvordan medlemene i foreningen vår 
til tider  kjemper mot hverandre om 
ressursfordelingen i stedet for å være 
tydelige på at det er eiers ansvar å 
sørge for tilstrekklige ressurser for 
forsvarlig pasienbehandling både 
 innad  i regionene og på tvers av regi-
onene. Som yrkesforening bør vi heller  
fokusere på sviktende økonomiske 
rammeforutsetninger  i stedet for for-
delingen av denne. Motparten regis-
trerer naturligvis uenigheten innad i 
foreningen. Det legger grunnlaget for 
en splitt- og hersk taktikk og vår inn-
flytelse ift myndighetene svekkes.

 
7) Hva har du opplevd som positivt  
ved å være tillitsvalgt?
 Det har vært lærerikt, meningsfylt og 
engasjerende, men til tider ensomt og 
vanskelig.

 
8) Har du noen råd å gi andre kolleger 
som skal være tillitsvalgte?
 I starten er det  viktig å  ta del i Lege-
foreningens utdanningstilbud for til-
litsvalgte med tanke på å skaffe seg 
oversikt og kunnskap om både avtaler 
og arbeidsmetoder. Jeg har positiv 
erfaring med å benytte meg av  sentral-
foreningens kompetanse og erfaring 
både i stort og smått. Forankring av 
synspunkter  i medlemsmassen er helt 
grunnleggende fordi man av og til vil 
oppleve at motparten forsøker å så tvil 
om både meninger og motiver. I for-
hold til ledelsen ved sykehuset er det 
viktig å etablere en ærlig og åpen 
 kommunikasjonsform, både formelt  
og uformelt, slik at man også kan stå 
imot det presset som regelmessig ut-
øves mot tillitsvalgte.  •

Erfaringer fra tillitsvalgtrollen i OUS,
– et intervju med FTV

Innlegg fra Aasmund Bredeli, OUS
Intervjuet av Erna-Gunn Moen

››

representerer mer enn 20% av norske leger
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Hovedavtalen skriver i § 45 at det 
kan inngås avtaler om en hen-

siktsmessig organisering av samar-
beidet med de tillitsvalgte, herunder 
antallet og fordeling av disse. Dette  
bør basere seg på virksomhetens for-
hold og behov. Det er helt klart ar-
beidsgivers ansvar å legge til rette for 
at tillitsvalgte kan utøve sine verv. 

Ved Vestre Viken HF, hvor jeg har 
vervet som Hovedtillitsvalgt for Of ved 
Drammen sykehus, har de tillitsvalgte  
i 2010 forhandlet frem en god Samar-
beidsavtale/Frikjøpsavtale som inne-
bærer en kombinasjon av frikjøp  
(2 årsverk frikjøp totalt for Dnlf ),  
et funksjonstillegg med årlig beløp 
mellom 20-40.000 samt 7 avspaser-
ingsdager per år til kompensasjon for 
overtid som ellers ikke blir kompen-
sert.  Dette fungerte for de fleste ut-
merket og har gitt oss muligheten til å 
stille på mange møter i forbindelse 
med kontinuerlige omstillinger og 
driftsendringer i et komplekst syke-

hussystem som i tillegg har hatt store 
problemer med å holde budsjettet.  
Vi snur oss 360 grader, deler oss i to, 
 overlater oppgaver til våre flotte 
kolleg aer for å springe på møter i den 
kliniske arbeidsdagen og prøver sam-
tidig å holde kontakt med de medlem-
mene vi representerer. 

Overlegeforeningen har nylig gjen-
nomført en spørreundersøkelse blant 
TV og har sett at bare 20 % er omfattet 
av en frikjøpsordning. Dette gjelder da 
mest sannsynlig HTV og FTV på større 
sykehus/foretak. Så vi kan si at vi har 
vært heldige på VVHF med en god 
avtale, sammenlignet med mange an-
dre sykehus. Det er nå ved VVHF på-
gående forhandlinger om en ny samar-
beidsavtale hvor arbeidsgiver har tenkt 
å spare penger på TV ordningen. Dette 
kommer selvfølgelig ikke som en stor 
overraskelse, siden det skal spares på 
alle fronter for å holde balansen, men 
gir dessverre en klar tilbakemelding til 
oss TV at det gode samarbeidet vi har 

hatt ikke prioriteres lenger. Dette 
 synes jeg er en skuffende utvikling  
som svekker vår motivasjon for å holde 
ut i dette vervet. en god frikjøpsord-
ning er helt nødvendig for å gi litt til-
bake til avdelingen som får en ekstra 
belastning, og for den enkelte TV en 
kompensasjon for det ekstra arbeidet 
en legger i vervet sitt. For å optimalise-
re samarbeidet mellom TV og ledelse 
er det helt nødvendig med kontinuerlig 
dialog, så tidlig som mulig i prosessen, 
samt at utvikling av og konsekvenser  
til omorganiseringer kan følges nøye  
i forhold til kvalitet på pasientbehand-
ling, arbeidsmiljø og lovverket.

Jeg håper nå virkelig at vi klarer  
og nå frem med våre argumenter i 
forhandlingsprosessen og at arbeids-
giver fremdeles velger å ta vare på det 
gode samarbeidet. Det er en av måtene 
de kan vise at de setter pris på vår 
innsats. •

Frikjøpsordning for Tillitsvalgte,
    noe å spare på?

       Innlegg av Overlege Kvinneklinikken Drammen sykehus,  
Hovedtillitsvalgt Of ved Drammen sykehus VVHF, Styremedlem Of Marieke Claessen

Tillitsvalgtvervet er for de fleste leger noe man tar på seg i tillegg til den  
kliniske hverdagen. De fleste av oss er tillitsvalgte på avdelingen sin og blir 
involvert i lokale prosesser, under for utsetning at ledelsen er motivert for å 
ha de tillitsvalgte med seg og legger til rette for dette. 

››
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For tre år siden ble jeg forespurt  
om å være kandidat til valg av 

konserntillitsvalgt (KTV) for akademik - 
erne i Helse Nord. Det var ikke så lett å 
svare på siden jeg visste svært lite om 
denne funksjonen. etter flere samtaler 
med Margit Steinholt (daværende 
KTV), en diskusjonsrunde med min 
arbeidsgiver og ikke minst en tenke-
prosess på hjemmebane, valgte jeg å 
takke ja til valgkomitéen. 

Med veiledning av min forgjenger,  
de konserntillitsvalgte fra de andre 
organisasjonene, og til dels akadem-
ikernes KTV i de andre regionene, 
brukte jeg de første månedene på å 
finne min rolle. Det var mye nytt og en 
utfordrende tid. at det til jobben heller 
ikke fantes noen klar stillingsbeskriv-
else, gjorde ikke saken lettere. 

Vervet KTV ble opprettet som til - 
svar fra hovedorganisasjonen til nytt 
administrativt plan i helseforvaltning. 
Vervet har eksistert for akademikerne 
i Helse Nord (HN) siden 2004. Det har 
så langt vært regionsutvalg Nord som 
velger KTV for en toårs periode. aka-
demikerne helse har nylig (16.11.12) 
vedtatt nye bestemmelser om bl.a valg 
av KTV.

Intensjonen i de nye bestemmelsene 
er å føre de ulike organisasjonene i 
akademikerne tettere sammen. Jeg 
forsøkte i mine to år uten særlig hell. 
Årsaken er nok sammensatt, men liten 
grad av frikjøp (etter eget ønske?) er 

trolig en av hovedårsakene. I tillegg 
tror jeg flere av mine kolleger (spesielt 
i Dnlf ) i mange sammenhenger ikke 
anser tillitsvalgtarbeid som hverken 
interessant eller kunnskapsfremmen-
de. Frykten for å miste posisjon i et 
fagmiljø, eller komme i ei faglig bak-
evje er fremtredende. Denne frykten  
er nok overdrevet, og det er leit at ikke 
flere ser nytteverdien av å gjøre noe 
annet enn å grave seg ned i sin egen 
subspesialitet år etter år. Tillitsvalgt-
arbeid er viktig, og det å være KTV er 
en spennende og utfordrende jobb. Jeg 
er derfor overrasket over at vi i Lege-
foreningen (Dnlf ) og akademikerne 
sliter med å få folk til å stille opp. Jeg 
tror at dersom flere i en periode for-
dypet seg tillitsverv ville dette vært 
positivt for utviklingen av organisa-
sjonen.

I utgangspunktet er man 100 % fri-
kjøpt som KTV, men jobben kan kom-
bineres med klinisk virksomhet til en 
hvis grad (kanskje 20%). Jeg klarte 
ikke å ha en fast klinisk brøk, men 
jobbet pro bono i lavdriftsperioder på 
kreftavdelingen uNN Tromsø for å 
avlaste mine kolleger. I tillegg tok jeg 
noen vakante vakter for å holde fag-
kunnskap ved like. 

KTV skal ivareta medarbeidernes 
interesser overfor ledelsen i regionen i 
saker som behandles regionalt og som 
har betydning for medarbeiderne i 
konsernet som helhet. KTV skal ikke 

gripe inn i eller erstatte partenes ret-
tigheter og plikter på helseforetaksni-
vå. Jeg deltok i regelmessige møter  
(1-2 pr. md) med ledelsen i Helse Nord 
vedrørende prosesser der arbeidstak-
ernes rettigheter prøves. Drøftninger 
gjennomføres hvor dette ansees på-
krevd. 

KTV er representert i ulike regionale 
og nasjonale prosjekter i spesialisthelse- 
tjenesten (eks. nasjonalt miljø- og 
klimaprosjekt, ny inntektsfordelings-
modell, lokalsykehusstrategi, nasjonal 
IKT, strategisk kompetanseplan, fødsels- 
omsorgens organisering, traume-
system, (mange) byggeprosjekter, 
kreftplan, kvalitetsarbeid mv.), enten i 
arbeidsgrupper eller styringsgrupper. 
Vi har utviklet et samarbeidsfora hvor 
KTV fra de ulike hovedorganisasjone-
ne samt konsernverneombud utveksler 
erfaringer og samhandler for de ansat-
tes og konsernets beste. Samarbeidet 
med de andre hovedsammenslutning-
ene er fruktbart. Det at vi kommer fra 
forskjellige kulturer og har forskjellig 
utdanningsbakgrunn gjør at vi har 
ulike måter å tenke på. De andre orga-
nisasjonene har et mer profesjonelt 
tillitsvalgtsystem enn akademikerne. 
Jeg savner et mer strukturert opplegg 
for tillitsvalgte hvor man i større grad 
kurses i blant annet styrearbeid.

I arbeidet opp mot HNs administra-
sjon vil jeg si at de ulike organisasjon-
ene kun unntaksvis har ulike interesser. 

To år som konserntillitsvalgt 
for Akademikerne i Helse Nord

Grunnen til at KTV brukes lite er nok fordi funksjonen ennå er ganske ny og  
derfor ukjent. En annen årsak kan være at KTV ikke har noen formell posisjon i Dnlf  
(eller Akademikerne helse) inn mot landsstyret eller øvrige pilarer i organisasjonen.

Innlegg av Fredrik Sund›› Fredrik Sund, LiS Kreftavdelingen UNN Tromsø
Styremedlem Ylf 2011-2013, Konserntillitsvalgt Akademikerne Helse Nord 2010-2012
Styremedlem Helse Nord RHF 2010-2014
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Jeg føler rHF-strukturen slik den 
fungerer i Nord-Norge er viktig for 
utviklingen av (spesialist-)helsetjen-
estene. Jeg synes i stor grad at admi-
nistrasjon og styret preges av et genu-
int ønske om å bedre tilbudet til 
befolkningen i Nord-Norge. Selvfølge-
lig har det vært «skjær i sjøen» og noen 
konfrontasjoner. New public manage-
ment har gjort inntog også her. rap-
portering og indikatorer for det meste 
er rullet ut. Det er heldigvis blitt økt 
fokus på andre parametre en de økono-
miske (som kvalitet og pasientsikker-
het m.m). Det er mange ulike meninger 
om hva som skal vektlegges av mål. Det 
er nok ingen fasitsvar, men absolutt 
rom for forbedring. Jeg er likevel for-
nøyd med samarbeidsformen og mulig-
hetene til konstruktiv medvirkning.

KTV i Helse Nord har gjennomgå-
ende representasjon, og jeg ble dermed 
valgt til ansattrepresentant i styret i 
HN. Denne posisjonen er noe krevende 
når de omtalte «hattene» blir flere. 
Funksjon som ansattrepresentant er å 
bidra til å utforme vedtak i styret som 
kommer den samlede spesialisthelse-
tjenesten til gode. Styret består av  
eieroppnevnte (politikere, advokat, 
nær ingslivsfolk m.m) og ansattes 
 representanter (i HN fire personer). 
Det er en utfordring at mange i styret 
har begrenset kjennskap til og erfaring 
fra helsevesenet. Således er man pris-
gitt en administrasjon som lager gode 

saksfremlegg. Påvirkningskraft kan 
benyttes både inn mot administrasjon 
gjennom informasjonsmøter og drøft-
ninger, men det er helt klart også slik 
at hvis «kortene spilles riktig» så kan 
en få gjennomslag for kampsaker i 
styret. Noen dager føler man at påvirk-
ningskraften har vært stor, mens andre 
dager føler man seg helt maktesløs.

Det er en forutsetning å samarbeide 
med de foretakstillitsvalgte (FTV) i 
helseforetakene om større endringer/
omorganiseringer. Dette var en oppgave 
som jeg ikke lyktes med i stor grad. Jeg 
savnet nærmere kontakt med FTV. Jeg 
ønsket mer dialog/diskusjon med dem 
for å få nyttige innspill om hva som 
foregikk i foretakene. uten god kontakt 
med FTV føltes det til tider ensomt og 
vanskelig å skulle fatte beslutninger på 
vegne av så mange nærmest uten inn-
spill. Grunnen til at KTV brukes lite er 
nok fordi funksjonen ennå er ganske 
ny og derfor ukjent. en annen årsak 
kan være at KTV ikke har noen formell 
posisjon i Dnlf (eller akademikerne 
helse) inn mot landsstyret eller øvrige 
pilarer i organisasjonen. KTV er såle-
des avhengig av å ha andre verv for å 
sikre seg en mer tydelig posisjon i 
 Legeforeningen. Det fremstår unatur-
lig at FTV fra flere foretak i regionen 
sitter i landsstyret mens KTV ikke gjør 
det. Muligheten til nettverksbygging 
og å kjenne til det som rører seg i orga-
nisasjonen svekkes betydelig av dette. 

For mine kolleger i de andre regionene 
var dette et mindre problem da de 
hadde lang fartstid i Dnlf, og således 
var representert via andre funksjoner. 
For min del forsinket det utviklingen 
av tillitsvervet betydelig. Jeg savnet 
også en mer tydelig kontakt mot Dnlf 
sentralt, og ikke minst tidlig informa-
sjon og samspill om aktuelle saker i 
min region. Her følte jeg meg til tider 
spilt ut over sidelinja av egen forening.

uten et sterkt tillitsvalgtapparat vil de 
goder som andre har jobbet for over år, 
gradvis forringes! Det å være tillitsvalgt 
gir innsikt i egen arbeidsplass, kunnskap 
om egne rettigheter og plikter i arbeids-
livet. engasjementet for å utvikle og 
bedre forholdene blir sterkere. Vi kan 
ikke klage på arbeidstid, arbeidsforhold 
eller midlertidige stillinger, hvis vi ikke 
selv har forsøkt å jobbe med løsninger 
internt og har et tillitsvalgtapparat som 
er sterkt. Ved ikke å møte eller stille opp 
som tillitsvalgte vil vi miste den reelle 
rett til medvirkning og medbestemmelse 
som er hjemlet i hovedavtalen vår.

Vervet som konserntillitsvalgt er en 
spennende utfordring for de som liker 
tillitsvalgts- og organisasjonsarbeid. 
Målet er å utvikle og bedre spesialist-
helsetjenesten på et regionalt nivå. Jeg 
hadde med glede tatt en periode til, 
men usikkerhet i stillingsvern, lysten 
til å fullføre spesialiteten og ikke minst 
familiesituasjon med to små barn  gjorde 
dette umulig i denne omgang.   •

Fotograf Jan Fredrik Frantzen
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Begrepet delaminering beskriver 
separasjon av lagene i laminerte 

materialer som glassfiber, tre eller  
for den del en moderne regnjakke. 
Delaminering oppstår når skjære-
kreftene overstiger bindeevnen 
 mellom lagene, og styrken i konstruk-
sjonen forringes gjerne vesentlig. Dette 
kan skje etter skade, eller lengre tids 
overbelastning. I kroppen ser vi samme 
fenomen når vannblemmer oppstår, 
repeterende skjærekrefter gjør at for-
ankringen mellom hudlagene svikter, 
og væske trenger inn. Mens gnagsår 
gror er utbedring av annen delami-
nering som for eksempel en plastbåt 
gjerne omfattende. alt sykt må fjernes, 
og ny vedheft mellom lagene etableres. 
Ikke alltid regningssvarende.

 Hvordan stiller dette seg i våre  
lagdelte sykehus? etter Foretaksre-
formen og stadige fusjoner har lagene 
blitt flere, og nye spenninger har opp-
stått. Skjærekreftene har nok mange 
steder tatt overhånd. Men i sykehusene 
er materialsvikten av en mer snikende 
art. For det nederste laget må uansett 
ta støyten.

 Over tid er dette likevel ikke mindre 
alvorlig. Limet mellom lagene i organi-
sasjoner er like viktig som i laminerte 
materialer. Styringen ovenfra skal bidra 
til tilpasninger og rammer som gjør at 
det nederste laget er i stand til å ivareta 
sine funksjoner. God vedheft mellom 
lagene skal sikre god kommunikasjon 
og kontakt begge veier. Og i tråd med 
mantraet fra vår nye Minister, forebygg- 
ing er nok også her det beste. repara-
sjon er så uendelig mye mer krevende. 

 Legeforeningen ligger ubekvemt til  
i sjiktet mellom lag som beveger seg i 
hver sin retning. Som fag og yrkes-
forening skal Legeforeningen repre-
sentere partene på begge sider av 
bruddsonen. Og kanskje nettopp 
 derfor har vår forening nå lansert en 
ny kurspakke; Fra Tillitsvalgt til Leder. 
et tiltak med et ganske tydelig sikte-
mål, gjenopprette eller styrke kontak-
ten mellom lagene, en relaminering. 
Tillitsvalgte skal skoleres i gjeldende 
lov og avtaleverk, og deretter gis inn-
blikk i lederutfordringer med strategi-
arbeid, økonomi, etikk og annet. 

Det er en gjev kurspakke sentral-
foreningen har fått i stand. De fremste 
ressurser fra arbeidsgiversiden og 
foreningen stiller som foredrags-
holdere, og det er avsatt rikelig tid  
for diskusjon og øvelser i grupper.  
Mer enn 50 timer som dekker nær sagt 
alle de viktigste feltene innen arbeids-
livet. 

Kurset er delt i 3 bolker, hvorav de 
 to første i fjor var henlagt på Garder-
moen. Her ble mange av de velkjente 
temaene fra tillitsvalgt-kurs gjennom-
gått, lov og avtaleverk, ferieordninger 
og likestilling, med etterfølgende de-
batt. Nytt for dette kurset var en del 
særlig aktuelle problemstillinger, gjen-
nomgang av arbeidsgivers styringsrett, 
av tillitsvalgtrollen, hvordan håndtere 
media, innføring i kollektiv arbeidsrett, 
tilsynssaker, avvikssystemer og vars-
ling. Man kan fornemme skjærekrefte-
ne også i kursprogrammet. 

Siste bolk ble avholdt som en  5 dagers 
økt i Nice i begynnelsen av september. 

rammene rundt det hele var eventyr-
lige, og opplegget upåklagelig selv for 
garvede tillitsvalgte. Førsteklasses 
innkvartering og traktering, dette 
 naturligvis helt underordnet, men må 
med for fullstendighetens skyld. Det 
faglige programmet var tett, med en 
dreining av fokus i retning av mange  
av de kjente emnene sett fra et ledel-

Fra tillitsvalgt til leder; 
plaster på såret, eller byllen?

Innlegg av Christian Grimsgaard, OUS››
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sesperspektiv, foredratt også av ledere. 
Særlig høyt skattet var nok reidun 
Førdes sesjoner med diskusjon rundt 
etikk i sykehusene. 

Det er ikke vanskelig å berømme 
foreningen for dette velkomponerte og 
målrettede kurstilbudet. et delaminert 
arbeidsliv er ødeleggende for alle par-
ter. Men om dette kurset kan gi et av-
gjørende bidrag til å dempe gemyttene 
er vel å håpe på mye. For også i kurs-
lokalene boblet tillitsvalgte fra hele 
landet over av oppdemmet verk. 
 Gruppeklemmen mellom  partene i 
arbeidslivet uteblir. For som i tilfellet 
Stoltenberg/Giske, det må minst to til, 
og de må være enige. er egentlig ar-
beidsgiversiden innstilt på den gode 
klemmen? 

Skal en tro Fafo-rapporten «ti år 
etter», som ble lagt frem på Spekters 
sykehuskonferanse før jul er svaret  
nei. Der fremstilles konfliktlinjen 
 nærmest som en tilsiktet del av 
 styringsideologien. 

I rapporten beskrives Foretaksmo-
dellen som et tidsskille i offentlig sty-
ring. Tradisjonen etter einar Thorsrud, 
som har hatt sterk innflytelse i Norsk 
arbeidsliv bl.a. gjennom arbeidsmil-
jøloven er ikke tidsriktig. Den nordiske 
modellen med vektlegging av et samar-
beid og medvirkningsperspektiv for-
lates for en ny type styringsfilosofi;  
«konseptet bygger på antakelsen om at 
profesjonene og de tillitsvalgte hadde 
fått for stor makt over styringen» og 
bygger på «et klart ønske om å begrense 
profesjonenes makt». Fagbasert ledelse 
må vike for den nye lederen; en karis-
matisk amerikansk inspirert leder-
skikkelse hvor insentiver og ulike 
 bonusordninger skal sikre effektiv 
måloppnåelse. 

Men sykehusene skal jo stadig 
 drives, og uavhengig av hva de øvre  
lag finner på av krumspring er utford - 
r ingene i pasientbehandlingen ganske 
uendrede, men tiltakende. at det opp-
står store skjærekrefter mellom lagene 

virker uunngåelig. I rapporten proble-
matiseres dette i noen grad. Mest  
konsistent uttrykkes dette gjennom 
repeterende funn av at misnøyen med 
dagens modell er størst blant ledere på 
de lavere nivå, og altså nærmest syke-
husenes egentlige virksomhet. et annet 
interessant funn er at skjærekreftene 
synes mer uttalt på større sykehus.

Dette er vel også som en kunne 
 vente, limet i mindre enheter er sterk-
ere, blant annet møtes man stort sett i 
samme kantine til lunsj. Den karismat-
iske lederen på stadig nye tokt med en 
laptop fylt med foredrag produsert av 
konsulentselskaper opplever mindre 
albuerom. Og det er også i de største 
sykehusene misnøyen har kommet 
tydeligst til uttrykk. en fortvilt kollega 
utbasunerte sin frustrasjon ved å kalle 
helsearbeidere i det nye lederskapet 
for overløpere. en illevarslende karak-
teristikk som under normale forhold 
ville falt død til jorden. Men det er ikke 
lenger normal relasjoner; han høstet 
øredøvende jubel. Delamineringen har 
kommet faretruende langt.

Legegruppen synes ikke helt å ha 
fattet hva det var som kom over dem. 
Nestor i helseledelse Ole berg opp-
summerte dette i et debattmøte;  
«legene er de siste til å forstå hva som 
skjer». Hvorfor er det slik? en del av 
svaret er at mange leger aldri har hatt, 
eller har mistet interessen for sykehus-
ledelse, til fordel for fag. en posisjon 
som har gitt opphav til begrepet idiot, 
en som står utenfor det politiske 
 system. Og når biske gamle overleger 
overrumples av den nye karismatiske 
lederen reagerer de med vantro og 
sinne. Som archimedes da romerske 
soldater stormet inn i hans studie-
kammer; «ikke tråkk i sirklene mine!», 
angivelig han siste ord. •

 
 

Bilder fra 
Modul III i Nice
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På Legeforeningens nettsider ligger 
følgende beskrivelse av rollen:

Som tillitsvalgt skal man ha rolle-
forståelse, og evne til å balansere hen-
synet til enkeltmedlemmer, hensynet  
til øvrige medlemmer og forholdet til 
arbeidsgiver.

Vi er en medlemsforening som 
 favner nær alle leger som jobber i 
 Norge. Medlemmene har rett til  
(i yrkesrelaterte forhold) tilpasset 
bistand fra tillitsvalgte og/eller 
foreningens sekretariat (§2-4), mens 
de har plikt til å følge inngåtte avtaler 
og vedtak. Videre har det enkelte med-
lem rett og plikt til å motta valg som 
tillitsvalgt/for 2 år av gangen/etter 2 
perioder kan man nekte gjenvalg (Valg-
regler og instrukser for tillitsvalgte  
§ 1.4- 1.5). Dette betyr at alle kan bli valgt, 
enten de ønsker eller ikke, og de har plikt 
til å fungere i vervet i inntil 4 år.

Det er andre steder i bladet be-
skrevet kursene de tillitsvalgte må 
gjennomføre, dog ofte etter at de har 
vært tillitsvalgte i en periode. Her er 
det mange formelle krav til rollen, og 
brudd på disse formelle reglene kan  
ha store konsekvenser for den enkelte 
tillitsvalgt som person og kollega, for 
de øvrige medlemmer og for resten av 
Legeforeningen.

Jeg var en gang vitne i en rettssak 
Legeforeningen hadde anlagt mot et 

En tillitsvalgt har plikter,
men hva med medlemmene?

av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen››

Klassisk er utsagnet om at du ble valgt til tillitsvalgt fordi du ikke var på medlemsmøtet, 
eller fordi du var tilstede og den eneste som ikke hadde vært tillitsvalgt tidligere. Tillits-
valgtrollen er en meget utfordrende rolle, som svært mange kollegaer dumper inn i uten 
å vite hva den innebærer av plikter, ansvar og arbeid. Kanskje også det menige medlem 
skulle hatt klare plikter knyttet til sitt medlemskap?
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sykehus (foretak) og arbeidsgiverforen - 
ingen Spekter om tolkning og etter-
levelse av en lokalt inngått tariffavtale. 
Jeg var den gang en meget erfaren 
tillitsvalgt med ca 20 års fartstid, og jeg 
var visepresident i Legeforeningen, 
men jeg ble allikevel sjokkert over 
kravene til formell saksbehandling den 
lokale arbeidsgiver, Spekter og retten 
stilte til våre lokale tillitsvalgte. Ikke 
bare skulle protestene mot at inngått 
avtale ikke ble respektert, være vedvar-
ende standhaftig i protestene, skriftlig-
gjøre dem og følge opp med å bringe 
saken inn for sentrale parter, men 
 samtidig skulle den lokale tillitsvalgte 
nærmest være en jurist som skulle ha 
forståelse for at alle paragrafer i en 
lokal avtale måtte sees i sammenheng. 
Dersom en paragraf ble veldig detaljert 
(fordi man tidligere hadde hatt uenig-
het om tolkning) så svekker det i 
 praksis andre paragrafer som ikke er  
så detaljerte.

en annen opplevelse var etter en 
runde med lokale forhandlinger som  
jeg selv oppfattet som vellykkede. Jeg 
ble kontaktet, ja nærmest overfalt, av  
en overlege som var meget misfornøyd. 
Han ville hatt en annen innretning på 
det vi hadde oppnådd, noe som ville 
passet ham bedre, men antagelig ikke 
resten av de medlemmene som fikk 
bedre arbeidsbetingelser. Han var ikke 
lydhør for mine forsøk på forklaringer, 
og mente hans interesser ikke var ivare-
tatt og at jeg ikke hadde oppfylt mine 
forpliktelser som tillitsvalgt. Jeg ble 
(ikke uventet for de som kjenner meg) 
rasende, og det var bare så vidt jeg klarte 
å la vær med å be han dra til et meget 
varmt sted. bedre ble det ikke når jeg 
oppdaget at han ikke var medlem.

Fører rollen som tillitsvalgt til negative 
sanksjoner fra arbeidsgiver?
Vi har dessverre alt for mange eksem-
pler på at dette er tilfelle. Heldigvis er 

det slikt at langt de fleste tillitsvalgte 
får en så god innsikt ikke bare i ar-
beidslivets lover og regler, men i hele 
styringssystemet for spesialisthelse-
tjenesten at de senere rekrutterer til 
lederstillinger. I tillegg er nok innsikt  
i hverdagens utfordringer og påvirk-
ningsmuligheter en viktig gevinst for 
den tillitsvalgte.

De tillitsvalgte på avdelings og klinikk- 
nivå er sjelden lønnet for å ivareta 
vervet, selv om det kan medføre en 
relativt stor arbeidsbyrde i å utarbeide 

tjenesteplaner, ferieplaner, megle i 
uenigheter mellom enkeltmedlemmer 
eller i forhold til arbeidsgiver. Inn-
satsen tas som en selvfølge, for «jeg 
betaler jo kontingenten til Legeforen-
ingen». Men alle disse hundrevis av 
tillitsvalgte på grunnplanet trenger 
støtte og respekt for innsatsen de yter. 
uten dem faller organisasjonen fra 
hverandre. Lovene burde derfor 
 inneholde en paragraf om plikt for 
enkeltmedlemmer til å støtte sine 
 nærmeste tillitsvalgte. •

Aktuelle lenker:
Tillitsvalgtrollen
http://legeforeningen.no/emner/andre-emner/Tillitsvalgt/Tillitsvalgtes-rolle/
Valgregler og instrukser for tillitsvalgte:
http://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/dnlf-lover/valgregler-og-instrukser-for-tillitsvalgte/
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Årsmøtet til Overlegeforeningen 
bestemmer annet hvert år foren-

ingens Prinsipp- og arbeidsprogram, 
PaP. Dette er ganske omfattende. Prin-
sippene har lengst holdbarhet, mens 
arbeidsprogrammet i større grad kan 
endres hvert annet år. PaP ligger i bunn 
for all vår virksomhet, bl.a. for våre 
innspill og utspill internt i Legeforen-
ingen og overfor politikere, ledere på alle 
nivåer i rHF og HF og andre aktører. 

alt kan ikke ha like høy prioritet. 
Styret valgte derfor å skjerpe fokus på 
noen aktuelle tema spesielt. Vi bygget 
bl.a. på gode erfaringer som sentral-
styret i Legeforeningen gjorde i perio-
den 2009-2011 med sine «satsingsom-
råder». Sentralstyret for perioden 
2011-2013 valgte også satsingsområder.

Fokusområdene til Of ble presentert 
samlet i Overlegen nr 3-2011 (se faksi-
mile), og dernest ble tre av dem pre-
sentert nærmere i påfølgende numre.

Overordnet vil jeg si at erfaringene 
har vært positive. Vi fikk en god priori-
teringsdebatt. Og for meg som leder 
har fokusområdene vært et godt ut-
gangspunkt i kommunikasjonen med 
andre aktører om hva som er viktige 
saker for Of. 

Kort kan jeg oppsummere situasjonen 
på fokusområdene nå slik:

Nasjonal sykehusplan:
Ideen om denne planen kom opprinne-
lig fra Of. Det var naturlig å fokusere 
på denne. Vi fremmet også denne som 
satsingsområde for sentralstyret, og 
lyktes med det. Felles har vi brukt store 

ressurser på temaet. Of har hatt vesent- 
lige bidrag her. resultatet i første 
 omgang er Legeforeningens «status-
rapport» for 2013, som presenteres  
på Landsstyret i juni i alta.

Helseminister Støre sa i sin «syke-
hustale» 30. januar 2013 at regjering-
ens «strategi er å bedre organiseringen 
og arbeidsdelingen mellom sykehus». 
Samt at «endring av sykehusstruktur  
og antall helseforetak i en region skal 
fra nå av være resultat av en politisk 
beslutning». Det blir spennende å se 
hvordan statusrapporten vår kan få 
innflytelse på viktige beslutninger  
om sykehusstrukturen i Norge.

Organisering i sykehus 
(se Overlegen nr. 2-2012):
Vi har i mange sammenhenger sagt  
at sykehus må organiseres ut fra «det 
gode pasientmøtet» mellom pasient  
og lege. Viktige tema er bl.a. om lege-
rollen, faglig autonomi og ansvar, gode 
pasientforløp med høy kvalitet og god 
pasientsikkerhet, etablering av gode 
team, bruk av støttepersonell, og vel-
fungerende IKT. Støre sier nå: «Jeg  
er overbevist om at vi må begynne 
resonnementet omkring ledelse med  
å gå til kjernen i verdiskapningen i 
sykehus – til pasientmøtet». Han  
sier også at departementet vil ha et 
nasjonalt løft på IKT. 

Det er åpenbare IKT-mangler i hele 
landet. Vi må ha en nasjonal offensiv 
med finansiering. rHF-ene har så 
langt ikke klart å enes om gode løsn-
inger. Vi må fortsatt presse på.

Medisinsk ledelse  
(se Overlegen nr.1-2012):
Legene som er ledere i sykehus er i stor 
grad medlemmer i Overlegeforeningen. 
Slik vil vi også at det skal være. Og vi 
ønsker å legge til rette for at flere leger 
går inn i ledelse. 

Ledelse er fokusområde for Over-
legeforeningen og satsingsområde for 
sentralstyret. Felles bruker vi store 
ressurser på å utvikle Legeforeningens 
tilbud til ledere på alle nivåer i sykehus. 
Særlig er førstelinjelederne viktige, de 
nærmest pasienter og ansatte. Vi jobber 
for at disse også skal ha nødvendig 
kompetanse og støtte, og at det er 
 samsvar mellom ansvar og myndighet. 
Det handler om å kunne utøve reelt 
lederskap. 

Spesielt tilrettelagt kurs er et aktuelt 
tiltak. 

Støre sier nå at den viktigste lederen 
i det daglige, er førstelinjelederen. Da 
har vi lyktes med budskapet vårt. Han 
er opptatt av at «ledere i førstelinjen og 
på andre nivåer har nødvendig kompe-
tanse og støtte til å ivareta sitt leder-
ansvar».

Men han må også mene at økt hand-
lingsrom lokalt viktig for å kunne lede.  

Kompetanseutvikling 
(Hovedtema i Overlegen nr. 4-2011)
Vi er veldig opptatt av hvordan vi skal 
sikre vår kontinuerlige etterutdanning 
og at arbeidsgiver tar sitt ansvar med å 
legge til rette for kurs, kongresser, 
fordypning og utdanningspermisjon 
(«overlegepermisjon»). I Legeforen-

Fokusområdene 2011-2013:

Har vi fått til noe?
Styret i Of definerte seks «fokusområder» høsten 2011.  
Vi mente dette var en fornuftig måte å prioritere oppgaver på.  
Hvordan har det gått? Og hva er status?

Av Overlegeforeningens leder Jon Helle››
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ingen ble det i oktober 2011 etablert 
en arbeidsgruppe med mandat til å 
utrede alle sider ved legespesialist-
enes etterutdanning. Her har Of vært 
godt representert. Viktige spørsmål 
er: Skal vi gå inn for obligatorisk 
 etterutdanning, for å sikre etterut-
danningen for alle spesialister? Skal 
vi evt. også gå inn for en resertifise-
ringsordning, slik allmennlegene har? 
Dette er viktige spørsmål i ulike fora  
i utover våren, inklusive landsstyre-
møtet.

Arbeidssted/arbeidstid
Frivilllighet er og blir et viktig prin-
sipp og en forutsetning for overleg-
ene. Dette gjelder både arbeidssted 
(for eksempel ved ambulering) og 
overtid. Overleger har en lang histo-
rie for å ta ansvar og frivillig løse 
nødvendige oppgaver, der de må løses. 

Økt fleksibilitet er arbeidsgivers 
ønske. Vår frykt er å bli brikker. Slik 
kan det ikke være i moderne arbeidsliv. 
Helseministeren vil nå ha lengre 
 åpningstid ved sykehusene for planlagt 

virksomhet, for eksempel til kl. 21. 
Dette er ingen ny ide. Mange sykehus 
har allerede dette, med gode, frivillige 
ordninger. Han vil likevel utrede  
hvordan dette kan gjøres, frem til 
 sommeren, for så evt. å overlate til 
partene i arbeidslivet å endre avtale-
verket.  Vi må være med på denne 
utredningen. Og sluttresultatet er 
avhengig av en avtale med oss.

Lønnsmodell
Vi har brukt tid på alternativer og 
foreløpig konkludert med at tiden 
dessverre ikke er moden for en ny 

 modell som bedre honorerer kompe- 
tanse samt legger til rette for en 

bedre seniorpolitikk.

Veien vider:
Om Ofs styre valgte de rette fokus-
områdene, om de skulle vært færre,  
om vi skulle fulgt opp fokusområdene 
og hele PaP på en annen måte enn vi 
har gjort, diskuterer vi gjerne på års-
møtet på Soria Moria i april. Da skal 
årsmøtet/landsrådet også vedta ny 
PaP. alle medlemmer oppfordres til å 
melde synspunkter, i alle saker som er 
viktige, både sentralt og lokalt, via sine 
tillitsvalgte. Da kan både PaP og fokus-
områdene bli best mulig. •

Fokusområde 1:  
Nasjonal sykehusplan
“Nasjonal sykehusplan” ble først satt 
på dagsorden  fra Of. Behovet for 
dette har fått stor tilslutning.   
Of ønsker å bidra til å gi planen et 
innhold og en fremdrift. Et sentralt 
poeng er at det på overordnet nivå 
må tas noen viktige avgjørelser, slik 
at man slipper å ta alle kampene på 
ethvert sykehus, stort eller lite. Hvor 
skal hvilke typer sykehus med hva 
slags innhold være? Of ønsker å bidra 
med konstruktive innspill. En 
 utfordrende jobb.

Fokusområde 2:  
Organisering i sykehus
Pasientene kommer til sykehus for å 
bli diagnostisert og behandlet av 
lege.  Hvordan sikre en organisering  
som styrker og utvikler legerollen, 
“det gode pasientmøtet”, kontinuitet 
i pasientforløp, gode team og 
 støttefunksjoner inklusive IKT og 
merkantile?

Fokusområde 3: 
Medisinsk ledelse
Det må være faglige, tydelige, sted
lige medisinske ledere i klare 
ansvarslinjer der medisinsk leder har 
beslutningsmyndighet og tilstrekke
lige  fullmakter. 

Fokusområde 4: 
Kompetanseutvikling
Arbeidsgiver må ta ansvar for tid, 
rom og ikke minst finansiering av 
etter utdanningen i en ny tid. Overle
gene trenger fordypningsmuligheter, 
kurs nasjonalt og internasjonalt og 
 mulighet til å få tatt ut overlege
permisjonen. 

Fokusområde 5: 
Arbeidstid/Arbeidssted
Arbeidsgiver har behov for 
 “fleksibilitet”. Overlegene ønsker å 
bidra med frivillig  fleksibilitet. 
 Overleger har alltid tatt ansvar og vil 
fortsatt gjøre det. Frivillighet er 
 imidlertid nødvendig i en kompleks 
hverdag. 

Fokusområde 6: 
Lønnsmodell
Nåværende lønnsmodell er til dels 
for kompleks. Den honorerer ikke på 
tilfredsstillende måte  kompetanse 
fremfor arbeidsomfang; og  ivaretar 
ikke seniorpolitiske elementer. 
Sammen med Spekter har vi i årets 
forhandlinger forpliktet oss til å se på 
mulighetene for en ny modell. Et 
grunnleggende element er at lønns
modellen må bygge på realistiske 
arbeidsplaner.

Fokusområdene

Overlegeforeningens nye styre har vært i full aktivitet allerede før vi  tiltrådte. Vi har gjort som vi 
lovet på Landsrådsmøtet i vår: Laget en  operasjonalisering av Prinsipp- og arbeidsprogrammet. 
Vi kaller våre seks punkter for Fokusområder. Dette er områder vi vil jobbe ekstra med,  
for å bedre både sykehusene og  legenes kår i en utfordrende periode.

Of satser på ledere

Norsk overlegeforening dekker reiseutgifter etter regning, middag om kvelden 23. november, samt overnatting ved behov. Kursavgift kr 600,–. 
Det blir tilsendt faktura. Den enkelte belastes kostnader som påløper som følge av ikke meldt forfall innen 1 uke før arrangement.

I Norsk overlegeforenings 50-års jubileumsår, er det også 15-års 
jubileum for lederseminarene. Vi har gleden av å få besøk av Lege-
foreningens president Hege Gjessing. 3 av RHF direktørene vil 
snakke om utfordringer i helseforetakene.  

Det reises mange spørsmål hva som skjer når en avdeling/enhet får 
besøk av Helsetilsynets utrykningsgruppe. Vi har derfor valgt å ha 
en sekvens om utrykningsgruppen på seminaret.

Et annet tema med stadig større aktualitet i sykehus er jobbglidning 
over profesjonsgrensene. Hvordan skal vi som ledere og fagpersoner 
forholde oss til dette? Hvilke utfordringer ser vi? 
Norsk overlegeforening håper at mange har anledning til å delta på 
årets jubileumsseminar med etterfølgende middag, 

(Det tas forbehold om endringer i programmet)

Foreløpig program:
23. november 2011. 
17.00-17.30 Registrering, kaffe og rundstykker.

17.30-17.35 Åpning ved leder av Ofs lederutvalg Einar S. Hysing.

17.35-19.30  Jobbglidning over profesjonsgrensene – klare for nye løsninger? 
 Innlegg ved: Overlege Einar Vigeland, Sykehuset i Vestfold.
Spesialrådgiver Turid Langli, Klinikk for diagnostikk og intervensjon 
OUS. Leder av Sjukhusläkarföreningen Thomas Zilling.

 Diskusjon. 

19.30 Innlegg ved Legeforeningens president Hege Gjessing
 
20.00  Middag for deltakere og forelesere.

24. november 2011.
09.00-11.30 Utfordringer i helseregionene 
 Innlegg ved RHF direktørene:
 Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst.
 Gunnar Bovim, Helse Midt.
 Lars Vorland, Helse Nord.

 Diskusjon.

11.30-12.30 Lunch.

12.30-14.15  Statens Helsetilsyn fikk pr. 1. juni 2010 i oppdrag å etablere en 
utrykningsgruppe for å styrke den tilsynsmessige gjennomgangen 
når det har skjedd alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten.  
Dette er en prøveordning over 2 år. Hvilke foreløpige erfaringer har 
utrykningsgruppen,og hvordan oppleves det å ta i mot utryknings-
gruppen på sykehuset?

 Innledninger ved:
  Prosjektleder utrykningsgruppe Heidi Merete Rudi, samt  

seniorrådgiverne Karoline Olsen Eggen og Pål Børresen.  
Seksjonsleder Bjørn Halvorsen, Barneseksjonen, Klinikk medisin,  
Sykehuset i Vestfold. 

 Klinikkoverlege Kristian Heldal, Sykehuset Telemark 

14.15-14.30 Pause.

14.30-15.15  Erfaringer med behandling av tilsynssaker i Sverige  
v/Thomas Zilling, Sjukhusläkarföreningen.

15.15-15.30 Avslutning ved Overlegeforeningens leder Jon Helle.

15:30  Seminaret avsluttes. 

Velkommen til seminar! Påmeldingsfrist snarest og senest 26. oktober

For elektronisk påmelding – bruk Ofs hjemmeside: www.overlegeforeningen.no eller Sendes Norsk overlegeforening,  
Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo, fax 23 10 91 50, eller mail til: edith.stenberg@legeforeningen.no 

 Ja, jeg melder meg til seminar i ledelse på Soria Moria, Oslo, 
 23.- 24. november 2011

 Ja, jeg ønsker overnatting på hotellet fra 23-24. november 2011.

 Ja, jeg ønsker å delta på middagen 23. november kl. 20.30.

Navn: _________________________________________
Tittel: _________________________________________

Sykehus: ______________________________________

E-post: ________________________________________                 

Norsk overlegeforenings seminar i ledelse for leger som er ledere på ulike nivåer i 
sykehus. Soria Moria kurs- og konferansesenter, Oslo, 23.-24. november 2011.
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Dette var et oppgjør der b-dels-
avtalene skulle fornyes. På vårt 

 sykehus hadde vi mottatt mange over-
leger fra OuS i løpet av 2011. Da denne 
overføringen ble behandlet som en 
virksomhetsoverdragelse tok disse  
nye medarbeiderne med seg sin 
b-dels avtale. Således skulle det ved 
disse forhandlingene forhandles med 
utgangspunkt i både ahus og OuS  
sine b-delsavtaler.

Partene var enige om at felles mål 
med forhandlingene skulle være å 
komme frem til en ny, felles b-dels-
avtale. Ved OuS hadde man ved 
 sammenslåing av sykehusene fått til  
en god felles b-delsavtale. Vi håpet  
på det samme hos oss.

Viljen til dette var imidlertid liten 
hos arbeidsgiver. Positive elementer  
i OuS-avtalen, blant annet kursrettig-
heter og dekning av kursutgifter, ble 
avslått videreført. Når vi forsøkte å ta 
opp rettigheter innen seniorpolitikk, 
vaktbetalinger, helligdagsbetalinger  
og lignende, ble vi møtt med argu-
menter om at dette var avslått sentralt 
av Spekter, slik at dette kunne det ikke 
forhandles om lokalt. 

Vi hadde forberedt oss og framla 
punkter som var viktige for oss på 
ahus, blant annet at sidearbeidende 

kollegaer skulle ha tilnærmet like 
 betingelser.

Fra arbeidsgiversiden fikk vi ikke 
fram at det hadde foregått noen pro-
sess lokalt. avdelingene var ikke blitt 
spurt om hva de syntes var viktig  
i en b-delsavtale for at avdelingsdriften 
skulle bli best mulig. Vi følte hele tiden 
at vi forhandlet mot sentralt vedtatte 
synspunkter i Spekter.

Pga det presset vårt sykehus er og 
har vært utsatt for og den belastning 
dette er og har vært på legenes arbeids - 
forhold, syntes vi det hadde vært riktig 
med et godt økonomisk resultat for 
overlegene. Vi har også lavest mini-
mumslønn for universitetssykehusene.

Her ble vi også møtt med et tilbud på 
promillenivå bestemt av rammen som 

var avtalt sentralt. Det var ingen forstå-
else for de lokale utfordringene på ahus.

Det hele endte med en tilnærmet 
uendret b-delsavtale for ahus med 
protokolltilførsel på videreføring av 
individuelle rettigheter for tidligere 
OuS-ansatte.

et økonomisk oppgjør der rammen 
var så liten at vi prioriterte og fikk lagt 
alt inn i minstelønn, dvs. ingen midler 
til individuell fordeling.

Med den holdning ahus viste ved 
dette oppgjøret kunne vi like gjerne 
avstått fra et lokalt oppgjør.

er sykehusene så bundet opp av Spek-
ter sentralt at forhandlingene/oppgjør-
ene like gjerne kan avtales sentralt? 

er det et reelt ønske hos Spekter og 
sykehusene for lokale forhandlinger? •

Lokale forhandlinger 

- hva vil Spekter og sykehusene?
Offisielt ønsker både Spekter, Akademikerne og Legeforeningen/Overlegeforeningen som  
prinsipp lokale forhandlinger for overlegene. Dette har også vært mitt standpunkt, men jeg  
undres over den holdning jeg som leder av vårt forhandlingsutvalg på Ahus ble møtt med  
da vi forhandlet lokalt 2012.

Sykehuset har fått mulighet til å komme med et tilsvar til Grenagers 
innlegg. Det har ikke kommet noe tilsvar innen trykkefristen.

Av Odd Grenager, 
ass FTV Akershus Universitetssykehus 

og nestleder Of

››
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Enighet med Spekter 1
– Vaktfritak for overleger
På bakgrunn av henvendelser til Lege-
foreningen vedrørende bestemmelsen i 
Overenskomsten del a2 § 3.5.4 om vakt-
fritak for overordnede leger, ble det i 
Overlegen nr. 4 2012 redegjort for Lege-
foreningens forståelse av bestemmelsen.

I tråd med langvarig praksis har 
Legeforeningen ment at § 3.5.4 gir 
overleger rett til vaktfritak for tilstede-
vakt ved fylte 58 år og for hjemmevakt 
ved fylte 60 år. bestemmelsen åpner 
ikke for en skjønnsmessig vurdering av 
overlegens anmodning om vaktfritak, 
og arbeidsgiver har derfor ikke anled-
ning til å nekte vaktfritak på bakgrunn 
av økonomiske hensyn, eller lignende.

Med bakgrunn i en konkret tvistesak 
ved Vestre Viken HF ba Legeforeningen 
om et forhandlingsmøte etter hovedav-
talens § 13 om spørsmålet. Vestre Viken 
hevdet at § 3.5.4 og tilsvarende bestem-
melse i Vestre Viken HFs b-del ikke 
innebærer en rettighet for den enkelte 
lege, men at legen kunne be om å bli 
fritatt. Det ble i desember 2012 avholdt 
forhandlingsmøte mellom Spekter og 
Legeforeningen. Partene oppnådde 
enighet om følgende forståelse:
«Overenskomsten del A2 § 3.5.4 er slik  
å forstå at overordnet lege har en rett til 
fritak for tilstedevakt ved fylte 58 år og  
for hjemmevakt ved fylte 60 år.»

Enighet med Spekter 2
– Overtidsgodtgjøring
 for leger i deltidsstilling
uforutsette vakter og tilfeldig overtid 
for leger i spesialisering betales hen-
holdsvis med minst 0,13 % og 0,08 % av 
basislønn, jfr. Overenskomsten del a2 

§§ 5.7 og 5.8. For overleger avtales 
dette lokalt i den enkelte b-del. I hen-
hold til arbeidsmiljøloven forutsetter 
overtidsgodtgjøring som utgangspunkt 
arbeid utover 100 % stilling. Hoved-
regelen etter arbeidsmiljøloven er at 
arbeidstakere for å få overtidsgodt-
gjøring må ha arbeidet ut over lovens 
grense for alminnelig arbeidstid – altså 
ut over 9 timer pr. dag eller 40 timer 
pr. uke. For en deltidsansatt vil arbeid 
ut over den avtalte arbeidstiden, men 
innenfor rammen av 9/40 timer etter 
loven kun gi rett til vanlig timelønn.

Legeforeningen mottar en del henven-
delser med spørsmål om deltids ansatte 
leger har krav på overtidsgodtgjøring i 
medhold av Overenskomsten del a2 §§ 
5.7 og 5.8, eller tilsvarende bestemmelser 
i Overenskomsten del b, for uforutsette 
vakter og tilfeldig overtid, eller om de 
deltidsansatte må  arbeide utover 100 % 
stilling før slikt krav utløses. 

Godtgjøring for uforutsette vakter
I hovedoppgjøret i 2008 ble det i § 5.7 
fremforhandlet en definisjon av ufor-
utsett vakt. bestemmelsen sier at 
«Uforutsette vakter er vakter som 
ikke fremgår av den enkelte leges 
tjenesteplan».   Legeforeningen har 
forstått § 5.7 slik at godtgjøring for 
uforutsett vakt er særskilt regulert i 
Overenskomsten del a2, slik at det ikke 
kan stilles krav om at den deltidsansatte 
må arbeide utover 100 % stilling før rett 
til slik overtidsgodtgjøring utløses, så 
lenge det er snakk om en vakt som ikke 
fremgår av den enkelte leges tjeneste-
plan. alle timer uforutsett vakt skal 
betales med den særskilte sats som 
følger av Overenskomsten del a2 eller 
b, uavhengig av legens stillingsprosent 
og hvor mange timer vedkommende har 
arbeidet den aktuelle dag. Da uforutsett 
vakt normalt anses som et overtidsele-

ment, og vilkårene for overtid ikke nød-
vendigvis er oppfylt for deltidsansatte, 
har det vært tvil om denne tolkningen. 

etter forhandlingsmøte med Spekter, 
er partene nå enige om følgende:

«Overenskomsten del A2 § 5.7 er slik 
å forstå at lege i deltidsstilling som 
arbeider uforutsett vakt, skal tilstås 
godtgjøring etter § 5.7 fra første time 
uavhengig av hvor mye legen har 
arbeidet den enkelte dag eller uke.»

Godtgjøring for tilfeldig overtid
I motsetning til hva som gjelder for 
godtgjøring for uforutsette vakter, har 
Legeforeningen forstått § 5.8 slik at 
arbeidsmiljølovens hovedregel om at 
overtidsgodtgjøring som utgangspunkt 
forutsetter arbeid utover 100 % stilling, 
kommer til anvendelse. Godtgjøring for 
tilfeldig overtid i medhold av a2 § 5.8 
eller tilsvarende bestemmelse i b-del, 
forutsetter at den deltidsansatte har 
arbeidet utover 100 % stilling. Deltids-
ansatte leger får altså godtgjør ing for 
tilfeldig overtid i medhold av a2 § 5.8 
dersom de har arbeidet full ordinær 
arbeidsdag eller arbeidsuke først. Lege-
foreningen har oppfattet at Spekter har 
delt dette synet. For hel hetens skyld ble 
partene enige om å uttrykke dette eks- 
plisitt i den enighetsprotokollen som ble 
skrevet om overtid og deltidsansatte.
Legeforeningen og Spekter  
er nå enige om følgende:
Overenskomsten del A2 § 5.8 er slik  
å forstå at lege i deltidsstilling har krav 
på godtgjøring for tilfeldig overtid der-
som legen arbeider ut over det som er 
fastsatt for full stilling per dag eller per 
uke, jf også A2 § 3.6.1. Dette gjelder 
overtidsarbeid som ikke er vaktarbeid. 
Tilfeldig overtid innenfor det som er 
fastsatt for full stilling per dag eller per 
uke godtgjøres med timelønn.»  •

Enigheter med Spekter
Innlegg av Lene Brandt Knutsen, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen.››
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Innlegget er av Lene Brandt Knutsen, 
juridisk rådgiver i Overlegeforeningen

››

Har du spørsmål du ønsker besvart i bladet, 
send en mail til redaktør arild.egge@ous-hf.no 

GENERELT OM FERiE
Alle arbeidstakere har rett til ferie. i 
motsetning til feriepenger er ferie altså 
ikke noe man opptjener. Feriepenger 
behandles ikke nærmere.

I det videre gjennomgås ferielovens 
bestemmelser om feriefritidens lengde, 
rett til tilleggsfritid ved uregelmessig 
arbeidstid, arbeidsgivers styringsrett 
med hensyn til feriefastsettingen, unn-
tak fra arbeidsgivers styringsrett, for-
skuddsferie og overføring av ferie-
dager. I tillegg behandles noen tema 
som er særegne for leger: Hjelpeplaner, 
ferie og forholdet til nulltimersdager/
nulltimersuker og «timetelling». av-
slutningsvis gjennomgås noen konkrete 
spørsmål som er blitt rettet til Of.

Feriefritidens lengde
Den alminnelige feriefritid
Det følger av ferieloven § 5 (1) at ar-
beidstaker har rett til 25 virkedager 
ferie hvert år.  Som «virkedager» 
 regnes alle dager som ikke er søndager 
eller lovbestemte helge- eller høytids-
dager. Ferieloven forutsetter altså at 
søndager er fridager. Dette gjelder  
selv om arbeidstaker utfører arbeid på 
søndager. arbeidstakere som skulle ha 

arbeidet på en søndag i ferieperioden, 
skal selvfølgelig ha fri også på den 
dagen, uten at dette går til fratrekk i 
kvoten av feriedager. Dersom en søn-
dag med arbeidsplikt faller på siste  
dag før ferie eller første dag etter ferie, 
gjelder visse særregler. Se mer om 
dette nedenfor. Dersom en fridag i 
henhold til legens tjenesteplan (null-
timersdag) faller på en virkedag i ferie-
perioden, vil fridagen bli å anse som 
feriedag som går av feriekvoten.  
Dette følger av § 5 (1) siste setning. 

Virkedagsbegrepet reiser spørsmål 
om hvordan virkedagen skal avgrenses: 
Skal virkedager avgrenses etter døgn-
skillet eller etter arbeidsdag der denne 
passerer døgnskillet? Når arbeidsdagen 
passerer døgnskillet skal det i ferie-
lovens forstand regnes som to virke-
dager. Dersom en lege planlegger å 
starte ferien mandag, men har vakt 
frem til kl. 08.00 den aktuelle man-
dagen, regnes ferien først fra tirsdag. 
alternativt må arbeidsgiver legge til 
rette for at vakten avsluttes senest ved 
midnatt natt til mandag.

De 25 virkedagene etter ferieloven 
tilsvarer feriefritid på 4 uker og 1 
dag.

Avtalefestet ferie
I tillegg til de 25 dagene som følger av 
ferieloven § 5 (1), har legene en tariffav-
talt rett til en femte ferieuke (avtalefestet 
ferie). Den avtalefestede ferien defineres 
som 5 virkedager. Ferie etter ferieloven 
og den avtalefestede ferien utgjør til-
sammen 30 virkedager – altså 5 uker.

Ekstraferie for arbeidstakere over 60 år
av ferieloven § 5 (2) følger det at ar-
beidstakere som fyller 60 år i løpet av 
ferieåret, skal gis ekstraferie på 6 virke- 
dager (også kalt den 6. ferieuken). 
ekstraferien kan tas samlet eller med 
en eller flere dager om gangen, jfr.  
§ 6 (1). Dersom ekstraferien deles, kan 
arbeidstaker bare kreve å få fri så 
 mange arbeidsdager som vedkommende 
normalt har i løpet av en uke. at ekstra- 
ferien er på 6 virkedager innebærer 
altså ikke at arbeidstakeren har rett til 
å få fri på til sammen 6 arbeidsdager. 
ellers ville arbeidstakeren fått mer enn 
en ukes ekstraferie ved å fordele de  
6 dagene til arbeidsdager. 

en deltidsansatt som for eksempel 
arbeider 2 dager i uken har derfor ikke 
adgang til å sikre seg 3 uker sammenheng-
ene ekstraferie ved å legge ekstraferie-

Ferie
Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for neden-
for, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om 
ferie i Overlegen, da mange av spørsmålene er «gjengangere» hvert år. Ferieloven er dessverre 
av det noe upedagogiske slaget. Dette skyldes nok primært lovens layout, og ikke nødvendig-
vis dens innhold. Dette bidrar dessverre til at loven oppleves vanskelig tilgjengelig av mange.
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dagene til de dagene vedkommende 
 skulle arbeidet. I et slikt tilfelle vil ekstra-
ferien kun gi 2 ekstra arbeidsfrie dager.

Skifte av arbeidsgiver i ferieåret
Dersom arbeidstaker skifter arbeids-
giver i løpet av ferieåret, har vedkom-
mende som utgangspunkt rett til full 
feriefritid i tråd med de alminnelige 
bestemmelser.  Dette gjelder likevel 
ikke dersom vedkommende blir ansatt 
senest 30. september i ferieåret. Dette 
følger av § 5 (3). arbeidstaker som 
tiltrer på eller etter 30. september,  
har rett til feriefritid på 6 virkedager. 

arbeidstaker som skifter arbeids-
giver må godtgjøre at ferie ikke alle-
rede er avviklet hos annen arbeidsgiver 
tidligere i ferieåret.

Tilleggsfritid ved søndags- og skift-
arbeid, uregelmessig arbeidstid mv
arbeidstaker som arbeider på søndager 
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. Dette 
følger av ferieloven § 5 (4) første ledd. 
regelen omfatter kun arbeidstakere som 
etter tjenesteplanen skal arbeide på begge 
søndager før og etter ferien. bestemmel-

sens formål er å sikre de arbeidstakere 
som arbeider på begge søndagene.

av samme bestemmelse annet ledd 
følger det at dersom arbeidstaker skal 
avvikle ferieperiode som omfatter minst 
18 virkedager, kan han også kreve at 
tiden fra arbeidets avslutning før ferien 
til det påbegynnes etter ferien, skal 
utgjøre til sammen minst 16 timer i 
tillegg til feriefritiden etter bestem-
melsens første ledd.

Merk at rett til tilleggsfritid etter  
§ 5 (4) må kreves. I motsetning til 
 vanlig feriefritid har ikke arbeidsgiver 
aktivitetsplikt på dette punkt.

Det er opp til arbeidsgiver å avgjøre 
om tilleggsfritiden skal gjennomføres 
før eller etter ferien.

Feriefastsetting – hvem bestemmer  
når ferien skal avvikles?
Drøfting og fastsetting av ferie
Hvem som bestemmer tiden for ferie 
er regulert i ferieloven § 6 (1). av be-
stemmelsen følger det at arbeidsgiver i 
god tid før ferien skal drøfte fastsetting 
av feriefritid og oppsetting av ferie-
lister med den enkelte arbeidstaker 
eller vedkommendes tillitsvalgte. Dersom 
det ikke oppnås enighet fastsetter ar-
beidsgiver tiden for ferien innenfor de 
grenser som følger av ferieloven §§ 7-9.

arbeidsgiver har således etter loven 
en plikt til å drøfte feriefastsetting med 
arbeidstakerne/tillitsvalgte. av lovens 
forarbeider følger det at bestemmelsen 
er å anse som en ordensforskrift.  Der-
som arbeidsgiver ikke overholder 
 drøftingsplikten, medfører det derfor 
som hovedregel ikke at arbeidstaker 
selv kan bestemme når han skal ta ferie 
eller at han kan nekte å akseptere den 
ferietid arbeidsgiver har fastsatt. unn-
latelse av å drøfte kan imidlertid med-
føre at arbeidsgiver blir erstatnings-
ansvarlig etter § 6 (3).

Det er vanskelig å angi nøyaktig hva 
som ligger i kravet til at arbeidsgiver 
skal drøfte «i god tid før ferien». Det må 
i alle fall være mer enn 2 måneder før 
ferien tar til, jfr. nedenfor om underret-
ning om feriefastsettingen. Drøftingene 
må innledes så tidlig at det vil være 
tilstrekkelig tid til å gjennomføre reelle 
og forsvarlige drøftinger i tråd med 
lovens intensjon. Videre må arbeids-
giver ha tilstrekkelig tid til å fatte en 
beslutning om feriefastsetting basert  
på de innspill som er kommet under 
drøfting, før underretningsfristen i 
medhold av § 6 (2) begynner å løpe.

bestemmelsen i § 6 (1) om at ar-
beidsgiver fastsetter ferien er et utslag 
av arbeidsgivers styringsrett. •
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et unntak fra hovedregelen om at 
arbeidsgiver bestemmer når ferien skal 
tas gjelder for ekstraferien for arbeids-
taker over 60 år. arbeidstaker bestem-
mer selv tiden for avvikling av ekstra-
ferien, med mindre annet er avtalt, jfr. 
§ 6 (1) annet ledd. ekstraferien kan tas 
samlet eller med en eller flere dager 
om gangen (med de begrensninger som 
er nevnt under avsnittet om «ekstra-
ferie for arbeidstakere over 60 år»).

Underretning om feriefastsettingen
av ferieloven § 6 (2) følger det at ar-
beidstaker kan kreve å få underretning 
om feriefastsettingen tidligst mulig og 
senest 2 måneder før ferien tar til, 
såfremt ikke særlige grunner er til 
hinder for dette. arbeidstaker over  
60 år skal gi arbeidsgiver minst 2 ukers 
varsel før avvikling av ekstraferien.

To-månedersfristen angir når ar-
beidsgiver senest må gi underretning. 
underretning skal imidlertid gis «tid-

ligst mulig». På samme måte som  
§ 6 (1) om drøfting, er reglene om un-
derretning å anse som ordensforskrift.

Merk at arbeidstaker «kan kreve» un-
derretning. arbeidsgiver har ikke en plikt 
til uoppfordret å gi slik underretning.

Tiden for ferie
Selv om hovedregelen er at arbeids-
giver bestemmer når ferien skal gjen-
nomføres, har arbeidstaker visse rettig-
heter som setter skranker for hva 
arbeidsgiver kan bestemme. Paragraf  
7 om tiden for ferie begrenser således 
arbeidsgivers styringsrett.

Hovedferien
I medhold av ferieloven § 7 (1) kan 
arbeidstaker kreve at hovedferie som 
omfatter 18 virkedager gis i hoved-
ferieperioden 1. juni – 30. september. 
arbeidstaker har således krav på at 3 
sammenhengende ferieuker legges til 
denne perioden. Dette gjelder likevel 

ikke for arbeidstaker som tiltrer hos ny 
arbeidsgiver etter 15. august i ferieåret.

Den nærmere plassering innenfor 
hovedferieperioden besluttes av ar-
beidsgiver i medhold av styringsretten.

Restferien
arbeidstaker kan kreve at restferien på 
7 virkedager gis samlet innenfor ferie-
året. Dette følger av § 7 (2). arbeids-
taker kan altså kreve at de 7 dager som 
gjenstår av feriekvoten i medhold av 
ferieloven § 5 (1), skal tas ut samlet. 
Dette gir rett til en hel uke ferie samt 
en ytterligere virkedag. arbeidsgiver 
kan ikke kreve at den siste dagen skal 
tas ut atskilt.

Når det gjelder den nærmere  plas- 
sering av restferien, avgjøres dette av 
arbeidsgiver i medhold av styrings-
retten. restferien kan derfor plasseres 
både i og utenfor hovedferieperioden.

«restferie» er et noe upedagogisk  
og lite intuitivt begrep. av lovens for-
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arbeider følger det at årsaken til at 
begrepet ble valgt, kun skyldtes  
mangel på et bedre uttrykk.

Den avtalefestede ferien
Også den avtalefestede ferien (den 
femte ferieuken) kan kreves sammen-
hengende. For øvrig gjelder arbeids-
givers styringsrett med hensyn til 
 plassering av den avtalefestede ferien.

Ekstraferien
Som tidligere nevnt bestemmer ar-
beidstaker over 60 år selv tiden for 
avvikling av ekstraferien, jfr. § 6 (1). 
arbeidsgiver har ikke styringsrett  
på dette punkt.

Avvikling av enkeltstående feriedager
Ferieloven gir ikke arbeidstaker rett til  
å kreve å avvikle enkeltstående ferie-
dager. arbeidsgiver har heller ikke 
anledning til å pålegge uttak av enkelt-
stående feriedager. Det er likevel anled-
ning for arbeidsgiver og arbeidstaker  
å inngå avtale om uttak av enkeltdager 
ferie. 

Dersom det inngås avtale om uttak 
av enkeltstående feriedag, innebærer 
dette at legen har rett til fri også fra 
eventuell vakttjeneste som faller på 
denne dagen/døgnet. Det vises imid-
lertid til det som ble nevnt ovenfor om 
at en virkedag varer frem til døgnskil-
let, dvs. ved midnatt. Dersom partene 
har avtalt at legen skal ta ferie på en 
onsdag, har vedkommende rett til fri 
fra alt arbeid, inkludert vakt, denne 
onsdagen. Dersom legen i henhold til 
sin tjenesteplan hadde vakt fra onsdag 
kveld frem til torsdag morgen, er imid-
lertid legen i utgangspunktet forpliktet 
til å dekke vakten fra midnatt natt til 
torsdag. Dette vil i de fleste tilfeller 
være en lite praktisk løsning, og vi er 
ikke kjent med at pålegg om å tre inn  
i vakt kl. 00.00 praktiseres. 

Forskuddsferie og  
overføring av feriedager
arbeidsgiver og arbeidstaker har en 
viss adgang til å inngå avtale om plas-
sering av ferie utenfor ferieåret, ved at 
deler av ferien tas som forskuddsferie, 
eller ved at deler av ferien overføres til 
påfølgende ferieår.

av ferieloven § 7 (3) første ledd følger 
det at det kan inngås skriftlig avtale om 
avvikling av forskuddsferie på inntil 
 12 virkedager og overføring av inntil  
12 virkedager ferie til det påfølgende 
ferieår. Forskuddsferie og overføring 
av ferie ut over dette kan ikke avtales. 
Det er imidlertid tariffavtalt at den 
avtalefestede ferieuken skriftlig kan 
avtales overført helt eller delvis til 
neste år.

Det understrekes at forskuddsferie 
og overføring av ferie krever avtale 
mellom partene, dette kan ikke ensidig 
kreves av verken arbeidsgiver eller 
arbeidstaker. unntak gjelder dersom 
ferie ikke er avviklet på grunn av syk-
dom. Medfører sykdom at arbeidsta-
ker ikke har avviklet ferie innen ferie-
årets utløp, kan arbeidstakeren kreve 
å få overført inntil 12 virkedager ferie 
til neste år. et slikt krav må framsettes 
før årets utløp, se ferieloven § 9 (1) 
 tredje ledd. Ferie som ikke er avviklet 
og ikke er overført til neste ferieår, bort-
faller. Ferie og sykdom behandles ikke 
nærmere i denne artikkelen.

av ferieloven § 7 (3) annet ledd følger 
det at ferie som i strid med lovens be-
stemmelser ikke er avviklet ved ferie-
årets utløp skal overføres til det på-

følgende ferieår. Hvis manglende ferie- 
avvikling skyldes arbeidsgiver kan 
 arbeidstaker i tillegg til overføring kreve 
erstatning etter § 14. erstatningen skal i 
så fall omfatte det økonomiske tap og en 
rimelig erstatning for velferdstap.

HjELPEPLANER
Innføring av såkalt hjelpeplan betyr at 
tjenesteplanen endres for et begrenset 
tidsrom, typisk i forbindelse med ferie-
avvikling. Det forutsettes at man går 
tilbake til den opprinnelige tjeneste-
planen ved hjelpeplanens utløp. Det 
kanskje mest karakteristiske trekket 
ved en hjelpeplan er at arbeidsgiver 
ofte ønsker å basere planen på antall 
leger som til enhver tid er tilstede, og 
ikke på antall leger som omfattes av 
vaktordningen. 

bruk av hjelpeplan vil kunne bidra  
til økt forutsigbarhet for den enkeltes 
arbeidssituasjon, men kan også inne-
bære flere vakter enn etter normal 
tjenesteplan. Dersom virksomheten 
ikke benytter vikarer for å dekke behov 
for ekstra bemanning grunnet ferieav-
vikling, bør behovet for ekstra innsats 
fra legene etter Legeforeningens opp-
fatning dekkes ved frivillighet.

Ferieår og opptjeningsår: 
Ferieåret = kalenderåret. 
Opptjeningsåret for feriepenger = det forutgående kalenderår.

Vil du lese mer om ferie?
Se Overlegen nr. 2 2010 om «Ferie og sykdom»
Se Overlegen nr. 1 2011 om «Ferie og vakt»

Arbeidsgivers styringsrett
begrepet arbeidsgivers styringsrett kan defineres som retten arbeidsgiver 
har til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet, samt retten til å 
inngå arbeidsavtaler og bringe dem til opphør. Styringsretten omfatter altså 
arbeidsgivers rett til å ansette og si opp arbeidstakere, å disponere arbeids-
takers tid innenfor rammene av arbeidstiden og bestemme hvem som skal 
gjøre hva, når og hvordan. Styringsretten begrenses av innholdet i lover, 
rettspraksis, avtaler (både individuelle avtaler og tariffavtaler), sedvane og 
demokratiseringen i arbeidslivet generelt. Styringsretten er således i ut-
gangspunktet negativt avgrenset. Den er en restkompetanse.

•



OVERLEGEN 1-201338

Konkrete  spørsmål om ferie:
1. Jeg ønsker ferie fra onsdag - onsdag. 
Har jeg rett til det? Hva skjer med evt. 
vakt denne helgen?
arbeidsgiver har en vidtgående styr-
ingsrett med hensyn til når ferien skal 
gjennomføres. Du har derfor ikke 
krav på ferie fra onsdag til onsdag.  
Du kan imidlertid inngå avtale med 
arbeidsgiver om dette. Dersom dere 
inngår slik avtale har du også rett til 
ferie fra eventuelle vakter i denne 
perioden.
2. Er lørdag å anse som en feriedag? 
Hvis man ikke tar en uke ferie, men for 
eksempel en langhelg med ferie fredag, 
lørdag, søndag og mandag, hva skjer 
med lørdagen da?
Lørdag er en virkedag etter ferieloven, 
jfr. § 5 (1). Lørdagen vil derfor bli 
trukket fra «feriekvoten». Søndag er 
imidlertid ikke en feriedag. eksempe-
let ovenfor medfører at det trekkes tre 
dager fra feriekvoten: fredag, lørdag  
og mandag.
3. I vårt GAT-system er en ferieuke  
6 dager. Hvis jeg står til rest med en 
ferieuke, kan jeg da ta 6 løse dager fri?
Også etter ferieloven utgjør en ferieuke  
6 dager, jfr. at søndag ikke er en virkedag 
etter ferieloven. Om arbeidstaker kan ta 
ut ferien som enkeltdager, avgjøres av 
arbeidsgiver i medhold av styringsretten. 
Dersom arbeidsgiver aksepterer at du tar 
ut den resterende ferieuken (altså seks 
dager) som enkeltdager, har du altså 
muligheten til å ta 6 løse dager fri. Der-
som arbeidsgiver aksepterer at arbeids-
takeren for eksempel tar ferie hver ons-
dag i seks uker, vil denne avtalen som 
utgangspunkt altså innebære at arbeids-
taker får seks enkeltdager ferie. Dersom 
arbeidstakeren heller ønsker å ta seks 
fredager eller søndager som feriedager, 
kan det imidlertid tenkes at arbeidsgiver 
vil anse dette som ferie over langhelg. 
Det vil som utgangspunkt medføre at 
også lørdagen anses som en feriedag, jfr. 
svaret på spørsmål 2 ovenfor, og at det 

Hjelpeplan krever hjemmel
Det er ikke åpnet for innføring av 
såkalte hjelpeplaner i de sentrale 
delene av gjeldende overenskomster.  
I både Virke- og Spekter-området er 
det  imidlertid i enkelte lokale sær-
avtaler/b-deler åpnet for at man i 
forbindelse med ferieavvikling kan 
innføre hjelpeplaner. 

Legeforeningen mener at dersom  
den lokale særavtalen/b-delen ikke 
uttrykkelig hjemler innføring av hjel-
peplaner, har arbeidsgiver ikke anled-
ning til å innføre hjelpeplaner i for-
bindelse med ferieavvikling med 
mindre partene lokalt avtaler det i  
det enkelte tilfellet. Spekter vurderer 
dette annerledes. 

De lokale særavtalene/b-delene 
som hjemler innføring av hjelpepla-
ner, regulerer ofte varslingsfrister for 
 innføring av slike planer. 

Forholdet til  
øvrig lov- og avtaleverk
Det er viktig å være oppmerksom på at 
arbeidsgiver også i forbindelse med 
inn føring av hjelpeplan plikter å over-
holde lov- og avtaleverket. arbeidstids-
bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og 
verne bestemmelsene etter gjeldende 
overenskomst må respekteres i hjelpe-
planen. Det samme gjelder de tariffav-
talte bestemmelsene om fordypningstid 
og at minst 20 timer i gjennomsnitt pr. 
uke skal legges i tiden 07-17 i ukens fem 
første dager.

Hjelpeplan og UTA
bruk av hjelpeplan innebærer at ar-
beidsgiver kan planlegge driften om 
sommeren uten å basere seg på bruk 
av overtid. Dette medfører at arbeids-
giver får redusert utgiftene til uforut-
sette vakter. I mange tilfeller vil det 
imidlertid kunne bli behov for å kjøpe 
flere uTa-timer (frivillig utvidelse av 
arbeidstiden). uTa er frivillig både 
for den enkelte lege og for arbeids-
giver. arbeidsgiver kan ikke pålegge 
uTa ved innføring av hjelpeplan.

utvidelse av uTa og økt vakttillegg 
som følge av flere vakter medfører at 
den avtalte lønn etter tjenesteplan 
økes, noe som i motsetning til betaling 
for utforutsette vakter inngår i grunn-

laget for lønn under sykdom, foreldre-
permisjon og i pensjonsgrunnlaget.

FERiE OG NULLTiMERS- 
DAGER/NULLTiMERSUKER
Verken ferieloven eller overenskom-
stene gir legene beskyttelse mot at 
ferie og høytidsdager kolliderer med 
null timersdager/nulltimersuker etter 
 tjenesteplanen. Som beskrevet oven-
for går arbeidsgivers styringsrett langt 
hva gjelder fastsetting av ferie.

Det kan imidlertid ikke aksepteres 
at arbeidsgiver aktivt, bevisst og sys-
tematisk plasserer ferie i legenes null-
timersuker eller uker med lav arbeids-
intensitet. På den annen side kan 
heller ikke legene forvente å få all 
ferie plassert i de mest arbeidsinten-
sive periodene. 

Ferien skal sånn noenlunde reflekte-
re den gjennomsnittlige arbeidsbelast-
ningen.

FERiE OG «TiMETELLiNG»
Ferieloven definerer antall dager 
 arbeidstaker har rett til feriefritid, 
ikke antall timer. Det vil derfor være i 
strid med loven å føre timeregnskap 
over hvor mange timer legen har i sin 
tjen esteplan de ukene ferie avvikles, 
for deretter å «motregne», enten ved å 
trekke legen i lønn eller ved å trekke 
for flere feriedager enn det som reelt 
sett er avviklet.

Legers arbeidstid gjennomsnitts-
beregnes. Legene har gjennom Over-
enskomstene akseptert variasjon i 
ukentlig arbeidstid, og gjennomsnitts-
beregning har vært lagt til grunn for 
arbeidstid og tjenesteplaner. Variasjon 
i ukentlig arbeidstid vil innebære at 
noen uker er svært arbeidsintensive, 
mens andre uker er lavintensive eller 
nulltimersuker uten avtalt arbeid. 
 Tjenesteplanens nulltimersuker og 
uker med lav arbeidsbelastning er en 
kompensasjon for lange arbeidsuker, 
som ledd i gjennomsnittsberegning av 
arbeidstiden.

Timetelling ved ferieplanlegging/
ferieavvikling vil i tillegg til å stride 
mot ferieloven, stride mot prinsippet 
om gjennomsnittsberegning av 
 arbeidstid etter overenskomstene.



Konkrete  spørsmål om ferie:
derfor går to dager av feriekvoten pr. 
langhelg (dvs. fredag eller søndag, i til-
legg til lørdag). Dette bør avklares med 
arbeidsgiver før partene inngår avtale 
om ferien.
4. Ved uttak av enkeltdager som rest-
ferie, kan jeg da ta ut vaktdager?
Det vises til redegjørelsen ovenfor 
under avsnittet om «avvikling av  
enkeltstående feriedager».
5. Kan jeg ta ut restferie over en helg,  
f. eks fra og med onsdag til og med tirs-
dag? Skal det da trekkes 5 eller 6 ferie-
dager?
«restferie» er den delen av den lovfeste-
de ferien (ferieloven § 5 (1)) som ikke er 
hovedferie (ferieloven § 7 (2)). arbeids-
giver har som utgangspunkt styringsrett 
med hensyn til restferien, men arbeids-
taker kan kreve at restferien på 7 virke-
dager gis samlet innenfor ferieåret. Hvis 
du ønsker ferie fra og med onsdag til og 
med tirsdag, trekkes 6 feriedager (dvs. 
alle dagene bortsett fra søndag, som 
ikke er en virkedag etter ferieloven).
6. Kan jeg ta ut restferie over en helg 
hvis jeg har helgevakt ( fredag - søndag)? 
Det vises til svaret på spørsmålet 
 o venfor. 
Dersom arbeidsgiver aksepterer det, 
kan du ta ut restferie over en helg, 
også hvis du har vakt. Det at du har 
vakt er derfor ikke til hinder for at du 
kan ta ferie. Den endelige avgjørelsen 
tas imidlertid av arbeidsgiver i med-
hold av styringsretten. Det vises for 
øvrig til redegjørelsen ovenfor under 
avsnittet «Ferie og nulltimersdager/
nulltimersuker», hvor det redegjøres 
for at ferien sånn noenlunde skal re-
flektere den gjennomsnittlige arbeids-
belastningen. Det kan blant annet ikke 
aksepteres at arbeidsgiver aktivt, be-
visst og systematisk plasserer ferie i 
legenes nulltimersuker eller uker med 
lav arbeidsintensitet. arbeidsgiver kan 
heller ikke aktivt, bevisst og systema-
tisk plassere ferie på tidspunkter hvor 

legene ikke har vakter. Legen kan 
imidlertid heller ikke regne med at 
arbeidsgiver aksepterer at ferien i stor 
grad legges til vakthelger. 
7. Hvis jeg har helgevakt fredag - søndag 
enten i begynnelsen eller slutten av en 
restferieuke, slipper jeg alle vaktene da?
Når arbeidsgiver har fastsatt ferien, 
har arbeidstaker ferie fra alt arbeid i 
ferieperioden. utgangspunktet er 
derfor at du har ferie også fra vaktene 
i denne perioden. Vær imidlertid 
oppmerksom på at en virkedag etter 
ferieloven varer frem til døgnskillet, 
dvs. at virkedagen varer fra midnatt 
til midnatt. Dersom du i henhold til 
din tjenesteplan har en vakt som 
 varer fra torsdag til den fredagen du 
ønsker å ta ferie, er du i utgangspunk-
tet forpliktet til å dekke vakten frem 
til midnatt natt til fredag. Dersom du i 
henhold til din tjenesteplan har vakt 
som varer fra den søndagen du ønsker 
ferie til mandag, er du i utgangspunk-
tet forpliktet til å dekke vakten fra 
midnatt natt til mandag. Det anbe-
fales at slik problematikk tas opp og 
avklares med arbeidsgiver for å for-
søke å finne praktiske løsninger for 
begge parter. Vi er ikke kjent med at 
arbeidsgivere praktiserer vaktbytte 
ved midnatt i slike tilfeller. 
8. Vi har fri mandag etter helgevakt, 
kan jeg da be om restferie fra tirsdag 
samme uke og til og med mandag neste 
uke?
Du kan be om dette. arbeidsgiver er 
imidlertid ikke forpliktet til å etter-
komme ønsket. arbeidsgiver har 
 styr ingsrett med hensyn til rest-
ferien, med unntak av at arbeids-
taker kan kreve at restferien på  
7 virkedager gis samlet innenfor 
ferieåret.  Legene har ingen be-
skyttelse mot at ferie kolliderer med 
nulltimersdag etter tjenesteplanen, og 
arbeids giver har derfor anledning til å 
kreve at ferien må tas fra mandag.

9. Hva hvis avdelingen vil legge rest-
ferien min til en 0-uke i arbeidsplanen?
Det vises til svaret på spørsmål 8. Lege-
ne har ingen beskyttelse mot at ferie 
kolliderer med nulltimersuker etter 
tjenesteplanen. Se også redegjørelsen 
ovenfor under avsnittet om «Ferie og 
nulltimersdager/nulltimersuker». Det 
kan ikke aksepteres at arbeidsgiver 
aktivt, bevisst og systematisk plasserer 
ferie i legenes nulltimersuker. Ferien 
skal sånn noenlunde reflektere den 
gjennomsnittlige arbeidsbelastningen. 
Den nærmere vurdering av om arbeids-
giver aktivt, bevisst og systematisk 
plasserer ferien i null timersuke, er 
imidlertid vanskelig. Dette må vurderes 
konkret og skjønnsmessig i den enkelte 
sak. Momenter i vurderingen vil kunne 
være: I hvor stor grad har arbeidsgiver 
tatt hensyn til arbeidstakers ferieønsker 
ved plassering av de andre ferieukene?  
I hvor stor grad er de andre ferieukene 
også plassert i nulltimersuker? er plas-
seringen av ferie begrunnet i avde-
lingens drift eller er det lagt vekt på 
andre hensyn? Har arbeidsgiver forsøkt 
å likebehandle arbeidstakerne når det 
gjelder plassering av ferien? Hvordan 
har arbeidsgiver plassert ferien tidligere 
år? reflekterer den samlede plasser-
ingen av ferien den gjennomsnittlige 
arbeidsbelastningen? •
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Noen b-delsavtaler åpner for bruk 
av hjelpeturnus, bla ved ahus.

Ved egen avdeling, Kar- og thorax-
kirurgisk avdeling ved ahus, har vi 
brukt hjelpeturnus i hovedferien  
(sommerperioden) fra 2003. Også hos 
oss var det stor skepsis da det ble inn-
ført, men dette har etter hvert blitt 
opp fattet som en meget god måte å 
avvikle sommerferien på.

Det startet ikke så bra: Klinikkledel-
sen ville ikke betale for vakansvakter 
da sommeren 2003 skulle planlegges. 
Vi sa da at vi ikke ville avtale noe 
 ekstra uTa-tid eller overtid den 
 sommeren. Klinikkledelsen satte opp 
ferie delvis etter våre ønsker, fordelte 
deretter vakter og brukte opp vår 
 arbeidstid på dette. De glemte å sjekke 
om det var igjen nok arbeidstid til at 

det var noen tilstede på dagtid hver 
dag. Vi avventet, fristen for å endre 
ferie og arbeidsplan løp ut. Løsningen 
for å dekke manglende dagtid ble at 
klinikkledelsen måtte leie oss inn på 
dagtid for en mye høyere timepris 
(1000 kr) enn det som da var vakans-
betaling. I alle årene etterpå har vi selv 
satt opp hjelpeturnusen og det er  av- 
delingstillitsvalgt som har gjort dette. 

Hjelpeturnus, 
er det farlig?

Av Odd Grenager, ass FTV Akershus Universitetssykehus, nestleder Of

Hjelpeturnus har blitt sett på med skepsis av mange. De mener dette gir 
 arbeidsgiver mulighet til å skalte og valte fritt med legenes arbeidstid og inn-
sats i en ferieperiode, og dessuten spare penger ved ikke å betale for ekstra 
innsats (hyppigere vakt) og unngå vakansvakt-betaling.

››
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Det er bred enighet i avdelingen, både 
hos avdelingssjef og oss, om at dette er 
en god måte å avvikle ferieperioden på.

Det er noen begrensninger for en 
vellykket hjelpeturnus: Siden det skal 
avvikles ferie er det begrenset tilgang 
på legeressurser. elektiv virksomhet 
må reduseres i takt med dette. Dess 
flere som går i et vaktsystem, eventuelt 
med tillegg av kompetente kolleger 
som bare jobber dagtid, dess lettere er 
det å lage en god hjelpeturnus. Vi  
startet med dette i et 5-delt hjemme-
vaktsystem.

alle kan ikke ta ferie samtidig. Hos 
oss har det vært mest populært med 
ferie fra siste halvdel av juli. Dette må 
styres, men det er ganske forskjellige 
behov og ønsker. Med litt parlamenter - 
ing har dette stort sett gått greit. Ved 
problemer har vi tatt hensyn til hvor-
dan ferien var lagt året før.

Det enkleste er å ta ut for eksempel 
to perioder i en vaktturnus. Har man 
6-delt vakt tar man ut 12 uker (uav hengig 
av sykehusets ferieperiode). Da stoppes 
vanlig turnus ved start, og man begynner 
igjen i ordinær turnus etter periodeslutt. 
Da vil man beholde vanlig rytme på 
vakter/helger/O-uker resten av året 
utenom hjelpeturnusperioden.

arbeidstiden i hjelpeturnusperioden 
regner vi eksempelvis ut slik: 12 uker 
periode minus 4 uker ferieuttak = 8 
uker arbeid x ukentlig arbeidstid inkl. 
uTa = arbeidstid for hele perioden.

Forskjellig ferieuke-uttak og for-
skjellig uTa-tid vil gi forskjeller i hvor 
mye som skal arbeides av den enkelte 
lege.

Så fordeles alle vakter mest mulig 
likt. Total arbeidstid for perioden fra-
trekkes vakttimer, da kommer man ut 
med netto arbeidstid som skal fordeles 
på dagtid. Mer arbeidstid er det ikke å 
planlegge, med mindre arbeidsgiver 
ønsker å leie inn mer dagarbeidstid. 
Vår arbeidsgiver har ikke ønsket å 
inngå avtale («sommeravtale») om 
timepris for slik innleie. Den enkelte 
lege forhandler om dette på fritt 
grunnlag. Vårt råd har vært å kreve det 
samme som er vanlig på ahus for avtalt 
ekstra poliklinikk, 1000-1200 kr pr. 
time for ferdig spesialist i faget.

Vi får således en annen arbeidsrytme 
med noe hyppigere vakter, de faste 
0-ukene forsvinner i perioden, men  
det gis i stedet tilsvarende mange  
fridager.

Vår hjelpeturnus gir oss derfor ikke 
gjennomsnittlig lengre arbeidsuke i 
ferieperioden enn ellers. Det eneste 
økonomiske oppgjøret er utregning  
av ekstra vakttillegg, da mer av 
arbeids tiden blir brukt til vakter i 
ferieperi oden enn ellers. Det blir 
 derfor ikke noen større godtgjøring i 
ferieperi oden, men det har heller ikke 
vært noen ekstra innsats. Vi slipper å 
være totalt utslitt av ekstraarbeid før 
ferien, og slipper å grue oss i ferien til 

en ny periode etter ferien med mye 
overtid.

Solskinnshistorie? Ikke nødvendig-
vis: Ferien må spres noe, men dette må 
også gjøres med annen organisering  
av ferieperioden. Totale tilgjengelige 
legeressurser på dagtid reduseres.  
Vi har redusert elektiv drift om 
 sommeren på sentraloperasjon. Vi 
reduserer poliklinikk og dagkirurgi  
til et minimum. Når det er nødvendig 
med poliklinikk settes pasientene opp 
fra ettermiddagen og fremover mot 
morgenen. Ved ikke fulle lister kan 
man da rekke å gå visitt eller operere 
før poliklinikken starter. Poliklinikker 
legges til de dager hvor vi ikke har 
elektiv operasjonskapasitet og til dager 
med god legedekning på dagtid.

Det går an å få til, men det krever 
god planlegging. arbeidsgiver må inn-
se at man ikke får full drift, normal 
tilgang på legeressurser, avviklet ferie 
og samtidig ingen ekstra utgifter.

Ved bruk av hjelpeturnus kan man 
avhjelpe manglende legetid med inn-
leie av vikarer eller leie inn sine egne 
leger (da beholder man egen kompe-
tanse og lokal kunnskap) på dagtid. 
Dette må bli arbeids givers valg.

I følge våre erfaringer er ikke  
hjelpeturnus farlig! •

Sommer 2009
lege1 lege2 lege3 lege4 lege5 lege6 lege7

Helgevakt 69,76 2 34,88 1 34,88 1 34,88 1 34,88 1 34,88 1 69,76 2
Hverdagsvakt 55,52 4 69,4 5 97,16 7 69,4 5 69,4 5 69,4 5 69,4 5
Sum vakt 125,28 104,28 132,04 104,28 104,28 104,28 139,16
Ukearbeidstid 46,94 43,23 43,23 43,23 43,23 43,23 46,94
Total arb tid 234,7 216,15 216,15 172,92 187,76 216,15 234,7
Rest dagtid 109,42 111,87 84,11 68,64 83,48 111,87 95,54
Permisjon 5D
Df-fredager 8,5 1 8,5 1 17 2 17 2 8,5 1 8,5 1 17 2
D-dager 99 11 99 11 63 7 45 5 72 8 99 11 72 8
Sum dagarbeidstid 107,5 107,5 80 62 80,5 107,5 89

Overtid 0 0 0 0 0 0 0

Ferieuker 4 4 4 5 4 4 4
Feriedager
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Uten å gå dypt inn i denne delen av 
materien nå, er det helt opplagt at 

fusjoner kan medføre faglig uforsvarlig-
het og dårligere pasienttilbud om ikke 
profesjonen passer på og dette syssel-
setter tillitsmannsapparatet. Videre er 
det store og ofte helt ukjente problem-
kompleks knyttet til å harmonisere 
lønns- og avtaleverk når ulike helsefore-
tak slås sammen. Her er tillitsvalgt mer 
på hjemmebane, men omfanget av slike 
prosesser er en utfordring i seg selv og 
premissene er ukjente for alle parter. 
Tillitsvalgte (TV) utfordres her på inn-
sats, kreativitet og tålmodighet – i hvert 
fall tar det svært mye tid. Kollegiet enga-
sjerer seg i de pågående prosesser og ofte 
er det naturlig at TV bringer synspunk-
ter og krav videre til ledelsen. 

Med så omfattende endringer som har 
funnet sted i vårt helseforetak de siste 
årene, har dette vært og er for FTV og 
KTV noe nær heltidsbeskjeftigelser. 
 Nedover i systemet går det mer i perioder, 
men nye endringsforslag og prosjekter 
står i kø og holder også plasstillitsvalgte  
i aktivitet. Det er fare for at TVs tradisjo-
nelle ansvarsområder lider under dette;  
i skyggen av apokalyptiske omstrukture-
ringer blir selv lønnskrav «lite viktige» – 
på den fronten må man kanskje først og 
fremst bale med best mulige tilpasninger 
mellom forskjellige lønnsmodeller og 
rettferdig overgang til felles system. ulike 
etablerte «lokale ordninger» som kanskje 
ikke kan videreføres skaper også større 
bølger enn et rituelt lønnskrav. Dette er 
vanskelig og erfaringsgrunnlaget for 
håndtering er dårlig – tillitsmannappa-
ratet må trekke veksler på overordnede 
erfaringer i organisasjonen sentralt.

Tilsynssaker og negative pressoppslag 
er nå mer enn før en del av hverdagen  
– dette blir en utfordring også for TV i 
tiden fremover. enkeltmedlemmer vil 
naturlig ha nytte av TV som støttespiller 
og formidler av legeforeningens bistand 
om det er nødvendig. TV er en naturlig 
støtte i forholdet til arbeidsgiver – det 
ser ut til at dette kan bli en betydelig 
utfordring dersom foretaksledelsen ikke 
finner det opportunt å gå ut i media.   

Kommer vi, avdelingen eller foretaket 
i pressens søkelys, oppstår en svært 
uoversiktlig situasjon som kan ødelegge 
selv den sterkeste kollega, eller endog 
hele fagmiljøer. Positiv medieomtale er 
av stor verdi for forholdet mellom helse-
tjenesten og pasientene, - på samme 
måte er journalisters jakt på sensasjoner 
og gode oppslag nesten alltid ødeleggende 
for tilliten vi er avhengig av. De hyppige 
negative rapporter fra ahus dette året, 
TV2 reportasjer og sist aftenpostens 
omtale av «Dobbelt så mange klagesaker 
som i fjor», er bare noen som indikerer 
hvilken virkelighet vi allerede befinner 
oss i og beveger oss mot. Som tillitsvalgt 
blir man naturlig involvert når riktig 
eller galt, medias «spot(t)» står mot 
enkeltperson eller avdeling. Det viser  
seg at Foretaksledelsen kan ha en medie-
strategi som legger bånd på dens mulig-
heter til å dele trykket med den eller de 
som er kommet i et søkelys. Medierådgi-
vere anbefaler ledelsen ikke å ta til mot-
mæle «fordi det vil påkalle alle andre 
medier – dukk og sitt stille da heller». en 
annen begrunnelse er at foretaket ikke 
kan kommentere dette, fordi det er en 
tilsynssak.   

avdeling eller kollega blir stående 
alene i mediestormen – uten reelle 
 muligheter til å forsvare seg. Som part i 
saken, alene eller som gruppe kan man 
oppleve at det ikke bare er taushets-
plikten som binder en – man blir bedt 
om ikke å «gjøre vondt verre»! en kan bli 
minnet om lojalitetsplikten. Tiden leger 
ikke alle sår og omdømmebygging tar 
lang tid, det er noe alle vet – å gjenopp-
bygge tillit antagelig lenger. I «Nord-
landssaken» som nettopp har vært oppe 
ble det et tema at man tvert om faktisk 
selv var delvis var ansvarlig om man ikke 
tok til motmæle, forsøkte korrigere med 
egen versjon av saken. Det bør man legge 
merke til – det finnes altså flere skoler 
innen mediestrategi og den eller de 
 ansatte ved et sykehus  som opplever 
denne type belastning, skulle forvente 
hjelp og støtte fra annet hold enn – til-
litsvalgt. 

Legeforeningens tillitsvalgt institusjon 
på alle nivåer, fra lokalt til sentralt er det 
man har å støtte seg til og her kan man 
gjøre mye for særlig enkeltmedlemmet. 
en avdeling eller klinikk blir en mer 
uhåndterlig størrelse som kan falle litt 
mellom  en forventet støttefunksjon fra 
en sykehusledelse som kanskje altså ikke 
kommer og et tillitsmannsapparat som 
kan engasjere seg fordi det finns kanskje 
faglige aspekter og pasientsikkerhets-
messige betraktninger som gjør det 
relevant. Tillitsmannsapparatet er dess-
uten til for medlemmene selv om de altså 
noen ganger utgjør en gruppe. Poenget 
er at dette krever stadig mer av en tillits-
valgts tid – og går ikke denne ordningen 
inn og gjør jobben – alene – for Sykehus-
ledelsen?  •

«Oppgaveglidning»
Min erfaring som tillitsvalgt over noen år er at saker av annen natur enn de 
tradisjonelle lønnsforhandlinger er i ferd med å overta plass og oppmerk-
somhet. Omstruktureringer har de siste årene krevd mye tid og vil fortsatt  
gjøre det. Både de største og de mindre «foretaksrevolusjoner» byr på mange 
utfordringer ettersom faget og legenes votum ikke lenger er det samme. 

Innlegg av Arild Egge, Redaktør, Overlege tillitsvalgt››
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Leder Jon ønsket velkommen og vi gikk 
rett på tariffspørsmål som «Lønn som 
fortjent?» ved Knut aarbakke, leder for 
akademikerne.  Med sideblikk til andre 
lands dårligere økonomiske situasjon 
ble vi orientert om lønnsdannelse og 
frontfagsmodellen som gjør at spil-
lerommet for lønnsoppgjøret bestem-
mes av konkurranseutsatt industris 
tåleevne. et utvalg (Holden 3) skal se på 
denne modellen etter at streikevåren 
2012 gjorde Stoltenberg «gram i hu». 
Om det skulle i framtiden åpne for fri-
ere rammer i vårt område, minnet han 
om at akademikerne i Danmark, reisens 
mål, i år går til forhandlinger og aksept-
erer en reallønnsnedgang. realitetene 
der er at 35 % av ferdigutdannede 
 akademikere er helt arbeidsledige etter 
ett år, 55 % er uten relevant arbeid.   

ellers er det ikke så lett å være 
 Cheerleder og argumentere for høyere 
lønn til den gruppa som likevel tjener 
mest – vår livslønn trumfer advokat-
enes! Helsearbeiderne er også de som 
har størst lojalitet til sin sektor og 
 samtidig er minst opptatt av lønn i sitt 
arbeidsforhold! Svarte jeg på spørs-
målet? - sannsynligvis ikke, svarte han 
selv og noe rett hadde han vel i det…

Magne Lerø «trodde kurset var i 
morgen», men han ble sjanghaiet og 
fikk holdt sitt foredrag før han måtte 
«kastes av» samtidig som båten la fra 
land. Først kommet i gang er han van-
skelig å stoppe og han leverte mange 
artige og tankevekkende betraktninger 
omkring journalistiske arbeidsmeto-
der, deres motivasjoner og hva vi kan 
vente oss av fremtiden. Det blir ingen 
kjære mor, håpet om å kunne «komme 
i dialog med pressen» er oftest naivt. 
«Ikke tro at vi jakter i flokk» - så avan-
sert er det ikke – vi ser at noe rører på 
seg, og så løper vi etter byttet. alle vil 
ha sin del. Noen ser tidligere enn andre 
at det ikke er så interessant, mens an-

dre må «helt innpå». Det er tøffe tider  
i bransjen og man lever av sin siste 
«forside». Det råder en oppfatning av 
at «leger er noen luringer» og at «det 
er fint» at noen passer på dem. Det 
finns to verdener, den rasjonelle og  
den emosjonelle – pressen befinner  
seg definitivt i den emosjonelle: «Det å 
være veldig gløgg i våre dager er ikke 
like stas som å være veldig følsom!» 
Leger er noen utmerkede stabeis som 
alltid gir gode oppslag!  

Gode råd for pressehåndtering kom 
også – det gjelder altså legge seg flat i 
forskjellige grader; beklag om det er 
påkrevet – ikke spar på det, men for all 
del ikke si «ingen kommentar»! Det 
blir alltid feil! 

Vår egen anne Kjersti befring gjen-
nomgikk «SPeKTer –sløfene» og for-
handlingene de siste par årene. Hun la 
vekt på at vi alt i alt, burde holde på de 
«lokale forhandlinger» – selv om det er 
manges oppfatning at det er mye arbeid 
som likevel gir lite. Vi forhandler sentralt 
– lokalt, fordi motparten synes å følge 
sentrale føringer, som det ble sagt fra 
flere lokale tillitsvalgte. Det kom imidler-
tid fram også gode erfaringer fra andre 
hold. Lokale forhandlinger forutsetter at 
arbeidsgiver ønsker å utvikle sine ansat-
te. Når dette ligger til grunn, kan det gi 
gode avtaler ikke bare om lønn. avtale-
festet permisjon, vaktfri og  støtte til kurs 
er ikke på plass  like bra i alle foretak og 
er kanskje viktigere enn lønn. under 
kurset var flere inne på dette – man 
kunne si det både er et argument for å 
fokusere på gode b-avtaler, men også for 
å løfte det opp til sentralt avtalenivå!

Ylf var til stede ved at Odd Grenager 
resiterte fra et fyldig brev fra leder 
Johan Torgersen. Han skulle svare  
på om det var for liten forskjell på lønn 
til leger i spesialisering og overleger; 
det ligger et godt emne for diplomatiet 
i den karen…

Hege Gjessing hadde andre dag av 
kurset et innlegg om arbeidstid og verne-
bestemmelser. et godt innlegg som også 
omfattet en orientering om Faste still-
inger, foreningens ambisjon om å skaffe 
gode legeledere (meld dere på Dialog-
konferansen!) og en kommentar til Stø-
res «sykehustale» i 10 punkter. etterpå 
var det diskusjon i 5 grupper omkring 
vernebestemmelsene med oppsummer-
inger (skriftlig innlevering) etterpå som 
Of styret kan ta med seg i videre arbeid. 

Man rakk også over å gå i gjennom 
alle b-delsavtaler. Vår nye jurist Lene 
brandt Knutsen, som fyller plassen til 
Signe Gerd er en systematiker, og «to 
the point». Hun gjennomgikk svakhe-
ter i avtalene – som man altså må jobbe 
med i 2014 – i år er det mellomoppgjør 
og teksten skal altså ikke «åpnes».  
revmatismesykehuset på Lillehammer 
og St. Olav ble fremhevet som de kanskje 
beste avtalene.  

Vårens forhandlinger. Som før er det 
frontfagsmodellen som gjelder, det er et 
prosentoppgjør. Vi har en avtale og vi 
står derfor sterkt. I fjor kom Ylf bedre  
ut enn overlegene, la oss gå for det om-
vendte i år. Støre har utfordret SPeK-
Ter på dette med åpningstider i syke-
husene og det er egentlig et økonomisk 
spørsmål å få dette til. Det foreligger 
utbredt praksis for kveldsvirksomhet  
og muligheter for mer av samme, men 
det står like mye på å få til avtaler med 
øvrig personell ved sykhusene. 

Også dette kurset var populært blant 
deltagerne. Temaene og innleggene var 
gode, det var engasjerte diskusjoner 
– og ikke minst var det sosiale et fint 
«lim». Flott bespisning om bord tors-
dag med Tom Guldhav fra styret som 
glitrende «takk-for-maten-taler».  
Torsdag formiddag var det «fri lek» i 
København noen timer.  For noen ble 
årets lønnsoppgjør forskuttert der, - et 
riktig Tariffkurs altså. •

Referat fra Tariffkurset 6. -8. februar 2013

Av Arild Egge, Redaktør

«Crown of Scandinavia» ligger i en frossen Oslofjord med lav ettermiddagssol
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Sant skal sies, det var ikke bare  
avisa Nordland (aN) som skrev  

om denne saken på en unyansert, ja 
direkte stygg måte. Her må VG, NrK 
og aftenposten også nevnes. under 
rettsaken var det nok også det som 
syntes å være hovedargumentet til aN: 
De andre var minst like ille som oss, og 
det er urettferdig at dere nå er slemme 
mot oss. «Ved søk finner man at det er 
skrevet minst 1000 artikler om saken i 
ulike medier, og det er altså bare lokal-
avisen som er saksøkt, sier Avisa Nord-
lands prosessfullmektig, til Dagens  
Medisin».

Dom i saken faller mot slutten av 
måneden. Det blir spennende om 
 dommeren klarer å fokusere på den 
presseetiske og menneskelige siden  
av saken, om virkemidlene sto i sam-
menheng med sakens alvorlighet. eller 
faller hun for advokatens taktikk om  
å vurdere om det var riktig kirurgisk 
metode og spillet om at det er synd på 
en liten lokalavis? Var det rimelig å 
hevde at legene fjernet friske organer? 
Var det rimelig å identifisere legene 
med navn og bilde? Saken har fått store 
konsekvenser. De to utenlandske kolleg - 
aene har flyttet fra Norge. Sykehus-
direktør og klinikksjef har gått av.

Saken var allerede under granskning 
av Statens Helsetilsyn (meldt inn av 

Kunda selv), og virksomheten i strid 
med funksjonsfordelingsvedtaket var 
stanset. Det var bare 3 gastrokirurger 
ved avdelingen, slik at faren for ut-
henging av uskyldige var minimal 
 (sistemann drev ikke med denne type 
kirurgi). Man kunne via Helse Nord, 
via NPr og via Helsetilsynets gransk-
ning få oversikt over hele omfanget av 
virksomheten.

Det blir helt patetisk når aN hevder 
de bidro til å renvaske kirurgene med 
sin journalistiske virksomhet: «Vi 
 mener vi bidro til å renvaske kirurgene i 
den samlede dekningen, blant annet ved 
at vi slo det opp over to sider da syke-
huset kom med sin unnskyldning overfor 
de to» sier redaktør Hansen til Dagens 
Medisin. Dette står i grell kontrast til 
Kundas fortelling om depresjoner og 
selvmordstanker. aNs påståtte ren-
vasking kunne risikert å ha skjedd post 
mortem.

På samme måte som Legeforeningen 
har sitt etiske råd, har media sitt 
 P ressens faglige utvalg. Dette består a 
v journalister, redaktører og såkalt 
menigmann, men også disse er utpekt 
av pressen selv. Dette, etter min mening 
«ikke habile» utvalget frikjente aNs 
reportasjeserie, og dette ble brukt som 
et hovedargument under rettsaken. 
utvalget uttaler i sin behandling av 

saken: «Tidligere har utvalget påpekt at 
personer i betrodde stillinger eller verv 
må akseptere at offentligheten får 
kjennskap til at de er innblandet i straff-
bare eller klanderverdigeforhold av 
betydning for utøvelsen av stillingen. 
Slik utvalget ser det, besitter man i 
kraft av stillingen som lege en tillit og 
et ansvar som innebærer at man må tåle 
et kritisk søkelys på seg når man er 
involvert i forhold av en slik art som 
omtalt i det påklagede tilfellet.»

Man kan i etterkant spekulere på  
om utvalget ville kommet til en annen 
konklusjon dersom konklusjonen fra 
Statens helsetilsyn hadde foreligget 
når de gjorde sin vurdering: Statens 
helsetilsyn har vurdert handlemåten til 
to leger i forbindelse med tilsynssaken, 
og gir dem på bakgrunn av dette ikke 
noen advarsel. De to erfarne legene var 
involvert i elleve av de seksten operasjon - 
ene som var i strid med funksjonsfor-
delingen. 

Det er innhentet sakkyndig uttalelse 
fra to overleger og spesialister i gastro-
enterologisk kirurgi. Helsetilsynet har 
kommet til at kun ett av de operative 
inngrepene har vært utført i strid med 
kravet til faglig forsvarlighet.

Det var ikke bare aN som ble klaget 
inn for PFu. aftenposten publiserte 
lederartikkelen «Når kirurger får gå 

Salten Tingrett i Bodø har vært arena for basketak mellom 
Avisa Nordland og Legeforeningen på vegne av kirurg Ras-
tislav Kunda etter avisoppslagene sommeren 2010 omkring 
pancreasoperasjoner utført i strid med Helse Nord sine funk-
sjonsfordelingsregler.

Innlegg av Arne Laudal Refsum, Redaksjonskomitéen››

Kollisjon mellom medisin og media
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amok» som blant annet inneholdt set-
ningen: «To utenlandske leger har med 
skalpell i hånd tilsynelatende gått amok 
ved operasjonsbordet…». aftenposten 
legger stor vekt på at de brukte ordet 
tilsynelatende. Videre hevder aften-
posten at en lederskribent vanskelig 
kan pålegges en selvstendig faktasjekk i 
enhver nyhetssak som kommenteres. 
Men anonyme skal de få lov til å være!

a-magasinet (utgitt av aftenposten) 
hadde en lang artikkel om saken i mai 
2011 etter Helsetilsynets konklusjon, 
og der sier redaktør Harald Stanghelle 
at lederartikkelen ikke skulle ha vært 
trykket. I en avisartikkel 4. juli 2011, et 
år etter stormen, skriver aftenposten i 

artikkelen «De speilvendte sakene» 
følgende: «I virkeligheten ble skurke-
rollen delt ut allerede før den første 
leseprøven var begynt. Det fantes ikke 
rom for tvil og motforestillinger….» Og 
videre: «Selvsagt har dette noe med vår 
egen medielogikk å gjøre. Vi journalister 
elsker de opplagte sakene, de åpenbare 
skandalene og vår egen velpleide vakt-
bikkjefunksjon…. Derfor fremelsker vi 
bare en eneste forklaringsmodell, og 
lukker oss selv ute fra de mange grå-
sonene som er med på å nyansere en 
sak….» aftenpostens sjefsredaktør 
Hilde Haugsgjerd er leder av PFu. J 
eg undres om PFus konklusjon hadde 
vært like bastant dersom disse siste 

sitatene hadde fulgt med som aften-
postens tilsvar til klagen.

Dette kaller man vanligvis inhabili-
tet, man kaller det bukken som passer 
havresekken. Media som den fjerde 
statsmakt er ukritiske i utøvelsen av sin 
enorme makt til å ødelegge mennesker. 
Det blir spennende om den tredje 
statsmakt, domstolen, tør komme med 
en selvstendig domsslutning. •

Resultatet av rettssaken forventes i begynnelsen av mars. 
Følg med på Ofs hjemmeside/Facebook som vil publisere nytt i saken umiddelbart.
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betyr presentasjonen av stortingsmeld-
ingen, Pasientsikkerhetskampanjen  
«I trygge hender», lansert i 2011, den 
nye meldeordningen etter §3-3  i regi 
av Kunnskapssenteret, og helseforetak-
enes nye oppdragsdokument som prio-
riterere pasientsikkerhet, at Kvalitet 
endelig skal få sin plass i solen? 

Og er det den nye helse- og omsorgs-
ministeren, aPs «wonderboy» Jonas, 
som skal målbære og gjennomføre 
denne dreiningen bort fra det øko-
nomi- og konsulentstyrte «new public 
management- foretakeriet» vi har ut-
viklet, til et fagdominert kvalitets-  
og kunnskapsdominert styresett?

I Stortingsmeldingen ser en forslag 
om kvalitetsrelaterte refusjonsordn-
inger, om reelle kvalitetsindikatorer og 
kvalitetsregistre, blant mange ord og 
uttrykk vi dessverre har lest  de siste 

15-20 årene  i de  tallrike utredningene, 
veilederne og prosedyresamlingene 
som er produsert. Ikke minst har  
Legeforeningen produsert konkrete 
råd og anbefalinger for å forbedre 
 kvaliteten på helsetjenestene. Foren-
ingen har belønnet eksempler på 
 kvalitetsforbedrende tiltak år etter år. 
Lite av dette arbeidet har hatt stor 
gjennomslagskraft etter at sosial-
økonomene og byråkratene i Finans- 
og Helsedepartementet har sagt sitt.

OM det blir realiteter, er det viktig  
at vi, som innehar den fagmedisinske 
kompetansen, ser vår besøkelsestid. 
Visst har QI= Quality Improvement= 
Kvalitetsforbedring sine egne teknik-
ker og sin egen sjargong, som kan og 
skal læres. Men kvalitetsforbedring er i 
sin kjerne å bruke rendyrket medisinsk 
vitenskap og etikk:  «Å gjøre de riktige 

tingene til riktig tid på riktig måte - og 
på riktig person (kan vi legge til)». 

Det er ikke noe som skal gjøres eller 
læres VeD SIDeN aV eller I TILLeGG 
TIL- det skal være en integrert del av 
den medisinske (tanke)virksomheten- 
skal vi fortsatt være så dristige å kalle 
det «den medisinske kunsten»?   
Å gi seg tid (til det må vi kreve ress-
urser), til å ta en reell og grundig 
 anamnese, gjennomføre en komplett 
og målrettet klinisk undersøkelse,  
lage seg en differensialdiagnose,  
bestille dekkende (men ikke unød-

En renessanse for
«Den medisinske kunsten»

Lanseringen av Stortingsmeldingen «God kvalitet - trygge  
tjenester», og etter å da deltatt på OUS-seminar om kvalitet 
har jeg fått forståelse for at 2013 fra helsemyndighetenes 
side skal bli det store kvalitetsforbedringsåret-! Endelig,  
sett fra en gammel Kvalitets- koordinators øyne.  
Det er sannelig på tide!

De 44 fagmedisinske foreningene utgjør en av Legeforeningens 3 akser, (lokalforeningene  
og  yrkesforeningene er de 2 andre aksene) og de er representert i Landsstyret med  
20 representanter. Denne gruppen kalles FaMe-gruppen. Leder av FaMe-gruppen har et 
 stående tilbud om innlegg i Overlegen. Vanligvis vil også en fagmedisinsk forening  
presentere sitt fags utfordringer. (Red.)

Av leder i FaMe Rolf S. Kirschner››
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vendig  mange) undersøkelser, og 
sammen med kollegiet analysere 
 resultater og supplere, hvis nødvendig. 
Til slutt komme frem til en korrekt 
diagnose og behandling. Det hele i full 
forståelse med pasienten og pårørende, 
parallelt med fyllestgjørende og forstå-
elig informasjon, og med den respekt 
som om det var ens egne pårørende. 
eller helst; den måten en selv ønsket å 
bli behandlet!

God kvalitet er definert som «å innfri 
de gitte forventningene», og det er ikke 
noe som det koster ekstra å produsere. 
Å tenke kvalitet i det en gjør, å bruke 
det en har lært, koster intet. Og selv 
om det også heter «innenfor de gitte 
rammer», er det selvsagt at VI MÅ 
KreVe de ressurser og redskaper som 
en nødvendige! Men hva som er nød-
vendig må styres av «vetskap och be-
provad erfarenhet», ikke alles inderligste 
ønske om maksimal ytelse på alle plan! 
Det betyr at våre ledere må kunne  
«se nedover og ikke bare oppover»,  
og ta beslutninger om nødvendige 
ressurser på kunnskaps- og konsensus-
basis, ikke bare basis av økonomiske 
kalkyler og instrukser «fra toppen»!

Dersom 2013 er året da vi får denne 
sjansen- så bruk den! bruk faget og 
fagkunnskapen til å skape bedre 
 kvalitet!

Hvis det da ikke er det siste halm-
strået til en synkende regjerings- 
konstellasjon som vet at helse og 
 omsorg vil bli den heteste valgkamp - 
striden? In essence: Får vi et kvalitets-
år eller Jonas som stiller som stats-
ministerkandidat på den rødgrønne 
listen i september? Følg med....  •

Godt nytt år.
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Norsk Dermatologisk Forening vart 
skipa 27. januar 1915. Namnet vart 
seinare endra til Norsk Dermatologisk 
Selskap. I 2011 vedtok generalfor-
samlinga å endre namnet til Norsk 
forening for dermatologi og venerologi 
(NFDV) for å markere at venerologien 
er ein integrert del av spesialiteten. 
Det var med venerolgien det heile 
starta. Frå tidleg på 1500-talet spreidde 
syfilis seg i landet, men det var først 
200 år seinare det vart eit stort pro-
blem. På 1700-tallet spreidde ei vond-
arta form av syfilis seg over hele Noreg, 
spesielt på landsbygda, den såkalla 
«radesyken». Saman med eit oppbluss 
av lepra, særleg på Vestlandet, var dei 
dermatologiske sjukdomane rekna for 
å vere  dei vanlegaste i landet. Ved 
grunnlegginga av Noreg sitt første 
universitet i Christiania i 1811, vart det 
frå 1817 gjeve medisinsk undervisning  
i dermatologi - først ved agers amts-
sygehus (eit tidlegare radesjukehus)  
på Galgeberg under eikaberg, seinare 
som del av rikshospitalet (rH). Frå 
1841 var det ein eiga hudavdeling ved 
rH, den første spesialavdelinga innan 
medisin i Noreg.

Dermatovenerologien har gått gjen-
nom store endringar sidan foreininga 
vart skipa for nesten 100 år sidan.  
Syfilis og lepra er ikkje lenger dei sjuk-
domane som dominerer faget i vår del 
av verda. Likevel er det viktig ikkje å 
gløyme at dei seksuelt overførbare 
infeksjonane (SOI) framleis er svært 

utbreidde i alle land og verdsdelar, 
også i Noreg. Syfilis er ikkje utrydda!  
I Noreg vart det i 2011 meldt 130 til-
felle av primær, sekundær og tidleg 
latent syfilis, altså dei smittsame stadi-
ene av syfilis. Dei siste 10 åra har det 
globalt vore ein pågåande syfilisepide-
mi blant menn som har sex med menn. 
I den same gruppa er det også størst 
risiko for HIV-smitte. Den sjeldne 
sjukdomen lymfogranuloma venereum 
har dukka opp att. Gonoré har vorte 
ein utfordring å behandle p.g.a. multi-
resistens. Fokus må haldast oppe også 
på dei veneriske sjukdomane. Det er 
difor svært gledeleg at Olafiaklinikken 
har fått status som nasjonalt kompe-
tansesenter for seksuelt overførbare 
infeksjonar.

Primo januar 2013 var det 169 god-
kjende spesialistar i hud- og veneriske 
sjukdomar som var medlemer i NFDV. 
Førtisju medlemer var under spesialist-
utdanning. rundt halvparten av dei 
godkjende spesialistane arbeider utan-
for sjukehus, anten i avtalepraksis eller  
i privatpraksis utan driftstilskot. Talet 
på avtalespesialistar og privatpraktiser-
ande spesialistar varierer betydeleg i 
dei ulike helseføretaka. ei stor utfor-
dring i åra framover, blir å få ferdige 
spesialistar til å flytte ut frå sentrale 
strok og overta avtalepraksisar og over-
legestillingar ved poliklinikkar på min-
dre sjukehus, når kollegaer går av med 
pensjon. Nesten 1/3 av dei noverande 
spesialistane er i aldersgruppa 60-69 år.

Dei sjukaste hudpasientane blir 
framleis behandla på døgnpostar på 
hudavdelingane på regionsjukehusa, 
men sengetalet her har vorte redusert 
til eit minimum.  Mykje av behandlinga 
har vorte overført til dagavdelingar og 
poliklinikkar. Mange hudsjukdomar er 
kroniske og pasientane må leve med 
sjukdomen sin livet ut. Tidlegare be-
stod behandlinga stort sett i smørjing, 
bad, lysbehandling, og for dei verst 
stilte, tablettbehandling. Spesielt 
kunnskapen om og behandlinga av 
alvorleg psoriasis har endra seg radi-
kalt i løpet av dei siste 10-15 åra. For-
sking og epidemiologiske studiar har 
vist at psoriasis er ein autoimmun 
sjukdom med auka risiko for hjarte-/ 
karsjukdom, diabetes og overvekt. Dei 
nye, såkalla biologiske legemidla, har 
vist seg å ha god effekt også på psoria-
sis. Stadig fleire pasientar med alvorleg 
psoriasis blir behandla med medisinar 
som held dei symptomfrie. Medika-
menta er relativt dyre, og det er utar-
beidd nasjonale retningslinjer for kven 
som skal få tilbod om denne type be-
handling. Mange spørsmål om både 
sjukdomsårsak og behandling kjenner 
vi framleis ikkje svara på. Nasjonale 
kvalitetsregistre har vist seg å vere 
nyttige hjelpemiddel for å overvake 
effekt og biverknader av ulike behand-
lingstiltak. arbeidet med å opprette eit 
fagspesifikt nasjonalt register for bio-
logisk behandling innan dermatologi 
er godt i gang. Vi reknar med at eit slikt 

FaMe

Innlegg fra Turid Jorunn Thune, seksjonsoverlækjar Hudavdelinga,  
Haukeland universitetssjukehus. Leiar i Norsk forening for dermatologi og venerologi
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Hud- og veneriske sjukdomar:
Gammal spesialitet 
med nye utfordringar
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register etter nokre år vil kunne bidra 
til å gje oss ein del av svara vi søkjer.

Hudkreft, som blir delt inn i mel-
anom og non-melanom hudkreft, er 
diagnosar som krev mykje ressursar i 
dermatologien. Talmessig dominerer 
non-melanom hudkreft som består av 
basalcellecarcinom (bCC) og spino-
cellulære carcinom (SCC). uV-stråling, 
alder og immunsuppresjon er kjende 
risikofaktorar. risikoen for å utvikle 
«non melanoma skin cancer» (NMSC), 
er mangedobla hjå organtransplanter-
te. Med eit aukande tal eldre, høgare 
levealder og fleire organtransplanterte, 
er det venta at talet på NMSC vil stige 
kraftig. Nye, effektive og lite trauma-
tiserande behandlingar som PDT 
 (fotodynamisk terapi) og Imiquimod 
krem vil kunne nyttast ved dei lettaste 
tilfella, men mange må framleis be-
handlast kirurgisk. både hudlækjarar 
og plastikkirurgar må vere førebudde 
på å kvesse knivane. 

Malignt melanom er ei alvorleg 
kreftform der tidleg diagnose og be-
handling er heilt avgjerande for prog-
nosen. Dermatologar er spesialistar i 
klinisk diagnostikk av føflekkreft og 
har plikt til å ta mot pasientar med 
reell mistanke om malignt melanom på 
kort varsel. Det er venta at behovet for 
kontroll- og behandlingskapasitet inn-
an feltet hudkreft vil auke kraftig i åra 
framover. Prioritering av oppgåvene 
våre vil bli stadig viktigare. 

ein pariakaste i medisinen er eldre 
med kroniske leggsår. Venøse leggsår 
fell inn under spesialiteten dermato-
venerologi. alle eldre med kroniske 
leggsår har rett til å få stilt ein dia-
gnose. Lækjarar generelt har vist lita 
interesse for pasientar med kroniske 
leggsår, og behandlingsansvaret har 
ofte vorte lagt til sjukepleiarar i pleie- 
og omsorgstenesta. Når ein årsaksdiag-
nose blir stilt, og det er ei oppgåve for 
lækjaren, kan pasienten få korrekt 
behandling slik at såra kan gro og ev. 
nye sår kan førebyggjast. Fastlækjaren 
må engasjere seg. Finn ikkje han/ho ut 
av det, bør pasientar med kroniske 
leggsår visast til spesialist i dermatove-
nerologi. For å få kapasitet til å ta mot 
fleire nye pasientar, er det heilt naud-
synt at kommunehelsetenesta tek 

 ansvar for sårstell og bandasjeskift. 
Samhandlingsreforma har så langt 
dessverre ikkje fungert tilfredstillande 
på dette området.

Dermatovenerologi har vore rekna 
som eit forskingsfattig fag. I 2008 ved-
tok generalforsamlinga, etter forslag 
frå styret i dåverande Norsk dermato-
logisk selskap, å opprette eit eige for-
skingsutval med representantar frå alle 
helseføretaka. I vårt fagmiljø er det no 
mykje større fokus på forsking.  Kvart 
år arrangerer forskingsutvalet i samar-
beid med styret eit forskingsseminar 
på Gardermoen der alle utgifter blir 
dekka av den fagmedisinske foreininga. 
NFDV deler kvart år ut forskings-
stipend til medlemene, og i samarbeid 
med industrien, blir det delt ut både 
publikasjonsprisar og ulike andre pri-

sar og stipend. Det spirer og gror i 
forskingsmiljøa. Fleire kollegaer har 
disputert i løpet av dei siste 2 - 3 åra, 
fleire stipendiatar ventar berre på 
datoen for diputas, og andre er godt i 
gang med ein PhD. Framtida ser rela-
tivt lys ut dersom universitetssjuke-
husa klarer å halde på den akademiske 
kompetansen. universiteta og univer-
sitetssjukehusa kan ikkje konkurrere 
lønsmessig med lukrative avtalepraksi-
sar. universiteta må difor gjere seg 
meir attraktive på andre felt for å 
 kunne vere konkurransedyktige. uan-
sett vil fagområdet i fleire år framover 
slite med at dei noverande professorane 
går av med pensjon før nye professor-
kompetente dermatovenerologar er på 
plass. Men vi skal ikkje klage, framtida 
har ein gong sett mørkare ut. •

FaMe
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Norsk overlegeforenings kurs i 
ledelse og aktuell helsepolitikk

25. - 26. april 2013
Soria Moria hotell og konferanSeSenter, oSlo

Torsdag 25. april 2013 Kl 10 - 14.30 med iNNlagT luNsj Kl 11.30 - 12.30
Ledelse og økonomi i norske sykehus 
Økonomihensyn i norske sykehus gjennomsyrer legehverdagen ned til den enkelte pasientkontakt. Sykehusene er 
effektivisert, og flere pasienter behandles. Men overlegenes arbeidsdager er hektiske, pasienter venter for lenge på 
viktig behandling, og det er for høy risiko for feil. Og fortsatt mangler det mye på nødvendig finansiering av kompe
tanseutvikling, medisinsk teknisk utstyr, IKT, nybygg og vedlikehold. Hvordan kan vi nå målet om en god spesialist
helsetjeneste for befolkningen i hele landet?
•  Hvor mye penger bruker Norge på helsetjenesten?   

Helseanalytiker Terje L. Møinichen-Berstad
•  Lojalitet versus lydighet?   

Professor Paul Leer-Salvesen, Universitetet i Agder og tidligere direktør OUS Åge Danielsen                                          
•  Magnussenutvalget fem år etter – hvordan ble det? Er det behov for revisjon?  

Professor Jon Magnussen, NTNU og avdelingsdirektør Are Forbord, Helse- og omsorgsdepartementet.
•  Hvordan bør sykehuskronene fordeles?  

Professor Torgeir Bruun Wyller, Universitetet i Oslo og avdelingssjef Rune Heggedal, Volda Sjukehus 
• Hvor bør veien gå videre? Leder Jon Helle, Overlegeforeningen
• Diskusjon – panel og plenum

Kl 15.00 - 18.00 
Årsmøte med valg

Kl. 19.30:
Festmiddag

Fredag 26. april 2013 Kl. 08.30 - 10.00
Arbeidsmiljø og arbeidskultur
Leger arbeider hardt døgnet rundt i sykehus for å gjøre andre friske, men utsettes vi  
selv for økt sykdomsrisiko eller å dø for tidlig? Mange rapporterer mindre arbeidsglede 
enn tidligere. Flere norske sykehus har problemer med å overholde Arbeidsmiljøloven.  
Har arbeidsgiver alene ansvaret, eller har vi selv et ansvar og et kulturelt problem? 
 
•  Kan vi finne tilbake til arbeidsgleden  til beste for pasienten, oss selv og arbeidsgiver?  

Generalsekretær Geir Riise, Dnlf
•  Arbeidsmiljø, HMS og kultur i sykehus  erfaringer og refleksjoner fra sidelinjen.   

Bedriftslege Fredrik Jervell, tidligere foretakstillitsvalgt
•  Omorganiseringer, arbeidstempo og ressurssituasjonen påvirker de ansatte. Hva kan Arbeidstilsynet bidra med? 

Avdelingsleder Pål Lund, Arbeidstilsynet Oslo. 
• Diskusjon – panel og plenum

Program
VÅrKUrS og ÅrSmØTE 2013



Kl 10:30 - 12:00: 
Variasjoner i medisinsk praksis – bør vi gjøre noe med forskjellene? 
Det er store forskjeller i behandlingsrutinene i ulike helseforetak. Det kan ikke skyldes  
forskjeller i sykdomsfrekvens eller demografi. Hva ligger bak dette, og hvor er lederskapet?

•  Variasjoner i medisinsk praksis – nasjonale og internasjonale erfaringer (kunnskapsstatus). 
Prof Olav Helge Førde, Institutt for samfunnsmedisin og Senter for medisinsk  
dokumentasjon og evaluering, Universitetet i Tromsø. 

•  Variasjoner i medisinsk praksis – trussel mot rettmessig  
og likeverdig fordeling av helsetjenester?  
Divisjonsdirektør Cecilie Daae, Helsedirektoratet

• Diskusjon – panel og plenum

Kl 12.00 - 13.00
Lunsj

Kl 13.00 - 15.00
Sykehus-Norge – quo vadis?
Det er skarpt søkelys på sykehusNorge. Mange problemer er beskrevet og forklart. Myter gjentas som sannheter,  
og leger opplever at deres kompetanse i helseorganisering ikke blir utnyttet. Men hvordan kommer vi fremover?

•  Kritikk med gode analyser og konklusjoner, men hva er løsningen?   
Adm. Dir. Lars Vorland, Helse Nord

•  Hvorfor gir nye organisasjonsformer og privatisering bedre tilbud til og bedre helse hos befolkningen?  
Bent Høie, Stortingsrepresentant Høyre

•  Foretaksreformen – er det behov for å korrigere kursen? 
– Are Helseth. Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet

•  Hva er medisinen  mer penger og flere leger?  
President Hege Gjessing, Legeforeningen 

• Diskusjon – panel og plenum

Påmeldingsblankett og fullstendig program finner du på www.overlegeforeningen.no 
Sendes til Norsk overlegeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. 
Kontaktperson Edith Stenberg, tlf. 23 10 91 57, fax 23 10 91 50, edith.stenberg@legeforeningen.no 
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