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Faste stillinger
Jeg håper at de aller fleste av dere har hørt, sett eller lest at vi har fått gjennomslag for faste stillinger. Dette er en historisk begivenhet, og en av de absolutt
viktigste hendelsene i løpet av de snart 100 årene Ylf har eksistert. Det kom
som en følge av godt og målrettet arbeid fra oss, og jeg skal ikke legge skjul på
at jeg hadde regnet med at det ville ta noe mer tid enn det faktisk gjorde. Mitt
mål var at dette skulle på plass innen jeg går av som Ylf-leder 1.september
neste år. Så kan man med rette si at det på ingen måte er på plass ennå. Men
vi er likevel et sjumilssteg videre. Det er vedtatt at fast ansettelse skal være
hovedregelen og arbeidet som gjenstår er å sikre at dette skjer såpass raskt at
det ikke blir et utvannet prosjekt.
De regionale helseforetakene (RHF’ene) har fått beskjed om å finne løsninger på hvordan faste stillinger kan implementeres. Dette arbeidet er allerede
i gang, men jeg kjenner ikke til at de har bestemt seg for en leveringsdato..
Som en del av dere sikkert har sett har vi fra Legeforeningen sendt et brev
til RHF’ene hvor ber om at alle gruppe 2-stillinger og alle stillinger for leger
i spesialsering som i hovedsak finnes på universitetssykehus, umiddelbart
omgjøres til faste. Vi avventer nå tilbakemelding på denne henvendelsen.
Det er et økende antall leger som henvender seg til oss fordi de ønsker å
prøve dette for retten, gitt den nye og helt klare beskjeden fra Arbeidsdepartementet om at det ikke er hjemmel i Arbeidsmiljøloven for midlertidighet.
Vårt råd er foreløpig at vi foreløpig må forsøke å unngå rettsaker fordi det
politiske signalet er så tydelig at vi må forvente at det raskt kommer konkrete
forslag som gjør det mulig å omgjøre til faste stillinger. Vi kommer selvfølgelig til å endre på denne rådgivningen hvis dette trekker i lagdrag.
Det vi også hele tiden har sagt, er at det er må være noe midlertidighet på
gruppe 1-sykehusene fordi det må være mulig for alle å bli spesialister innen
rimelig tid. Vi ser for oss modeller hvor sykehus samarbeider om strømlinjeformete opplegg for legerne. På den måten vil det ikke bli nødvendig å si fra
seg sin faste stilling for å fullføre spesialiteten på et annet sted, men det ligger
da til grunn at du skal tilbake når du har fått den tjenesten du har behov for.
Arbeidet for faste stillinger har vært vår hovedsak de siste årene og det
kommer fortsatt til å være vår hovedsak i tiden fremover og helt til vi føler oss
sikre på at et godt opplegg for kollegiet er kommet på plass.
Blogg: http://hegegjessing.wordpress.com

Hege Gjessing
Leder
hege.gjessing@legeforeningen.no
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Spesialistgodkjenning
– vi hjelper deg

Vi har selv ansvar for å søke om spesialistgodkjenning. Hvordan gjøres det? Hva slags dokumentasjon kreves? Her er en guide for hvordan man søker om spesialistgodkjenning.

R

eglene ligger på www.legeforeningen.no/spesialiteter. Disse må
du kjenne til. «Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger»
gjelder for alle spesialitetene. Videre har
vi regler for hver spesialitet. Dessuten har
alle spesialiteter en egen målbeskrivelse
som detaljert beskriver spesialistutdanningen. På Ylfs nettsider finner du også
nyttig informasjon under «Spesialisering
av leger i sykehus».
Autorisasjon
Spesialistutdanningen bygger på full
autorisasjon som lege i Norge. I prinsippet teller kun tjeneste og utdanning etter
oppnådd norsk autorisasjon. Spesialistgodkjenning kan også tildeles lege som
har fagområdelisens frem til fylte 75 år.
Tjeneste før turnustjeneste
Dersom SAFH (Statens autorisasjonskontor for helsepersonell) har samtykket
i utsettelse av turnustjenesten, vil man
kunne få tjeneste før turnustjenesten
delvis godkjent som tellende til spesialiteten. Tjeneste før utført turnustjeneste
ved sykehus teller med ⅓ verdi, tjeneste
etter et halvt års turnustjeneste ved sykehus teller med ½ verdi og tjeneste etter ett
års turnustjeneste ved sykehus teller med
⅔ verdi. Tjenesten kan også telle med full
verdi ved ufrivillig utsettelse av turnustjenesten. I slike tilfeller må det foreligge
en bekreftelse fra SAFH på ufrivillig
utsettelse.
Utlyst stilling

Man får kun godkjent inntil tolv måneders tjeneste i ikke-utlyst stilling i
spesialfaget. I tillegg godkjennes tjeneste
i ikke-utlyst stilling for annen relevant
tjeneste (jf. spesialistreglene pkt. 1a, 1b
og 1c) og for obligatorisk tjeneste i annen
spesialitet. Vikariater over seks måneder
skal lyses ut. Ta gjerne vare på utlysningsteksten. Stillingene skal utlyses i
riksdekkende media, f.eks. Tidsskriftet
(papir og nett). Også finn.no og nav.no
kan være aktuelle steder for stillingsannonser. Du bør merke deg hvor du fant
utlysningsteksten og når stillingen ble
utlyst. Standard søknadsskjema skal
brukes. Dette finner man på Legeforeningens nettsider under: Organisasjon
og politikk → Skjemaer → Søknadsblankett for legestillinger.
Godkjente
utdanningsinstitusjoner og NR.id.nr.
Tellendetjenestetilspesialitetenmåforegå
ved godkjent utdanningsinstitusjon og i
godkjent opprettet utdanningsstilling.
Oversikt over utdanningsinstitusjonene
er å finne under hver enkel spesialitet på
Legeforeningens nettsider: Utdanning
og fagutvikling → Spesialistutdanning →
Spesialiteter. Stillingen skal ha et NR.id.
nr. (Nasjonalt råd nummer). Dette er
ikke det samme som institusjonens
interne stillingsnummer! Ha kontroll på
hvilket NR.id.nr. du har! NR.id.nr. skal
stå i utlysningsteksten, i ansettelsespapirene og i attesten. Det kreves minimum
tre måneders sammenhengende tjeneste
i en stilling for å få den godkjent til spesialistutdanningen med mindre tjenesten

har funnet sted i direkte tilslutning til
annen tjeneste ved samme avdeling.
Kurs
Sjekk kurskravene til spesialiteten!
Kursene må være godkjent av Legeforeningen. De må være godkjent for
videreutdanning, ikke etterutdanning.
Dette, samt antall timer kurset er godkjent for og hvilke spesialiteter det er
godkjent for skal stå i kursbeviset. Sjekk
at du har nok kurstimer!
Konstituert overlege
Tjeneste i overlegestilling teller kun
dersom man rykker opp fra utdanningsstilling til vikariat (konstituert overlege)
i overordnet stilling ved samme avdeling.
Du må ikke si opp utdanningsstillingen
din selv om arbeidsgiver foreslår dette for
å frigjøre en stilling. Konstituerte overleger må delta i alle utdanningsaspekter
(veiledning, undervisning, supervisjon,
mv.) for å få tjenesten godkjent.
Fravær
Alt fravær i tjenesten går til fratrekk ved
beregning av tellende tjeneste (også sykdom, sykt barn og foreldrepermisjon).
Ferie, permisjon for kurs og fravær i forbindelse med tillitsverv i Legeforeningen
eller arbeid i spesialitetskomiteer er ikke
å regne som fravær.
Deltidsstilling/deltidssykemelding
Ved deltidsstilling eller deltidssykemelding i deler av tjenesten må det stå
i attesten hvilken tjenesteplan man har
hatt i perioden (arbeidstimer per uke).
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Tjeneste i utlandet
Tjeneste i utlandet kan anerkjennes som
jevngod med tilsvarende norsk spesialitet, men dette vurderes individuelt.
Forsvaret, siviltjeneste og stipend
Tjeneste som lege i Forsvaret eller som
sivilpliktig lege kan telle til spesialiteten
dersom tjenesten fyller spesialistreglenes
krav. Dette vurderes individuelt. Tjenestens faglige innhold og tjenestestedets
utdanningsmessige verdi for den spesialitet det søkes godkjenning for legges til
grunn for vurderingen. Annen tjeneste
i stilling som f.eks. universitetslektor,
amanuensis eller klinisk stipendiat kan
gjøres tellende, men må også vurderes på individuelt grunnlag og søkes
forhåndsgodkjent.
Attester
All tjeneste utført i Norge bør attesteres
på Standardattest for utført legetjeneste
som er å finne på Legeforeningens nettsider under Utdanning og fagutvikling →
Spesialistutdanning → Skjemaer. Attestene skal være på norsk, svensk, dansk
eller engelsk, eventuelt oversatt til ett av
disse språkene av autorisert translatør.
Det skal stå hvor (institusjon, avdeling,
seksjon) og når tjenesten ble utført, og
for hvor lang tid den godkjennes. NR.id.
nr. må fremkomme. Det skal også stå om
stillingen har vært utlyst eller ikke, hvor
og når den ble utlyst, samt hvilken stillingsprosent man har gått i. Uansett om
man har hatt fravær eller ikke må dette
fremgå av attesten. Videre skal avdelingen/enheten beskrives. Det skal også
angis hvordan tjenesten har vært utført
og i hvilke deler av faget det er gitt opplæring i, inkludert vaktdeltakelse. Det

må bekreftes at legen har deltatt i obligatorisk ukentlig legeundervisning og at
vedkommende har mottatt veiledning
i henhold til reglene gjeldende for spesialiteten. Videre må det attesteres om
tjenesten har vært tilfredsstillende utført.
For gruppe I tjeneste skal attesten også
inneholde informasjon om deltakelse i
forskning og opplæring i vitenskapsteori,
forskningsmetodikk og -etikk. Hva som
er gruppe I og gruppe II skal fremgå av
attesten og søknaden. Prosedyrelister og
lignende skal attesteres. Det er medisinsk
faglig ansvarlig overlege ved avdelingen
som godkjenner tjenesten, ikke spesialitetskomiteen eller sentralstyret i
Legeforeningen. Attesten skal signeres
av medisinsk faglig ansvarlig overlege og
avdelingsleder. Husk at attesten ikke kan
fremattesteres! Den må altså signeres
først etter at tjenesten er avsluttet. Be om
attest umiddelbart etter avsluttet tjeneste
og kontroller innholdet!
Søke spesialistgodkjenning
Standardformular Søknad om spesialistgodkjenning skal brukes. Dette finner
du på Legeforeningens nettsider under
Utdanning og fagutvikling → Spesialistutdanning → Skjemaer. Kopiene du sender
inn skal være attestert som «rett kopi».
Bekreftelse foretas av notarius publicus
eller tilsvarende offentlig instans (f.eks.
Utenriksdepartementet eller politimyndighet), personalkontoret ved en
helseinstitusjon, fylkeslegekontoret eller
kommunelege I. Søknadsskjemaet og

bekreftede kopier av attester, autorisasjon, kursbevis, eventuelt sjekklister/
loggbok/prosedyrelister/ferdighetskrav/
operasjonslister og annet som kreves,
sendes til Legeforeningen. Sekretariatet
går igjennom formalia og sjekker om noe
mangler. Hvis papirene virker å være i
orden, sendes de videre til spesialitetskomiteen i den respektive spesialitet. Ved
opplagte mangler returneres papirene,
og saksgangen forsinkes. Spesialitets
komiteen gjennomgår papirene og
sjekker at kravene til spesialiteten er
tilfredsstilt. Hvis søknadspapirene ikke
inneholder mangler, kan man normalt
sett regne med en saksbehandlingstid på
fire til seks uker. Ved mangler derimot,
kan det ta betraktelig lengre tid. Sjekk
derfor at formalia er i orden før du sender
inn søknaden! Spesialitetskomiteen gir
sin anbefaling til sentralstyret i Legeforeningen som fatter vedtak om godkjenning
eller avslag. Da sentralstyret har møte ca.
én gang i måneden, vil tidspunktet for
innsending av søknaden ha betydning
for saksbehandlingstiden. Dersom søknaden underkjennes, kan man klage til
Statens helsepersonellnemd.
Hvem kan kontaktes?
Ylf- representantene i spesialitetskomiteene kan kontaktes dersom du lurer på
noe i forhold til regelverket. I tillegg kan
utdanningsutvalget ved avdelingen være
behjelpelig. For bindende svar i saker
vedrørende godkjenning av tjeneste o.l.
kontaktes sekretariatet i Legeforeningen.

Foto: IuriiSokolov, Istockphoto

En tjenesteplan på over 35,5 timer/uke
(med etablert vaktordning) eller 37,5
timer/uke (uten etablert vaktordning)
vil telle som 100 % tjeneste. Tjeneste i
deltidsstilling ned til 50 % kan benyttes
for hele spesialistutdanningen med tilsvarende redusert verdi. Tjeneste uten
vakt teller kun dersom det ikke er etablert
vaktordning ved avdelingen.
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Dikt fra lab

Fra foreningen

Foto: caracterdesign, Istockphoto

Lønns
forhandlingene
2010
Bortsett fra Aker
takk for nå
Nordmenn vil ha sykehus
Store, flotte bygg med plass til mann og mus
Spesialister innen alle fag,
Vaktfunksjoner – natt og dag.
Distriktene vil ha dem,
Små som store byer og
Politikerne vet at helse koster.
Har Kongeriket Norge råd?
Derfor ble de oppfunnet, disse tre:
Sammenslåing
Funksjonsfordeling
Nedleggelse
Av dem er funksjonsfordeling størst
Hva dèt betyr er det få som forstår
Men konseptet er nytt, klinger godt,
Og skal sikre at «sykehusene» består.
Bortsett fra Aker, da.

Overenskomstforhandlingene med Spekter ble avsluttet i siste
del av september. Resultatene og regneeksempel på tilbake
betaling ligger på www.ylf.no. Tilbakebetalingen skal komme
på novemberlønnen, og oppgjøret gjelder fra 1.januar 2010.
Det er fremdeles stort press på arbeidstidsordningene våre og
på spørsmålet om i hvor stor grad leger skal ambulere. For oss
er det avgjørende at vi fortsatt skal ha status som dagarbeidere
med vakttjeneste. Det skal settes i gang prosjekter i samarbeid
med Spekter både om arbeidstid og ambulering. Ylf er nå i gang
med å lage et policynotat om arbeidstid, og vi vil ta med oss prinisippene fra dette inn i prosjektarbeidene.

Turnusleger som går ut i
permisjon opprettholder
arbeidsforholdet i permisjons
tiden og skal derfor ha full lønn i
permisjonstiden

Den viktigste tekstlige endringen i avtalen denne gangen gjelder turnuslegene. Det har i mange år vært en urettferdighet i
avtalen når det gjelder turnuslegers betingelser i forbindelse
med foreldrepermisjon. Dette er nå rettet opp. Turnusleger som
går ut i permisjon opprettholder arbeidsforholdet i permisjonstiden og skal derfor ha full lønn i permisjonstiden. Dette er det
samme som gjelder for alle andre arbeidstagere i sykehus, og vi
er fornøyd med at dette nå er på plass.

Anonym basalforsker
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Intervju

Hege Gjessing
Leder, Ylf
hege.gjessing@
legeforeningen.no

Mat, vakt og helse
Nylig fortalte en kollega at hennes personlige trener mente at leger på ingen måte er bedre enn
andre når det gjelder å ta vare på seg selv. Vi ble litt sjokkerte. Ved nærmere ettertanke kom vi til at
treneren hadde et poeng, og at en av de tingene som gjør at vi synes det er vanskelig å være sunne,
er vaktene. Jeg kom fram til at tiden var inne til å ta en prat med den enkeltpersonen jeg mener har
gjort mest for oss når det gjelder kostholdets betydning for helse den siste tiårsperioden: Fedon
Lindberg.
– Det du har lært oss om kosthold og helse får stadig større
oppslutning både blant befolkningen og i fagmiljøene. Kan
du kort oppsummere hva som er det nyeste innen forskningen på feltet?
– Jeg vil fremheve to ting: Individualisering og økt kunnskap
om samspillet mellom våre gener og kosthold. Individualisering
basert på genetiske undersøkelser kommer til å bli fremtiden.
Det er nå en økende erkjennelse av at det ikke finnes én felles
fasit for alle mennesker. Dette kommer til å gjelde innenfor både
kostholdsveiledning og innenfor medikamentell behandling.
Kostholdsmessig vil det bety at noen kan ha behov for lite karbohydrater, mens andre bør begrense sitt fettinntak. Det viser
seg at kronisk inflammasjon er en hovedårsak til veldig mange
kroniske sykdommer, og da er det nødvendig å ha et antiinflammatorisk kosthold.
Vi vet nå at genene våre ikke er statiske. Genene er ikke «skjebnen» og vi forvalter våre gener gjennom hele livet med måten
vi lever på. Et viktig eksempel er myten om kreft og arvelighet.
I realiteten er kreft i seg selv sjelden arvelig, mens det er svært
vanlig at vi arver vår families livsstil. Når det gjelder forskning,
er det viktig med økt ydmykhet i forhold til at det fremdeles
er mye vi ikke vet. Når vi mangler forskningsbasert kunnskap,
er det viktig å bruke sunn fornuft og det vi vet fra basalfagene.

Medisinen er ikke en eksakt vitenskap. Medisinen er og har alltid vært en kunst som har benyttet seg av vitenskap. I tillegg til
forskning er det nødvendig å anvende skjønn, og det kommer
mer og mer med klinisk erfaring. Dette betyr at det til en hver
tid vil være pasienten som sitter med nøkkelen, og at legen skal
være en slags fødselshjelper. Evnen til å lytte til pasienten og
forstå vedkommendes behov kan være viktigere enn å ha masse
teoretisk kunnskap.
– Det går an å hevde at individualisering ikke passer helt
med måten sykehusene og helsevesenet organiseres på for
tiden. Mange opplever at det legges opp til at pasienter med
«samme» diagnose mer og mer skal behandles som om de her
helt like, og at behandlingsforløpet skal gå så fort som mulig.
– Det er slik at politikerne for tiden nesten bare er opptatte
av økonomien i helsevesenet, og det bidrar til den uniformeringen vi ser. Dette har for så vidt blitt uunngåelig på grunn av
den kraftige økningen av utgifter innenfor helsesektoren. Det
er derfor bra at det nå snakkes mer om forebygging. Legene har
i ganske stor grad de siste årene definert seg bort fra forebygging.
Det har en naturlig forklaring siden forebygging for eksempel
aldri har vært en vesentlig del av pensum under legeutdannelsen. Vi har derfor ikke fått det nødvendige verktøyet og føler
7

ikke at vi behersker feltet. Det er stort behov for at flere leger
jobber med forebygging, og vi burde opprette en egen spesialitet
innen ernærings- og livsstilsmedisin. Harvard har nylig fått en
professor i dette feltet og det var ikke en dag for tidlig. Et annet
viktig forebyggingstiltak ville være å opprette «helsestasjoner»
for voksne for å få ut gode livsstilsråd til mange flere og støtte
dem i endringsprosessen.
– Kostholdsdiskusjonene begynner fort å handle om overvekt.
I hvor stor grad har kostholdet betydning for andre sykdommer? Og hvor mange av pasientene deres er normalvektige?
– Overvekt er en markør på en metabolsk forstyrrelse. Det
er et tydelig signal på at kroppen er i en kronisk tilstand av
ubalanse. Det er mange andre faktorer enn mat som påvirker
vekten. Søvnmangel er for eksempel like bidragende, og i tillegg er kronisk stress, lite fysisk aktivitet og relasjonene til våre
nærmeste viktige faktorer. Når kroppen er i ubalanse, utvikles
symptomer og etter hvert sykdom. Plager eller sykdom oppstår
når det foreligger et misforhold mellom den totale miljømessige
og arvelige belastningen og evnen til å bære denne. Først kommer små plager, så tydeligere symptomer og til slutt kommer
mer eller mindre godt definerte sykdommene når vi blir eldre.
Kunsten er å pleie og styrke kroppen og sinnet slik at de kan tåle
belastningen lengre og ikke minst redusere belastningen. Vi blir
jo svakere med alderen.
– Har du noen erfaring med leger og kosthold. Er vi verre eller
bedre enn andre?
– Leger er ofte ikke mer bevisste på kosthold og livsstil enn
andre. Generelt kan jeg si at et kjennetegn ved mennesker som
jobber i serviceyrker er at personligheten ofte er preget av at
en skal yte for andre. Leger har i tillegg ofte en sterk indre kritiker, noe som for så vidt er positivt, fordi det er en nødvendig
drivkraft for å oppnå det man gjør. Imidlertid har mennesker
med en sterk indre kritiker en tendens til ikke å prioritere egne
behov. Det er også kjent at leger venter lengre enn andre med å
be om hjelp.
– Et typisk «kostholdsproblem» for oss er vaktene. Vi løper
rundt, har med oss fem skiver med salami og rekesalat eller
satser på pølse med lompe på Narvesen. Mange drikker kaffe
hele natten gjennom. Hvor dumt er det? I hvor stor grad
påvirker kostholdet vår mentale kapasitet?
– Vakter er definitivt helseskadelig og om mulig bør man ikke
holde på med det for lenge. En vakt i uken lager rent fysiologisk
større forstyrrelser enn om man hadde lengre sammenhengende
vaktperioder, men det er klart at det siste kan være vanskeligere
med tanke på familie og små barn. I tillegg til tendensen til dårlig kost i løpet av selve vakten, påvirkes også appetitten neste
dag av søvnforstyrrelsen. Måten vi lever på har selvsagt stor
betydning for vår mentale kapasitet. Det er merkelig hvordan

vi fremdeles ofte tenker på hjernen som om den er adskilt fra
kroppen. Hjernen er foranderlig og den består av det vi spiser.
Hjernen er avhengig av essensielt flerumettet fett, så fettkvalitet
er ekstremt viktig. I tillegg er blant annet B-vitaminer viktig for
den mentale kapasiteten.
– Når vi er inne på vitaminer; Hvordan er det med D-vitaminer? Jeg har sett at det foregår en stor diskusjon blant fagfolk
i Europa hvor mange mener at omtrent halvparten av oss har
D-vitaminmangel.
– D-vitamin er i prinsippet et hormon. Det er reseptorer i alle
celler i kroppen så D-vitamin virker overalt og er enormt viktig særlig for immunforsvaret vårt. Det er snakk om at antall
influensatilfeller kunne halveres, og at 7000 krefttilfeller kunne
spares per år med optimalt D-vitaminnivå. De norske «normalnivåene» er for lave, og jeg mener at dette er et alvorlig eksempel
på manglende helseopplysning av stor betydning. I Norge får vi
av åpenbare grunner ikke nok sol, og da blir det nødvendig med
tilskudd. Det er umulig å dekke behovet gjennom maten.
– Kan du fortelle litt om hvordan dere jobber, og hvordan
resultatene deres er?
– Vi driver medisinsk livsstilsbehandling og målet vårt er å
forstå pasienten og å behandle ut fra det. Den første konsultasjonen varer alltid en hel klokketime. Vi tror ikke det er mulig å
forstå et menneskes situasjon på noe særlig kortere tid enn det.
Vi fokuserer på den medisinske historien og kartlegger kosthold,
stressnivå, kilden til stresset, mestring av egen livssituasjon, forhold til familie og venner, arbeidsplass og aktivitetsnivået. Vi
stiller mange konkrete spørsmål som pasienten besvarer skriftlig
før de kommer til oss. Resultatene våre er slående og fantastiske
og det gjør arbeidet inspirerende. Vi er selvsagt heldige fordi vi
har høyt motiverte pasienter. De betaler for å komme hit og har
ofte virkelig bestemt seg for at de vil gjøre forandringer.
– Helsedirektoratet har kommet med forslag om nye kostholdsråd. Hva synes du om de nye rådene?
– De nye rådene inneholder mye bra. Direktoratet har med
dette forslaget beveget seg ganske langt i riktig retning, selv om
det er fortsatt en vei å gå. I løpet av de årene jeg har jobbet med
dette har holdningen i samfunnet generelt og også blant fagfolk,
forandret seg relativt mye. Det er en helt annen åpenhet for dette
nå, og ikke minst er det en ydmykhet i forhold til at ingen forvalter sannheten på dette feltet. Tidligere har det eksistert en del
skråsikkerhet, og skråsikkerhet fører til at man blir låst og det vil
igjen hindre utvikling. Direktoratet vil foreløpig ikke si direkte at
hvitt mel ikke anbefales, men på den andre siden anbefaler de nå
bare fullkorn og totalt sett vesentlig mindre brød enn før. Potet
anbefales ikke lengre som en del av fem om dagen. Videre gir de
konkrete råd om matvarer og det er bra.
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Fokus på eget behag –
om å grave sin egen grav
«Vil du bli behandlet av en lege som har vært på vakt i 25
timer?», kan avisene spørre, sufflert av Ylf og våre tillitsvalgte. Det naturlige motspørsmålet, som sjelden stilles, er
naturligvis: «Hva er alternativet?» Det er en del som ser ut
til å mene at en lege er en lege, og at hvis man har tittel og
navneskilt i orden, så spiller det liten rolle hvem som gjør
jobben. Hvis det er sant, må det være fordi forventningene
til hvilken jobb legene skal gjøre er så lave at hvem som helst
kan fylle kravene. Hvis en lege
kun skal følge prosedyrer,
kan selvfølgelig hvilken som
helst lege gjøre det. Men da
kan jo også hvilket som helst
oppegående menneske gjøre
jobben, så da trenger vi ikke
leger i det hele tatt.

man lese mye, engasjere og interessere seg i pasienter og
sykdommer, og man må opparbeide mye erfaring. Dette går
ikke an, uten at man er mye på jobb. Ønsker man «normal
arbeidstid» og å kunne «legge fra seg jobben» når man kommer hjem, er nok ikke legeyrket det beste valget.
Det er ingen som kan klage på en lege som har gjort jobben
sin. Men noen ganger holder det ikke å følge arbeidsinstruksen, hvis målet er å gi
pasienten god behandling.
Noen ganger må vi engasjere oss ekstra, legge ned
litt ekstra tid, nysgjerrighet og empati. Go the extra
mile, sier amerikanerne, og
mener det. Det reelle valget
står ikke mellom en utslitt
og en uthvilt lege. Valget står
mellom en uthvilt, uorientert, uerfaren og uinteressert lege,
eller en sliten, men oppdatert, erfaren og engasjert lege, for
å sette det på spissen.

Go the extra mile,
sier amerikanerne,
og mener det.

Foto: April30, Istockphoto

Vil man redusere sannsynligheten for å møte en lege som har jobbet lenge, økes samtidig
sannsynligheten for å møte en lege som nettopp startet
vakta si. Hun har ikke rukket å få overblikk over avdelingen,
fordi hun nettopp kom på jobb. Det tar litt tid før hun kommer inn i arbeidsmodus. Pasientene som allerede er innlagt
kjenner hun ikke, og skal hun bli kjent med dem, må det
brukes mye tid på rapportering. Allikevel blir pasientene
bare et navn for henne, ikke et ansikt, slik det var for legen
som tok dem imot, og noe informasjon forsvinner alltid på
veien. Pasientene som venter på mottak, må vente enda litt
til, mens påtroppende lege får sine rapporter. Det verste
tidspunktet å havne på sykehus er utvilsomt i vaktskifter, og
kortere vakter gir nødvendigvis flere av skiftene.
Dessuten er legen som nettopp kom på jobb vant til å jobbe
korte vakter, og hun har derfor tilbrakt færre timer på vakt
og følgelig sett færre pasienter og lært mindre, enn den legen
som hadde vært et døgn på vakt. For å bli en dyktig lege, må

Når vi setter arbeidstidsbestemmelser, ferie, hviletid og
lønn øverst på agendaen vår, signaliserer vi noe om hva vi
er opptatt av. Vi signaliserer det til omverdenen, som mister
tillitt til vår motivasjon og vår omsorg for pasientene. Vi
signaliserer det til ledelsen, som blir forhandlingsmotstandere heller enn støttespillere. Men viktigere: Vi signaliserer
det til oss selv og hverandre. Vi inntar rollen som klagende
og kravstore arbeidstakere og forlater samtidig rollen som
ansvarsbevisste profesjonsutøvere. Da aksepterer vi rollen
som en ansatt yrkesgruppe, i stedet for å være en profesjonsgruppe. Vi forlater posisjonen som premissleverandører,
eiere og forvaltere av helsevesenet. («Det er ikke vårt ansvar
– vi jobber bare der.») Og da har vi solgt faget vårt, for å mele
vårt eget privatlivs kake.
9
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Johan Torgersen
Nestleder, Ylf

Arbeidstid
Det er kompetanse og faglighet som er legenes viktigste ressurs. Denne kompetansen stiller vi til
rådighet for arbeidsgiver innenfor den avtalte arbeidstid. Nær sagt alle leger i spesialisering får sin
lønn beregnet med utgangspunkt i hvor mye den enkelte jobber og når den enkelte jobber.

S

amtidig griper arbeidet vårt inn i livene våre og påvirker
den tid vi har til rådighet til familie, venner, interesser, reiser, kos og hygge. Å ha oversikt over og kontroll på egen
arbeidstid blir viktig både for å kunne planlegge egen fritid og
også for å kunne evaluere om en får lønn som fortjent i forhold
til den kompetansen en stiller til rådighet ovenfor arbeidsgiver.
Lov og avtale
Arbeidstid er regulert i lovs form og også i flere deler av avtaleverket vårt. Arbeidsmiljøloven (heretter AML) definerer flere
rammer for arbeidstid. Arbeidstid er også behandlet i alle deler
av overenskomsten mellom Spekter og Den norske Legeforening (A1, A2 og B-deler i foretakene). Det er viktig å være klar
over at det vil være noe variasjon i arbeidstidreguleringene mellom ulike B-delsavtaler i foretakene, så alle oppfordres til å gjøre
seg kjent både med A2 og den enkeltes B-delsavtale. Denne

artikkelen omhandler de konkrete reguleringer som finnes og
hvordan vi skal forholde oss til dem.
Arbeidstid og arbeidsfri
Arbeidsmiljøloven slår i sitt første punkt om arbeidstid fast
følgende (§10-1): «Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Med arbeidsfri menes
den tid arbeidstager ikke står til disposisjon for arbeidsgiver.»
Med utgangspunkt i dette kan vi gjøre et viktig skille: Forskjellen på fritid og hvile. Fritiden din disponerer arbeidsgiver ikke
over, den er under din rådighet. Samtidig kan en få hvilt seg i
arbeidstiden og noen ganger er det helt nødvendig for at arbeidsordningen skal være forsvarlig, som for eksempel ved passive
hjemmevakter. Denne hvilen regnes som arbeidstid og inngår
i alle regnskap over arbeidstiden. Arbeidsgiver kan altså ikke
pålegge arbeidstager å være «tilgjengelig dersom nødvendig»
10
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Alminnelig Arbeidstid
• I arbeidstiden er en til disposisjon for arbeidsgiver
• I arbeidsfrie perioder er en ikke til disposisjon for arbeidsgiver
• Alminnelig arbeidstid og tjenesteplikt for leger i
sykehusene er 38 eller 40 timer pr uke avhengig av rett til
arbeidstidsreduksjon.
• 100 % stilling i sykehusene tilsvarer 35,5 eller 37,5 timer pr.
uke og gir full utelling til spesialistutdanningen.

utover det som er definert som arbeidstid i tjenesteplanen eller
argumentere med at en arbeidstager kan jobbe utover grensene
for arbeidstid fordi en har fått hvilt seg i arbeidstiden. Tjenesteplaner vil bli behandlet i neste napp-ut-bilag.
Alminnelig arbeidstid
AML sier følgende om alminnelig arbeidstid (§10-4): «Den
alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24
timer og 40 timer i løpet av sju dager.» Dette er timegrenser som
norske arbeidstagere muligens umiddelbart ikke kjenner seg
igjen i. I 1987 ble det inngått en avtale mellom partene i arbeidslivet hvor en ble enige om å redusere den ukentlige arbeidstiden
fra 40 til 37,5 timer. Dette resulterte i den norske 7,5 timers
arbeidsdagen. I Norge er altså alminnelig arbeidstid på 37,5
timer pr uke selv om dette ikke er lovfestet, men avtalefestet.
37,5 timersuken danner utgangspunktet for 100 % stilling og
rett til 100 % lønn i henhold til tariffavtalene.
Når 37,5 timersuken er utgangspunktet for 100 % stilling,
er det ikke dermed sagt at det alltid er slik. I visse situasjoner
vil arbeidstager ha rett til å få redusert den ukentlige arbeidstiden, fordi arbeidets art er av en slik karakter at belastningen
øker, og på den måten redusere totalbelastningen i arbeidet.
Dette dreier seg om to grupper av arbeidstagere. 1: Døgnkontinuerlig skift/turnusarbeid, arbeid som regelmessig drives på
søn- og helgedager eller arbeid som hovedsakelig drives om
natten. 2: Helkontinuerlig skift/turnusarbeid og arbeid under
jord i gruver, tunneldrift med mer. Leger vil ikke være omfattet
av slike ordninger, fordi de er definert som dagarbeidere med
vakttjeneste, men liknende betraktninger er lagt til grunn for
redusert alminnelig arbeidstid. Mange sykepleiere vil derimot
for eksempel falle inn under punkt to. Prinsippet er at dersom
en faller inn under en av gruppene over, vil en få redusert ukentlig arbeidstid med henholdsvis 2 eller 4 timer. Med andre ord vil
i gitte tilfeller 35,5 timer pr uke eller 33,5 timer per uke utgjøre
en 100 % stilling.
For leger er dette prinsippet tatt inn i avtaleverket vårt. Overenskomstens del A2 § 3.2 om alminnelig arbeidstid for leger
etablerer en arbeidstidsreduksjon på 2 timer pr. uke dersom
gitte forutsetninger er tilstede. Formuleringene i avtaleteksten kan være vanskelige å få helt grepet på samtidig som det

refereres til en gammel avtaletekst som svært få har tilgjengelig.
Realiteten i bestemmelsen er imidlertid som følger:
Leger i spesialisering med vakt, tilstede eller hjemme, i tidsrommet 2000 til 0600 får redusert arbeidstid til 35,5 timer pr
uke. Overleger i tilstedevakt i samme tidsrom innrømmes
samme arbeidstidsreduksjon. Det er altså en forskjell mellom
overleger og leger i spesialisering hva angår denne rettigheten,
Imidlertid er det på flere helseforetak avtalt 35,5 timer pr. uke
også for overleger med hjemmevakt. Dette er i så fall lokale
avtaler og ikke en rettighet etablert på nasjonalt A2-nivå. Overleger må kjenne til hvordan dette reguleres i egen B-del. I tillegg
må det nevnes at helgearbeid i seg selv ikke utløser reduksjon i
arbeidstid, kun dersom en (på hvilken som helst dag i uka) jobber i tidsrommet 2000–0600.
Videre er det anledning for arbeidsgiver å pålegge oss 2,5
timers ekstra arbeid pr. uke. Dette følger av overenskomstens
del A2 § 3.3. Disse 2,5 ekstra timene er det tatt høyde for i minimumsavlønningen og vil dermed i praksis pålegges alle.
Med utgangspunkt i bestemmelse omtalt i de to foregående
avsnittene blir legers alminnelige arbeidstid definert til 38 eller 40
timer pr uke avhengig av om en har rett til arbeidstidsreduksjon.
Her er det viktig å gjøre en presisjon: 35,5/37,5 timer pr uke
utgjør fremdeles en 100 % stilling selv om vi har avtalt oss til en
tjenesteplikt som pålegger oss å jobbe 38/40 timer pr uke. Dersom en for eksempel velger å jobbe noe mindre enn 38 timer pr.
uke vil minimumslønnen bli redusert tilsvarende, men en vil
fremdeles få fullt ut med tellende tid til spesialiteten så lenge en
jobber over 35,5 timer pr. uke.
Utvidet arbeidstid
I mange tilfeller ønsker arbeidsgiver å kjøpe arbeidstid ut
over det som er tjenesteplikten vår. Dette er det anledning til
i henhold til overenskomstens del A2 § 3.3. Utvidet arbeidstid
(UTA-tid) kan kun brukes når den enkelte lege har sagt seg villig
til det. UTA-tid er altså frivillig og kan ikke pålegges den enkelte.
I mange avdelinger er det vanlig at leger i spesialisering tilbys
den samme tjenesteplanen med samme antall timer UTA når
de ansettes. Dette er det ingenting i veien for, men den enkelte
kan altså si nei takk. Tillitsvalgte i avdelingene har ikke anledning til å avtale UTA-tid på vegne av legene i avdelingen uten
samtykke fra den enkelte. I konfliktsituasjoner i avdelingen er
det heller ikke lov til å gå til kollektiv oppsigelse av UTA-tiden.
Det vil bryte med fredsplikten som følger av Hovedavtalen

Utvidet arbeidstid (UTA)
• Utover tjenesteplikten på 38 eller 40 timer kan arbeidstiden
utvides kun etter avtale med den enkelte lege
• Honorering av UTA-tid er ikke avtalt sentralt, men avtalt i de
lokale B-dels avtalene med foretakene.
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Vakt
• Leger er dagarbeidere med vakttjeneste
• All vakttid skal kunne gjennomføres innenfor alminnelig
arbeidstid (38/40 timer pr uke)
• Av den alminnelige arbeidstiden skal i gjennomsnitt 20 timer
legges i tidsrommet 0700 til 1700 i løpet av ukens 5 første
dager
• Det er avtalt tidsmessige begrensninger i arbeidsgivers
anledning til å pålegge arbeid på kveld og i helg utover vakt i
B-dels avtalene.
• Leger i spesialisering har rett og plikt til å inngå i etablerte
vaktordninger
• Vaktbelastningen skal som hovedregel fordeles jevnt mellom
legene som inngår i ordningen.

mellom Spekter og Akademikerne. Imidlertid kan den enkelte
til enhver tid vurdere om en er villig til å inngå avtale om UTAtid gitt de premissene som råder i avdelingen.
Det er ikke avtalt sats for honorering av UTA-tid i sentrale
avtaler. Dette avtales lokalt og vil fremgå av de ulike B-delene.
Den vanligste satsen for honorering av UTA tid er 0,08 % av
basislønn.
Vakt
Leger i spesialisering er «dagarbeidere med vakttjeneste»
(overenskomstens del A2 § 3.1). Dette innebærer at vi skal ha
et minimum av timer på dagtid. For å definere dette er det tatt
inn en sikringsbestemmelse som sier følgende: «Minst 20 timer
i gjennomsnitt per uke skal legges i tiden 0700 til 1700 i ukens 5
første dager.» Dette skal sikre at vi har nok tilstedeværelse i løpet
av den tiden hvor vanlig elektivt arbeid foregår. Både slik at vi
kan bidra, men ikke minst lære under supervisjon. 20 timersregelen skal ikke bare gjenspeiles i tjenesteplanene, men også
praktiseres reelt.
AML slår fast at både arbeid på søn- og helligdager og om
natten ikke skal gjennomføres om ikke arbeidets art gjør det
nødvendig (§ 10-10/11). I tillegg vil de fleste B-delsavtaler i
foretakene definere en tidsmessig forskjell på dagarbeid og
vaktarbeid og når alminnelig arbeidstid skal plasseres. I Helse
Bergen, for eksempel, slås følgende fast i B-delsavtalen: «Den
alminnelige arbeidstid som ikke er vaktarbeid legges som regel
i tidsrommet mellom klokken 0700 og 1700 i ukens 5 første
dager.» Dette begrenser arbeidsgivers styringsrett med tanke
på når vår arbeidstid skal plasseres i tillegg til 20-timersregelen
nevnt i forrige avsnitt. Denne formuleringen gjør at det kun er
vaktarbeid som kan pålegges i tidsrommet 1700 til 0700. Med
andre ord kan ikke arbeidsgiver planlegge poliklinikk eller elektive operasjoner etter kl. 1700, kun etablere beredskap som tar
seg av øyeblikkelig hjelp og drift av dette. Gjør dere kjent med

hvordan dette er regulert i den enkeltes B-dels avtale da noe
variasjon forekommer!
Leger i spesialisering har rett og plikt til å inngå i de vaktordninger som eksisterer i avdelingen. I tillegg skal vaktbelastningen
som hovedregel fordeles jevnt iblant leger som inngår i ordningen (overenskomstens del A2 § 3.5.2). All vakttid vil falle
inn under de 38/40 timene som tjenesteplikten innebærer. Det
medfører at en ikke vil endre på sin vaktbelastning dersom en
sier opp UTA-tid.
Vernebestemmelser
Vernebestemmelser for leger er avtalt i den nasjonale A2-avtalen og gjelder for alle leger som jobber i helseforetak dersom
annet ikke er avtalt. Vernebestemmelse er gjengitt i egen boks
under.
Om vernebestemmelse hersker det en del misoppfatninger.
Her skal to av de viktigste adresseres.
Første misoppfatning: «Vernebestemmelsene legger uhensiktsmessige begrensninger på en leges disponering av
arbeidstiden». Dette er feil. Vernebestemmelsene innebærer en
betydelig utvidelse av rammene for arbeidstid. AML slår fast
klare grenser for hvor mye, hvor lenge og hvor ofte en arbeidstager kan jobbe. I AML er grensene som følger: max 48 timer
arbeid pr. uke, max 13 timer sammenhengende arbeid, minst
35 timers sammenhengende ukentlig arbeidsfri, minst 11 timer
arbeidsfri pr døgn. Som vi ser er dette tilsvarende reguleringer til våre vernebestemmelser, men vernebestemmelsene våre

Vernebestemmelser
• Arbeidstiden skal ikke overstige 60 timer i noen enkeltuke
•	En arbeidsperiode skal ikke strekke seg utover 19 beregnede
timer
• Hver enkelt arbeidsuke skal inneholde 28 timers
sammenhengende arbeidsfri
• Mellom to arbeidsperioder skal det være minst 8 timer
arbeidsfri
• Ingen arbeidsdag bør være kortere enn 5 timer
• Dersom det jevnlig (over 20 % av vaktene) har vist seg
umulig å overholde kravet til forsvarlig hvile i løpet av vakten
(8 timers hvile i gjennomsnitt pr døgn) skal tjenesteplanen
endres for å korrigere dette forhold
• Vernebestemmelsene for leger skal være med å bidra til at
arbeidssituasjonen er fullt ut forsvarlig for legene
• Vernebestemmelsene for leger gir arbeidsgiver økt
styringsrett over vår arbeidstid
• Dispensasjon fra vernebestemmelsene bør ikke forekomme.
I de fleste tilfeller vil bemanningsproblemer og utfordringer
i forhold til drift kunne løses ved tilrettelegging og
omdisponeringer fra arbeidsgivers side
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Når arbeidsgiver ikke vil bruke ressurser på vårt
arbeidsmiljø, så skal ikke vi kompensere ved å
utsette oss for ytterligere fare for egen helse.
Tilrettelegging
• I visse situasjoner kan leger har krav på både fritak fra
nattarbeid og reduksjon i arbeidstiden
• Slike endringer vil eventuelt påvirke utbetalt lønn om
vakttillegg endres eller arbeidstid reduseres
• Individuelle tilpasninger avgjøres i det enkelte tilfellet

gir arbeidsgiver en betydelig økt styringsrett i forhold til vår
arbeidstid. Alle bør se at vernebestemmelsene ikke begrenser
legers arbeidstid, men utvider den. Leger står ganske alene i
helseforetakene om å stille seg til disposisjon på denne måten
og det bør vi være bevisst!
Andre misoppfatning: «Vernebestemmelse er til for å kontrollere legers arbeid slik at for lange vakter, lite søvn og hvile
ikke skal gå utover pasientene». Dette er feil. Vernebestemmelsene gjenspeiler arbeidstidsreguleringene i AML og er på
samme måte til for å sikre arbeidstager er fullt ut trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. Det vi si at vernebestemmelsene er til for
å beskytte oss arbeidstagere mot helseskadelige arbeidstidsordninger. Pasientsikkerheten derimot ivaretas først og fremst
gjennom helsepersonellovens krav om «forsvarlig og omsorgsfulle helsetjenester». Forsvarligheten ovenfor pasientene skal
ivaretas uansett hvor mange eller hvor få timer en har vært på
jobb!
Ved forskjellige anledninger kommer det opp spørsmål om å
dispensere fra vernebestemmelse. Med slik dispensasjon vil en
kunne jobbe utenfor vernebestemmelsene slik at bemanning og
nødvendig arbeid passer sammen. Ofte hevder arbeidsgiver at
det er nødvendig med dispensasjon for å kunne få vaktplanene
til å gå opp med den tilgjengelige bemanningen. Det hevdes
for eksempel at en trenger folk på dagtid og dermed trenger
dispensasjon fra 19 timers regelen. Et annet eksempel er leger
som går i små vaktsjikt som gjerne vil jobbe lengre enn lovlig i helgene for å slippe hyppige helgevakter. I slike tilfeller er
det viktig å være klar over hva en faktisk gjør. Disse tilfellene
kunne vært løst med større bemanning eller omdisponering av

vaktsjikt, det vil si med fleksibilitet og vilje til tilrettelegging fra
arbeidsgivers side. Ved for eksempel å utvide tilstedevaktsjiktet
vil en få både flere leger på dagtid og mindre vaktbelastning
på den enkelte lege i vaktsjiktet. Dette koster penger og er noe
arbeidsgiver ofte ikke vil. I stedet for kommer ønsket om dispensasjon fra vernebestemmelsene, noe som faktisk innebærer
et ønske om å utsette legene for ytterligere arbeidspress med
mulige konsekvenser for liv og helse i stedet for å bruke ressurser på forsvarlige ordninger. Dette er ikke akseptabelt. Når
spørsmålet om dispensasjonssøknad kommer opp, må en først
se på hva arbeidsgiver kan gjøre for å finne gode løsninger, de
vil det som regel alltid være mulig å finne. Når slike løsninger
finnes, men ikke effektueres, bør det være uaktuelt å gå med på
dispensasjon. Når arbeidsgiver ikke vil bruke ressurser på vårt
arbeidsmiljø, så skal ikke vi kompensere ved å utsette oss for
ytterligere fare for egen helse.
Tilrettelegging
Det er viktig å være klar over at AML pålegger arbeidsgiver å
tilrettelegge arbeidsforhold generelt og arbeidstid spesielt for
arbeidstagere i spesielle situasjoner. Blant annet er det mulighet for fritak fra nattarbeid for personer som av helsemessige,
sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det og
fritaket kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. I tillegg kan personer med samme begrunnelse som over
ha rett til å få redusert sin arbeidstid dersom arbeidstidsreduksjon kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.
Ved slik arbeidstidsreduksjon blir lønnen redusert tilsvarende.
Ut over dette er det fullt mulig å gå i dialog med arbeidsgiver om
tilrettelegging av arbeidstid, men loven gir noen begrensninger
i forhold til arbeidsgivers tilretteleggingsplikt.
Disse forholdene blir vurdert og avgjort i hvert enkelt tilfelle.
Slike ønsker må alltid begrunnes godt og saklig. Leger som vurderer det dit hen at de kunne ha nytte av tilpasning kan dette
tas opp med tillitsvalgte i avdelingen om ønskelig. Tillitsvalgte
kan også dra nytte av sekretariatet i Legeforeningen for bistand
om nødvendig.
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Mitt funn
Marit Tveito
marit.tveito@me.com

– Hva var bakgrunnen for prosjektet?
– Nyretransplantasjon er den beste
behandlingen ved terminal nyresvikt.
Likevel er dødeligheten høy blant nyretransplanterte pasienter i forhold til den
generelle befolkningen. Dette kan delvis
skyldes at mange pasienter utvikler diabetes etter transplantasjonen (PTDM).
Denne formen for diabetes er assosiert
med redusert pasientoverlevelse og økt
risiko for hjerte-karsykdom. PTDM har
mange fellestrekk med type 2 diabetes,
men representerer nok også en bivirkning
av prednisolon og andre medikamenter transplanterte pasienter er avhengige
av. Vi ønsket å undersøke forekomsten
av diabetisk og ikke-diabetisk hyperglykemi før og etter nyretransplantasjon, og
å studere sammenhengen mellom konsentrasjonen av prednisolon i blodet og
blodsukkernivået blant nyretransplanterte pasienter.
– Hva er ditt viktigste funn?
– Vi fant at forekomsten av uoppdaget diabetes før nyretransplantasjon er
høyere enn antatt (rundt 8%). Etter transplantasjonen er tallet enda noe høyere
(rundt 13%). For å oppdage diabetes før
transplantasjon var en glukosebelastning

avgjørende, i og med at 80% av tilfellene
ville blitt oversett ved bruk av fastende
blodsukker alene. I tråd med dette fant
vi at blodsukkeret før transplantasjon,
og da spesielt 2-timers sukkeret, kan settes i direkte sammenheng med risikoen
for hyperglykemi etter transplantasjon.
Hos mange pasienter kan derfor PTDM
være en følgetilstand av forstyrrelser som er tilstede allerede i forkant av
transplantasjonen. Utover dette fant vi
at blodsukkeret etter transplantasjon er
forbundet med konsentrasjonen av fritt
prednisolon i blodet. Dette kan skape et
rasjonale for å vurdere konsentrasjonsmåling av prednisolon i fremtiden, slik
det i dag gjøres for en rekke andre immundempende medisiner.
– Hvordan ble du engasjert i dette
prosjektet?
– I utgangspunktet hadde jeg et
generelt ønske om å tilegne meg forsk
ningskompetanse. Det at jeg ble engasjert
i akkurat dette prosjektet har nok derimot
flere årsaker. For det første skrev jeg om
nyretransplantasjon i min studentoppgave, og fikk allerede da stifte bekjentskap
med det positive og inspirerende forskningsmiljøet ved Nyreseksjonen på
Rikshospitalet, hvor jeg nå har vært stipendiat. For det andre hadde jeg hørt fra
flere hold at en stipendiatstilling kunne bli
økonomisk noe utfordrende sent i karrieren. Det var derfor nærliggende for meg å

vurdere muligheten for et forskningsprosjekt allerede under distriktsturnus. Til
sist må det sies at jeg er «arvelig belastet»
i nefrologi og fikk tilgang til spennende
rådata som skulle vise seg å danne grunnlag for ett av delprosjektene i avhandlingen.
– Hadde du dette som fulltidsstilling og
hadde du eventuelt noe annet arbeid ved
siden av?
– Jeg hadde en fulltidsstilling som stipendiat. For å opprettholde kontakt med
klinikken jobbet jeg også deltid ved Allmennlegevakten i Oslo.
– Hva har du tenkt å gjøre videre?
– Ettersom jeg startet med forskning
direkte etter turnus har jeg først og fremst
et ønske om å tilegne meg klinisk erfaring
fra sykehus. Hvorvidt det blir mest klinikk
eller forskning på meg i fremtiden vet jeg
ikke – først må jeg nok ha noen kliniske år
som kan danne beslutningsgrunnlag for
planene videre.
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Henrik Bergrem disputerte 14. juni 2010 for graden ph.D ved
Universitetet i Oslo med avhandlingen «Hyperglycaemia before
and after renal transplantation».

Foto: Ruth Foseide Flenning

Ruth Foseide Flenning
Tillitsvalgt OUS
ruthfth@hotmail.com

NRYL møte i Malmø
Årets NRYL-møter (nordisk råd for yngre leger) ble avholdt i Skånes hovedstad Malmø, Sveriges
storby i sør. Norges utsendte denne gangen var Hege Gjessing og Ruth Foseide Flenning (tillitsvalgt i
OUS). Vi deltok i en møterekke der agenda var faste stillinger, turnustjeneste, organisering av spesialistutdannelse og «task shifting».

T

emaene som ble diskutert er høyaktuelle for oss i Norge. Spesielt
interessant var det å høre hvordan
det hadde gått med innføring av faste
stillinger i Sverige. Det ble rapportert at
svenskene har hatt en stor suksess med
betydelig tilfredshet blant både arbeidstakere og arbeidsgivere og at nesten alle
LIS i Sverige nå har fast ansettelse. Det
er fortsatt litt tidlig å evaluere introduksjonen av faste stillinger, men Sveriges
representanter virket svært fornøyde på
sine medlemmers vegne. De hadde før
det nye systemet stått ovenfor de samme
utfordringene som vi gjør med dårlig stillingsvern i form av mange korte vikariater
og dårlig forutsigbarhet, redsel for å konfrontere ledelse på grunn av frykt for ikke
å få forlengede vikariater.

Turnustjeneste
Svenskene ligger også foran oss hva angår
turnustjeneste. I allefall hvis vi anser et
søknadsbasert system som et skritt i riktig
retning. Svenskene søker på utlyste turnuslegestillinger og kandidatene vurderes
ut i fra flere kriterier som blant annet verv,
forskningserfaring, referanser samt kanskje aller viktigst, yrkeserfaring. Svenske

legestudenter har som våre studenter i
Oslo, Trondheim og Tromsø kun bestått/
ikke beståtte eksamener. Mange jobber
innen psykiatrien eller geriatrien i påvente

Svenskene sli
ter altså fortsatt
med ventetid på
turnusplass tross
nytt system.
av turnusplass for å kvalifisere seg til turnusstilling som i snitt blir tildelt 8 måneder
og 1 uke etter avsluttet medisinsk embetseksamen. Svenskene sliter altså fortsatt med
ventetid på turnusplass tross nytt system.
Organisering av spesialiseringsstillinger
Danskene og finnene har et ganske annerledes system enn oss. Danskene har innført
en «4-årsregel» som innebærer at man må

påbegynne spesialistutdannelsen innen
fire år etter endt embetsstudium. Formålet med å innføre dette var å øke tempoet
i spesialiseringen og således få flere sårt tiltrengte spesialister i landet. Konsekvensen
for legene er blant annet mindre mulighet til å forsøke ulike fag før man velger
spesialitet. Til forskjell fra i Norge så blir
sykehusene tildelt legehjemler som de er
nødt til å besette. Økonomiske anliggende
hos arbeidsgiver er ikke holdbart argument
for å la være å fylle stillingene. Danskenes
løsning bærer altså preg av et skrikende
behov for flere spesialister med både fordeler og ulemper sett fra arbeidstakernes side.
Task shifting
Dette engelske uttrykket omhandler
arbeidsoppgaver som flyttes fra en arbeidstakergruppe til en annen som er mindre
spesialisert, som fra lege til sykepleier. Flere
av møtedeltakerne hadde sterke meninger
omkring dette temaet. I England og Sverige
blir sykepleiere opplært i gastroskopi og
koloskopi og det er tydelig at det er en betydelig drakamp mellom yrkesgruppene.
Norge ser ut til å være det mest konservative landet blant deltakerne i årets NRYL på
dette feltet.
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Hege Gjessing
Leder, Ylf
hege.gjessing@
legeforeningen.no

En time med Wilhelmsen
«Jeg liker kongen» sier Ingvard Wilhelmsen, og forsamlingen undrer seg på hva som kommer nå. Er
det meningen at vi skal begynne å mene at kongen er kul? Det er akkurat det han vil fram til. Kongen er kul og han er det fordi han har forstått noen grunnleggende livsprinsipper når det gjelder
mestring av stress og angst.

Kognitiv terapi og hypokondri
Wilhelmsen er indremedisiner og psykiater og han har etter
hvert blitt nesten litt berømt for sin hypokonderklinikk i Bergen. Dit kommer det mennesker som plages og Wilhelmsen
bruker prinsipper fra kognitiv terapi i behandlingen. I tillegg
holder han omtrent 100 foredrag i året. Til alle dere som ennå
ikke har hørt han: Gå og hør så for dere får mulighet. Han er
veldig morsom og han har et godt budskap.
Wilhelmsen snakker om hvordan våre holdninger påvirker
vårt nivå av stress og angst. Ved å stille spørsmålet: «Hvordan forholder du deg til denne situasjonen» kan holdningene
avdekkes. Det er disse holdningene som avgjør hvordan vi har
det i hverdagen. Når vi går bredt ut og bruker mye tid og krefter
på å bekymre oss for noe vi overhodet ikke kan få kontroll over,
skaper dette trøbbel for oss. I en god del tilfeller gir trøbbelet
seg utslag i somatiske plager. Det gode er at vi kan utfordre og
forandre våre egne holdninger bare vi blir oppmerksomme på
hvilke holdninger vi faktisk har. Det er noen som vil sikre seg

mot nedturer og tenker at en beste metoden er å holde seg nede
hele tiden. Da faller man aldri særlig langt, men man har det
heller ikke særlig bra før man faller. Et godt alternativ er å innta
den åpne holdningen «I mitt liv kan alt skje. Jeg lar derfor de
forholdene jeg ikke kan påvirke ligge.»
Wilhelmsens andre eksempel om kongen gjaldt hvorvidt
kongen burde lære seg fransk. Kongen har ikke spesielt lyst til
det, mens dronningen helt åpenbart mener at dette er noe kongen burde gjøre. Gjennom diskusjon i et TV-intervju vil ikke
dronningen gi seg og kongen forsøker å finne måter å komme
seg unna saken på. Det oppnår han i det dronningen hevder at
det aldri er for sent å begynne å lære fransk. Kongen lyser opp
når har får denne informasjonen fra sin kone. «Flott», sier han
«da tror jeg jammen at jeg venter litt til». Han er sjef i eget liv.

Foto: tempurasLightbulb, Istockphoto

K

ongen bekymrer seg ikke for om han får residiv av sin blærekreft. For det første er blæren allerede operert bort. For
det andre er det leger som følger tilstanden, og legene vet
mye mer om dette enn kongen. I tillegg synes kongen det er viktig å hvile når han kan, slik at han er i slag til å gjøre det han må
gjøre. Kongen legger derfor sydomsbekymringer til side og sover
godt om natten. På tillitsvalgtkurs fikk vi tips til hvordan vi kan
bli mer som kongen.

Litteratur
Wilhelmsen har skrevet bøker. Han sier selvsagt at vi på ingen
måte burde lese disse bøkene, men de er nå der, de er veldig lett
tilgjengelige og snart kommer det en til.
• Kongen befaler – holdninger for folket
• Livet er et usikkert prosjekt
• Sjef i eget liv
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redaktørens
hjørne

Takk for meg!
D
et er en tid for alt, og det er ikke minst en
tid for å la nye krefter slippe til. Etter fem år
som redaktør er det både fint og vemodig å
sette sammen siste utgave av Forum for yngre leger.
Jeg visste litt om å lage blad, men lite om fagforeningsarbeid da jeg
takket ja til oppgaven. Jeg har lært mye.
Først og fremst har
det gjort inntrykk
å innse hvor mange
engasjerte og dyktige folk som jobber
for våre interesser i
Legeforeningen, og
hvor mange aktive og
hyggelige tillitsvalgte som finnes blant leger.
Jeg var turnuslege og fersk i arbeidslivet da jeg
begynte i foreningen. Jeg forsto ikke lønnslippen min og visste ikke hva UTA og B-delsavtaler
betydde. Halvparten av det som ble sagt på styremøtene gikk over hodet på meg. Etter hvert
som jeg forsto hvor uriktig det er at leger ikke har
fast jobb, at gravide leger mister jobben og at folk
ikke tør å si ifra til arbeidsgiver om kritikkverdige forhold fordi de håper på neste vikariat var
det uunngåelig å bli engasjert. Jeg håper vi med
Forum for yngre leger har nådd frem til leserne
med litt legeopplysning, og at det kan bidra til at
færre opplever urett i arbeidslivet.

Hva skal du gjøre nå er det mange som spør,
selv om jobben bare har vært en (nokså omfattende) fritidsinteresse. Jeg spør meg selv om det
samme. Jeg er blitt vant til å vite hva som rører
seg i foreningen. Jeg kommer til å savne både styremøter, kurs og den
kreative
prosessen
det er å lage et blad.
Samtidig er det viktig å slutte mens det
fortsatt er gøy, lærte
en god venninne meg.
En annen venninne
understreket viktigheten av å tørre å si ja
til det som nærmest
havner i fanget. Redaktørjobben var et plutselig
tilbud, og jeg har aldri angret. Jeg er spent på hva
som kan dukke opp rundt neste sving. Dukker det
ikke opp noe mer spennende, kan jeg alltids kaste
meg på hjemmelaget-trenden og strikke julekuler
fra Arne og Carlos eller begynne med surdeig. Det
er med andre ord utsikt til et hav av muligheter, og
jeg gleder meg.
Et magasin blir aldri bedre enn bidragene som
kommer. Jeg vil benytte anledningen til å takke
alle som har vært med på å lage bladet. Etter nyttår
tar Hanne Valeur over redaktørstolen. Ta godt
imot henne!

Jeg vil benytte anled
ningen til å takke alle
som har vært med på å
lage bladet.

Marit Tveito
ylf.redaktor@
legeforeningen.no

18

B-Economique
Utgiversted: Oslo
Returadresse: Yngre legers forening
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo

Tillitsvalgtkurs trinn II
og tariffkonferanse
Vårens trinn II-kurs og tariffkonferanse finner sted på Rica ishavshotell i Tromsø.
Her blir du litt klokere, så meld deg på innen 17. desember!
For påmelding se www.ylf.no

