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Høstens tillitsvalgtkurs  finner sted på Quality hotell Leangkollen i 
Asker.  Her får du lære mer om lønn, avtaler og det du trenger for å 
være en fremragende tillitsvalgt.  Meld deg på!

20.–22. oktober 2010 i Asker
Tillitsvalgtkurs trinn II

Avtaler, overenskomster og lover som  
styrer våre arbeidsforhold.

Viktige elementer i Hovedavtalen.

A1, A2, B-deler.

Spørsmål til avtaleverket.

Status faste stillinger.

Evaluering etter hovedoppgjør.

Tjenesteplaner.

Tillitsvalgtes oppgaver.

HMS. 
Hva er det, hvordan kan det brukes?

Uenighetskontroll, hvordan sette opp mal?

Profesjonsetikk.

Sjef i eget liv.
Ingvar Wilhelmsen. 

Påmelding
Se www.ylf.no

Temaer:
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Øvrige bidragsytere
Morbus Norvegicus,  
Siri Tau Ursin

Redaksjonen avsluttet 20. juni 2010.  
Dødlinje for nummer 4 i 2010 er 20.august.

Begrepet «mobbing» er vanskelig, og det er lett å føle motstand bare en leser 
eller hører ordet. Det å skulle kalle seg selv mobbet kan oppleves som å si at en 
er svak og et offer. Det passer dårlig med hvordan vi tenker om oss selv som 
gruppe og som individer. Så hva gjør vi da når det dukker opp en forsknings
rapport som viser at det kanskje ikke er så uvanlig at vi selv opplever det, 
eller at vi er vitne til at kolleger utsettes for det? Det første vi kan gjøre er å 
begynne å snakke om det. Det er det samme som å ufarliggjøre det, og det er 
igjen første steg på veien til å eliminere det som problem. For det er et pro
blem når vi har kolleger som har opplevelser på jobb som er så dårlige at de 

blir merket av det i lang tid. Det er et problem at vi i mange tilfeller føler oss 
avhengige av de som trakasserer, fordi det er de som styrer hvor mye vi får 
gjort av nødvendige prosedyrer. Det er også et problem at vi kanskje ser at det 
skjer, for eksempel på et morgenmøte, men vi sier ikke noe da, og vi sier ikke 
noe etterpå heller, fordi det kjennes for utrygt. Jeg tipper det er flere enn meg 
som har hatt sånne opplevelser. 

Det er fremdeles slik i sykehusene våre at oppførsel som går langt utover 
normal folkeskikk tolereres og dysses ned.  Hva kommer det av? Er den fag
lige kompetansen på et så høyt nivå at relasjonell kompetanse ikke tillegges 
noen vekt? Hvis det er tilfelle, har vi et alvorlig, organisatorisk problem. Vi 
har nå nok leger til at kunnskap og ferdigheter kan fordeles på flere og det bør 
gjøres. I tillegg er ledelse et så godt utviklet fag at enhver leder som har lest 
bare en liten bok om ledelse, vet hva det er riktig å gjøre i sånne situasjoner. 
Det er ikke holdbart om det må bli avvissaker før det blir ryddet opp i dårlige 
kulturer, og vi har sett et par eksempler på det i det siste. 

Jeg er opptatt av kollegialitet. Jeg er opptatt av at vi kan bli bedre til å aner
kjenne hverandre og til å støtte hverandre både personlig og faglig. Vi vet at 
det er viktig for oss. Nå vet vi også, kanskje ikke så overraskende, at det er 
viktig for de som er helt avhengige av oss, nemlig pasientene.

Mobbing – hos oss?

hege.gjessing@legeforeningen.no

Hege Gjessing 
Leder

Det er fremdeles slik i 
sykehusene våre at oppførsel som 

går langt utover normal folkeskikk 
tolereres og dysses ned. 
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Før sommeren ble legers arbeidstid og vakter 
satt på dagsorden. Flere oppslag i dagspressen 
bidro til at også ikkeleger plutselig snakket 

om legers vakter og arbeidsforhold i lunsjen.  En 
bekymret og gravid psykolog lurte på hvor lenge 
gynekologen vil ha vært på vakt når hun skal føde.  
Andre var opp
riktig opprørt 
på legers vegne 
over manglende 
stillingsvern og 
at staten for
skjellsbehandler 
arbeidstakerne 
på en oppsiktsvekkende måte. 

Landet vårt er langstrakt og sykehusene har 
forskjellig innhold, tempo og struktur. Det er 
vanskelig å lage ett regelverk som skal sørge for 
forsvarlige forhold for alle vaktgående leger. 
Mange yngre leger har en opplevelse av at vak
tene blir stadig travlere. Sekretærer og portører 
sies opp. Legene skal selv registrere pasienten inn 
i datasystemet, bestille rom på post gjennom et 
datasystem og skrive ut brevene til fastlegen selv. 
Alt blir utsatt fordi callingen din piper, at du løper 

til en hjertestans og det er ingen overraskelse at 
arbeid som blir avbrutt mange ganger får dårli
gere kvalitet. Dessuten har noen arbeidsgivere 
forventninger om at rutinearbeid, slik som tolk
ning og beskrivelse av røntgenbilder skal utføres i 
ledige stunder om natten. 

På store syke
hus og i noen fag 
er det kanskje 
ikke lengre hen
siktsmessig med 
vakter som er 19 
timer lange. Kan
skje må vi tenke 
annerledes om 

hva slags arbeid som skal gjøres om natten. Natt
arbeid koster. Det koster oss økt risiko for sykdom, 
det koster oss opplagthet når vi er hjemme og ikke 
minst kan det koste pasienten dyrt når vi vet at feil 
oftere skjer om natten. Vi må organisere arbeidet 
vårt på en smartere måte. Ylf består av unge og 
ressurssterke mennesker. Jeg er sikker på at det vil 
komme mange gode forslag i tiden fremover til 
hvordan vi kan få et tryggere og bedre helsevesen, 
både for pasienter og personal. 

ylf.redaktor@
legeforeningen.no

redaKtørens 

hjørne

Marit Tveito

diKt fra lab

Arbeidsiver
For alt, mot det meste

Arbeidsgiverforening. 
Forgiver ei bearbeidings iver
Forener tider og arbeider
Redder redelighetens giver
Alltid enig alltid samlet 
alltid sterk når du blir kallet

Arbeidsgiverforening. 
For givere for arbeidslyst
For lystbetont fri politikk
Fordi arbeid gjør fri og foreningen blid
For din giv på gassen i bil 
der du pendler dit arbeidsgiver vil

Arbeidsgiverforening og sånn
For oss, 
Som du var det for Bond

Anonym basalforsker

 Kanskje må vi tenke anner
ledes om hva slags arbeid som 

skal gjøres om natten.
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Hvorfor har ikke leger fast jobb? 
Tema for Ylfs årsmøteseminar var faste stillinger.  Det har vært Ylfs viktigste sak, og er nå et av Legeforeningens 
satsningsområder.  Seminaret omhandlet blant annet juridiske betraktninger, hva Arbeidstilsynet avdekket da de 
besøkte sykehus og historien om hvorfor det har blitt slik at 95% av yngre sykehusleger ikke har fast jobb.

fra foreningen

I det norske arbeidslivet er hovedregelen 
at man skal ha fast ansettelse. For yngre 
sykehusleger er hverdagen annerledes, 

hvor kun et fåtall har fast jobb.  

Det var en gang 
Presidenten i Legeforeningen, Torunn 
Janbu, innledet semi naret med even tyret 
«det var en gang en stil lings struktur
avtale». Legeforeningen var med på å 
inngå den og var den gangen opp tatt av 
at utdan nings stillinger skulle være mid
ler tidige. I 2002 anbefalte Spekter og 
Lege foreningen at den skulle videre føres, 
men det ble ikke gjort. Siden den gang har 

foreningen utviklet hold ningene til det å 
være midlertidig ansatt. I sykehus er 95 % 
av Lisleger i mid lertidige ansettelsesfor
hold, 50% i kortere stillinger enn i henhold 
til tid ligere stillings strukturavtale. Hun 
frem hevet at arbeidsgiversiden gir kor
tere og kortere vikariater. 

Presiden ten vektla også det faktum 
at staten har tilnærmet monopol som 
arbeidsgiver for lisleger og på sykehus
drift.  Det medfører et særlig ansvar som 
arbeidsgiver. Hun vektla også at midler
tidighet har negative effekter for ansatte 
og arbeidsgiver. For pasientsikkerhet er 
åpenhet viktig, også om kritikkverdige 
rutiner, hendelser og systemer, under
streket Janbu.

Presidenten kunne fortelle at det i for
eningen har vært gjort et omfattende 
grunnlagsarbeid. Helse og omsorgsde
partementet ble invitert til møte i januar 
2009, men det har vært utfordrende å få 

i gang en dialog med departementet som 
viser til at dette må løses mellom partene. 
Spekter har avvist at dette er et tema mel
lom partene og at foreningen må ta det 
opp med myndighetene. Spekter enga
sjerte seg imidlertid i en høyesterettsak  
i mai 2009 hvor de ønsket å få inn at lis 
skulle oppfattes som praksisarbeidere. 

Argumentet mot faste stillinger er 
ofte at det vil ramme utdanningen av 
leger. Janbu påpeker at fast jobb være 
hoved regelen. Det må dessuten på plass 
stillinger som leger i allmennmedisin 
kan gå inn i for å sikre sin obligatoriske 
sykehustjeneste. Man kan også se for seg 
at det vil være behov for noen unntak for 
å sikre god flyt i spesialiseringsløpet. 

Arbeidsrettslige betraktninger
Ingeborg Moen Borgerud er ekspert 
på arbeidsrett og forklarte grundig de 

Marit Tveito 
Redaktør

marit.tveito@me.com
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juridiske aspektene rundt midlertidig 
og fast ansettelse. Hun innledet med å 
understreke at grunnpilaren i Norge er 
at alle skal ansettes fast med mindre det 
er hjemmel for noe annet. Hun stilte så 
spørsmål om hvorfor mer enn 40% av alle 
landets sykehusleger ikke er fast ansatt? 
Hvorfor aksepteres det at mange er over 
40 år før helseforetaket tilbyr fast anset
telse? Er dette i samsvar med lovgivers 
intensjon?

Borgerud påpekte at ingen leger er 
så spesielle at man ikke har behov for 
ordinær trygghet i arbeidslivet. De aller 
fleste leger får fast ansettelse, men de får 
det sent. Ved å godta det, underkjenner 
man helt den betydning som fast anset
telse har i yngre alder og særlig i den 
perioden hvor man stifter familie og 
er i en etableringsfase. Det handler om 
trygghet i forhold til fravær ved gravi
ditet, svangerskapspermisjon, lån, bolig 
og barns oppvekstvilkår. All den stund 
at den utstrakte bruken av midlertidig 
ansettelse er av helsepolitisk art, må 
man tro at det finnes bestemmelser for 
dette innen lovgivningen. Spesialist
helse lov givningen sier ikke noe om 
hvorvidt det er lov å ansette leger mid
lertidig, heller ikke helseforetaksloven. 
Den sier imidlertid at loven for offentlige 
tjenestemenn ikke gjelder for persona
let. Helsepersonellloven har en rekke 
bestemmelser, men ingen om adgangen 
til å ansette midlertidig. På andre områ
der forekommer eksempler på at det er 
tatt opp midlertidig ansettelse i lovgiv
ningen, men slik er det altså ikke her. Det 
vil si at arbeidsmiljøloven (aml) fullt ut 
regulerer ansettelsesforholdene. 

Borgerud fortalte å ha lett og lett etter 
det rettslige grunnlaget for stillings
strukturavtalen uten å ha funnet det. 
Hovedregelen i aml er enkel. Arbeids
taker skal ansettes fast. Avtale om 
midlertidig ansettelse kan likevel inn
gås som unntak. To av alternativene 
er interessante, arbeidets midlertidige 
karakter og praksisarbeid. Spekter argu
menterer for at leger i spesialisering er i 
praksisarbeid. 

Kjernen i lovgivningen er at man ikke 
skal benytte midlertidig ansettelse med 

mindre det er strengt nødvendig. En vik
tig presisering er at løpende ordinære 
arbeidsoppgaver skal dekkes med fast 
ansatt personell. Ved midlertidig anset
telse må behovet være tidsavgrenset. 
Det midlertidige ansettelsesforholdet 
må ikke være for langvarig. Det må ikke 
foreligge sysselsettingsmuligheter for 
vedkommende i virksomheten ved 
ansettelsesperiodens utløp. Med andre 
ord, understreket hun, midlertidigheten 
må være nødvendig. 

Ulovlige forhold
Det er ingen holdepunkter i lovforar
beidene eller i den rettspraksis vi har for 
å ansette leger i midlertidig stilling slik 
som de faktiske forhold er, fremholdt 
Borgerud. Spekter hevder at leger er 
praksisarbeidere. Det er slik at alternati
vet  praksisarbeid er et unntak som har 
levd i aml i mange år. På tross av at dette 
har vært et unntak som har eksistert i 
mange år, er det svært få kilder som kaster 
lys over hva lovgiver har ment. Borgerud 
hadde sett på hva som er sagt om dette 
begrepet tidligere. I teorien pekes det på 
opplæring som er et utgangspunkt for 
videre utdanning. Varigheten av praksis
arbeid vil være fastslått av typen arbeid 
og må vare for hele perioden.  Det har 
vært brukt for å regulere praksis for blant 
annet frisørlærlinger.

Hun oppsummerte med å gjenta at 
adgangen til midlertidig ansettelse av 
lis reguleres fullt ut av aml. Det er ikke 
klare holdepunkter verken i lovens ord
lyd, lovforarbeider eller rettspraksis for 
å ansette lis i midlertidige stillinger med 

den begrunnelse at arbeidsets karakter 
tilsier der. Det er høyst tvilsomt om stil
ling som lis er å anse som praksisarbeid, 
og derved er omfattet av aml 149 første 
ledd bokstac c). 

Engasjerte innledere
Bent Høie, leder av Helse og omsorgs
komiteen tok også turen til Soria Moria. 
Han understreket at helsepersonell 
er den viktigste ressursen i spesialist
helsetjenesten, og var bekymret for at 
arbeidsforholdene kan svekke pasient
behandlingen. Høie var tydelig på at 
Stortinget ikke kan være kjent med at 
store offentlige virksomheter opp
trer stikk i strid med intensjonen. Han 
påpekte at han opplevde det som et para
doks at regjeringen er opptatt av å forby 
midlertidighet i det private arbeidsli
vet,  men aksepterer mye midlertidighet 
innenfor områder de har full råderett 
over. Morten Kjerstad Larsen er avde
lingsleder ved Arbeidstilsynet i Oslo.  
Han la frem resultater fra undersøkelser 
gjort på sykehus, hvor man avdekket opp
levelse av misforhold mellom oppgaver 
og egen arbeidskapasitet.  Han oppfor
dret legene til å bruke verneombudene 
i større utstrekning, og understreket at 
det ikke er noen motsetning mellom god 
pasientomsorg og god personalomsorg.
Kristin Nerstad er forsker i Fafo og pre
senterte virkning av midlertidighet over 
tid. Til slutt fikk Birgitte Sterud, leder i 
spesialitetskomiteen i anestesi ordet.  
Hun fremhevet at hun ikke ennå hadde 
hørt noen faglige argumenter for faste 
stillinger. Hun  pekte på at å sitte i regje
ring er tidsbegrenset. Medisinstudiet, 
bygging av Rikshopitalet, turnus og spe
sialistutdanningen likeså. Hun mente 
staten ikke kunne ta ansvaret for at lan
det skal bemannes med leger og fryktet 
hvilke konsekvenser fast stilling ville få 
for distriktene. Hun var også opptatt av 
at avdelinger på sykehus trenger en frisk 
gjennomstrømning av leger for å unngå 
«stille vann», eller for å bruke Steruds 
beskrivelse av avdelinger med leger i fast 
jobb som kloret seg fast – «illeluktende 
pøler». 

(…) ingen leger er 
så spesielle at man 
ikke har behov for 
ordinær trygghet i 

arbeidslivet.
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I sitt  innlegg  sa Høie at godt arbeids
miljø er viktig for trygge forhold i 
norske sykehus. Staten har monopol 

på sykehusdrift og derved et særlig ansvar 
for de ansatte og kvaliteten på tjenestene 
som tilbys. Arbeidstakere har ikke et alter
nativt jobbmarked som kan fungere som 
korrektiv. Han trakk frem at det må være 
mulig å sikre fast stilling også for leger 
som hovedregel, samtidig som fleksibili
tet og rekruttering ivaretas.  Høie synes det 
er alvorlig at gravide leger mister jobben, 
og at tillitsvalgte har opplevd trusler om 
ikke å få forlenget vikariat når de tar opp 

temaer med ledelsen.  Mange tok ordet i 
debatten som fulgte, blant annet nestle
der i helse og omsorgskomiteen, Kjersti 
Toppe. Hun var tydelig på at dagens prak
sis er helt uakseptabel, og at leger skal ha 
samme rettigheter som andre arbeids
takere. Dessuten sa hun klart ifra om at 
leger i spesialisering ikke kan komme inn 
under praksisarbeidbestemmelsen, slik 
helseministeren i sitt svar hadde hevdet.  
Helseministeren avsluttet med at man må 
jobbe med stillingsforholdene, kanskje 
også se på hvor ansettelsesforholdet skal 
være og at departementet vil følge dette 
opp.

Du kan lese hele referatet på: 
www.stortinget.no/no/Sakerogpubli
kasjoner/Publikasjoner/Referater/
Stortinget/20092010/100528/

Sykehuslegers arbeidsvilkår 
tema i Stortinget
Leder i Helse og omsorgskomiteen, Bent Høie (H), stilte 28. mai en interpellasjon til helseministeren 
om midlertidige stillinger i sykehus. Mange politikere deltok i debatten rundt legers arbeidsforhold 
og helseministeren avsluttet med at departementet vil jobbe videre med faste stillinger for leger i 
sykehus.

fra foreningen

Marit Tveito 
Redaktør

marit.tveito@me.com

InTeRpeLLASjon:

«Leger i sykehus er i stort omfang ansatt 
i midlertidige stillinger. Undersøkelser 
viser at 50 % av alle sykehusleger er 
midlertidig ansatt, og av antallet leger i 
spesialisering er hele 90–95 % midlertidig 
ansatt. I gjennomsnitt er syke hus leger 
midlertidig ansatt til de er cirka 41 år. 
Likestillings- og dis kriminerings ombudet 
omtalte sykehusene som en versting i års-
rapporten fra 2008 etter flere saker der 
kvinnelige leger fikk avsluttet sitt arbeids-
forhold under spesialiseringen som følge 
av svangerskapsavbrudd. Mid lertidige 
stillinger over så lang tid skaper usikkerhet 
for legene og dermed også fare for at en 
ikke gir beskjed om uheldige forhold til 
ledelsen. Spekter sier i en fellesrapport 
med Legeforeningen, datert 27. oktober 
2009: Dette forhold må Legeforeningen 
eventuelt ta opp med myndighetene. Hva 
vil statsråden, som eier av helseforetakene, 
foreta seg for å endre dette?»
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Hva synes du om arbeidssituasjonen til yngre leger i 
sykehus?

– Det er kritikkverdige forhold når det gjelder stil
lingsvernet, og dette må det tas tak i. Helseforetakene må 
instrueres  om å rydde opp i dette.

– Hvordan tror du det påvirker arbeidet på sykehuset?
– Vi politikere er opptatt av pasientsikkerheten. Når mange 

leger går i midlertidige stillinger og er usikre på videre anset
telse, blir det vanskeligere å varsle om kritikkverdige forhold. Et 
trygt arbeidsmiljø er en forutsetning for at de ansatte tør å si ifra 
om forhold som bør ses nærmere på. De som har korte vikaria
ter strekker seg kanskjer for langt i forhold til arbeidsgiver. Slik 
bør det ikke være. 

– Hvordan kan staten som eier av sykehusene ha en så stor 
andel av leger midlertidig ansatt? 

– Jeg forstår det ikke. Det private næringslivet fremstår jo 
nå som eksemplarisk vedrørende arbeidsforhold i forhold til 

statlige virksomheter, og slik bør det jo ikke være. Staten bør gå 
foran med et godt eksempel.  Så ser man i denne saken at ansva
ret skyves over på helseforetakene, men det er jo staten som er 
eier av disse. Vi må være tydelige fra politisk hold på at dette må 
endres.  Det har nok vært behagelig for arbeidsgiversiden, men 
vi kan ikke ha andre regler for leger enn andre arbeidstakere.  I 
praksis er det mange som har en uformell prøvetid på flere år. 

– Hva tror du skal til for at sykehuslegene skal få et vanlig 
stilingsvern?

– Jeg har forståelse for at det må være noe fleksibilitet i sys
temet, men fast ansettelse bør være hovedregelen og ikke 
unntaket slik det er nå.  Dette må ledelsen ta tak i, og man må 
jobbe aktivt med å redusere andelen midlertidig ansatte.  Vi kan 
be om planer for hvordan dette skal jobbes videre med. Dette 
er en ukultur. Det får dessuten store konsekvenser for gravide 
leger som i praksis mister jobben når vikariatet ikke forlenges 
på grunn av graviditet. Det er vanskelig for folk flest å tro på at 
det er slik. Jeg vet at det stemmer, men det er oppsiktsvekkende 
at dette skjer i Norge i dag. Hvis et av mine barn skal bli leger, 
som noen av de allerede snakker om, håper jeg at stillingsfor
holdene er ryddet opp i til de eventuelt begynner å jobbe på 
sykehus. 

Fast jobb for leger også
Kjersti Toppe er nestleder i Helse- og omsorgskomiteen, lege og inne i sin første 
periode på Stortinget.  Hun mener yngre leger i sykehus må få vanlige stillingsfor-
hold på lik linje med andre arbeidstakere, ikke bare fordi trygge arbeidsforhold er 
viktig for alle, men også for å bedre pasientsikkerheten. 

intervjuet

Marit Tveito 
Redaktør

marit.tveito@me.com
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Avtalen vår sier at ingen arbeidsperioder skal være over 
19 timer med mindre annet er avtalt lokalt. Med «avtalt 
lokalt» menes at det skal foreligge en avtale mellom 

arbeidsgiver og Legeforeningen ved det aktuelle sykehus, og den 
skal være underskrevet av foretakstillitsvalgt. Vi har noen slike 
avtaler som gjelder enkeltavdelinger og hvor det er gjort vurde
ringer  som sannsynliggjør at dette er forsvarlig. Vurderingene 
handler i stor grad om i hvor stor grad det er tid til hvile og søvn 
i løpet av natten. 

Ulike sykehus
Vi har lenge visst at 19 timer er et lite ideelt tall. Det passer noen 
steder, men ikke andre, fordi sykehusene våre er forskjellige, 
fagene er forskjellige og vaktbelastningene er forskjellige. En del 
steder kan det være forsvarlig med 24 timers vakt, fordi det er 
så få innleggelser at legene vet at de nesten alltid får sove. Andre 
steder er vaktene så travle at legene omtrent ikke har pause i det 
hele tatt. I de tilfellene kan det nok tenkes at 19 timer er for mye.

Grønt lys 
Et hovedpoeng i den pågående diskusjonen er et nytt system 
som er innført i Finland. Det kalles «trafikklyssystemet», og 
i følge finnene er det 100 % fornøydhet.  Trafikklyssystemet 

handler i korte trekk om at alt som kan gjøres på dagtid skal 
gjøres på dagtid. Det har ført til noen færre vakter per lege, mer 
opplagte leger og mindre feilbehandling. 

Jeg mener at vi bør innføre dette systemet i Norge så fort som 
mulig. Det går imidlertid på tvers av det en del politikere og 
sykehusledere mener bør gjøres. De vil gjerne «utnytte teknolo
gien» i så stor grad og over så mye av døgnet som mulig. Derfor 
er denne vaktdiskusjonen egentlig både spennende og viktig.

Arbeidstid
I mediene presenteres det som om vaktene har vært et tema i 
forhandlingene, det stemmer ikke. Det som er tema i forhandlin
gene er dagvaktspørsmålet: At vår normalarbeidstid er mellom 
klokka 07 og 17. Spekter ønsker å fjerne denne bestemmelsen, 
først og fremst for å øke mulighetene til at vi skal jobbe polikli
nisk utover ettermiddagen uten ekstra kompensasjon (du vil for 
eksempel få arbeidstid fra klokka 14 til 22 og arbeidsoppgavene 
vil være poliklinikk eller elektiv kirurgi). Vi har diskutert dette 
med Spekter i en arbeidsgruppe som har hatt jevnlige møter de 
siste par årene, og vi har ikke klart å få opplysninger om hvilket 
behov sykehusene egentlig har for kveldspoliklinikker. Uansett 
vil det ikke endre på behovet for vaktgående leger.

Arbeidssted 
Det andre forhandlingsspørsmålet gjelder ambulering, som 
arbeidgiver ønsker at ikke lenger skal være frivillig for legene.  
Det handler altså om hvorvidt legene skal være ansatt på syke
huset, i foretaket eller i hele regionen (det siste er angivelig 
målet i Helse MidtNorge).

Hovedtanken er at legene skal flyttes rundt for løse elektive 
oppgaver på mindre sykehus hvor vaktsystemet kanskje fjernes. 
Slike løsninger ville selvsagt kunne få betydning for antall leger 
i vakt på landsbasis, men det ville ikke få innvirkning på hvor 
mange timer de som har vakt skal jobbe av gangen. Det må uan
sett være leger på vakt døgnet rundt. Og for ordens skyld. Vi har 
vært veldig tydelige på at det er uaktuelt å ta bort frivilligheten 
når det gjelder ambulering.

Leger, lange vakter og 
forhandlingene
Vaktene våre diskuteres i avisene om dagen. Etter at Dagens Næringsliv hadde et stort lørdags-
oppslag om dette, har flere aviser fulgt opp med mer og mindre nyanserte ledere om legenes 
vaktordninger. Det oppleves stadig rarere at vi jobber som vi gjør, og spesielt handler det om at 
mange av oss fremdeles jobber 24 timer og kanskje litt til, i strekk.

fra foreningen

Hege Gjessing
Leder Ylf

hege.gjessing@legeforeningen.no

(…) alt som kan gjøres 
på dagtid skal gjøres på 

dagtid.
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I dette bilaget får du en oversikt over 
avtaleverket og mer informasjon om 
temaet kan du finne på Ylfs nettsider.

Ansettelse
Rettstilstanden for gravide kvinner 
ansatt i vikariater har blitt forbedret 
blant annet på grunn av likebehand
lingsdirektivet i EU og dommer avsagt 
av EFdomstolen. I EFdomstolens sak 

C  438/99, uttalte domstolen at «unn
latelse av å fornye en tidsbestemt avtale 
(…) under visse omstendigheter kan 
betraktes som et avslag på ansettelse». 
Det fremgår videre av dommen at «en 
nektelse av å ansette en arbeidstaker  (…) 
fordi hun er gravid, utgjør direkte for
skjellsbehandling på grunnlag av kjønn 
i strid med likebehandlingsdirektivet». 
Likebehandlingsdirektivet er en del av 

Svangerskap og fødselspermisjon
Mange kaller det lykkelige omstendeligheter når man er gravid, og de fleste er jo lykkelige.  Selv om 
vi har lært om både graviditet og rettigheter i løpet av studiet er det noe helt annet å skulle forholde 
seg til å være gravid og bli foreldre selv. Det er her forsøkt å samle sammen hvilke rettigheter vi har i 
løpet av svangerskapet og tiden etter fødsel. 

Marie Skontorp
Styret
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EØSavtalen, og EFdomstolens praksis 
har ført til endringer i likestillingsloven 
(…)».

 Ovennevnte innebærer at gravide 
leger i vikariater i utgangspunktet vil ha 
krav på å få forlenget sitt ansettelsesfor
hold med sykehuset i permisjonstiden 
gitt at det er andre ledige vikariater/
stillinger på avdelingen. Dersom det 
er andre vikariater ledige på avdelin
gen, har arbeidsgiver bevisbyrden for 
at arbeidsgiver ikke har lagt 
vekt på graviditeten dersom 
vikariatet ikke forlenges, jf. 
bevisbyrdereglene i likestil
lingsloven § 16. Det spiller 
ingen rolle at vedkommende 
på grunn av svangerskaps
permisjon ikke vil kunne 
arbeide ved sykehuset i løpet 
av vikariatet. Dersom hun 
ikke kan arbeide ved syke
huset i løpet av vikariatet, 
plikter arbeidsgiver å til
sette vedkommende i det 
ledige vikariatet, og deret
ter tilsette en ny person i det 
vikariatet som oppstår som følge av at 
vedkommende er i svangerskapspermi
sjon. Økonomiske begrunnelser er ikke 
relevante. Legen må imidlertid søke på 
stillingen og konkurrere på lik linje med 
eventuelle andre søkere. Reglene for ran
gering og ansettelse gjelder som vanlig. 

Ansettelsesforholdet for lege i 
utdanningsstilling «fryses» ved fød
selspermisjon. Dette følger av A2 § 6.4: 
«Dersom tjeneste for lege i spesialise
ring blir utsatt eller avbrutt i 2 måneder 
eller mer som følge av lovmessige eller 
avtalemessige forhold forutsettes den 
opprinnelige arbeidsavtale opprett
holdt med tilsvarende forskyvning av 
fratreden».

De aller fleste av oss går i midlertidige 
stillinger mens vi er i spesialisering. Når 
man først har fått innpass ved en avde
ling, er det imidlertid vanlig at man får 
forlenget stillingen med et nytt vikariat. 
Vikariater etterfølger vikariater som igjen 
fører over i et fastere ansettelsesforhold. 

Det som vil være avgjørende ved 
vurdering av om arbeidsgiver bryter 
likestillingsloven eller ikke, er hva som 
er normalsituasjonen for ansettelse ved 
sykehuset/avdelingen for leger som ikke 
er gravide. Hvis det er slik at en lege nor
malt får tilbud om forlengelse ved utløp 
av et vikariat, vil også gravid lege/lege i 
fødselspermisjon ha krav på tilsvarende 
tilbud når det er en ledig stilling i avde
lingen. Dersom praksis ved sykehuset/

avdelingen og reglene for rangering og 
ansettelse tilsier at vedkommende lege 
med stor grad av sannsynlighet ville 
fått forlenget sitt vikariat hvis hun ikke 
hadde blitt gravid, har ikke arbeidsgiver 
anledning til å forbigå den aktuelle legen. 
Selv om vedkommende vil ha permisjon 
gjennom hele vikariatet, vil hun allikevel 
ha krav på forlengelse.

Fritak fra vakt
Generelt
Alle arbeidstakere, også gravide, har rett 
til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, jf. aml 
§ 41 (1). Dette innebærer blant annet at 
arbeidstidsordninger skal legges opp slik 
at arbeidstakere ikke utsettes for uheldige 
fysiske eller psykiske belastninger, jf. aml 
§ 41 (2). Hvis den gravides situasjon er 
slik at det å jobbe lange arbeidsdager eller 
det å jobbe vakter ikke er forenlig med 
et forsvarlig arbeidsmiljø uten uheldige 
fysiske eller psykiske belastninger, kan 
arbeidsgiver ha en plikt til å legge til rette 

for en arbeidssituasjon uten vakter eller 
uten for lange arbeidsdager. Arbeids
miljøloven gir således rettigheter som 
etter en konkret vurdering kan medføre 
fritak fra vakter når som helst i løpet av 
svangerskapet. Arbeidsmiljøloven gir 
imidlertid kun rett til at arbeidssituasjo
nen tilrettelegges. Loven gir ikke rett til 
å beholde lønn for vakter man ikke job
ber. Skal man ha rett til fritak fra vakter 
med bibehold av lønn, må lønnsspørs

målet være regulert av andre 
bestemmelser. Eksempler 
på dette kan være overens
komstbestemmelse om rett 
til fritak fra vakt med lønn 
(se mer om dette nedenfor 
om vaktfritak de tre siste 
måneder av svangerskapet) 
eller sykmelding fra vakter.

 
De seks første måneder av 
svangerskapet
I Spekterområdet, har man i 
overenskomsten del A1 § 1.4 
en bestemmelse som sier at 
gravide med risikofylt arbeid 

og som i samråd med lege eller etter 
lov/forskrift er blitt overført til annet 
arbeid i helseforetaket, skal beholde 
full lønn. Dersom graviditeten medfø
rer at arbeidstakeren midlertidig ikke 
kan utføre sitt vanlige arbeid og arbeidet 
ikke kan tilrettelegges på en slik måte at 
det er mulig med omplassering, har hun 
utvidet rett til permisjon med lønn til
svarende perioden fra fratredelsen og 
frem til det tidspunkt hvor hun starter å 
motta foreldrepenger. 

Denne bestemmelsen kan for eksem
pel tenkes å få anvendelse på de legene 
som jobber i psykiatrien og hvor det 
vurderes som ikke forsvarlig i forhold til 
svangerskapet å jobbe vakter. Bestem
melsen kan også tenkes anvendt på 
radiologer ettersom gravide ikke skal 
utsettes for røntgenstråler i svangerska
pet. Hvis arbeidsgiver ikke finner annet 
egnet arbeid i disse situasjonene, kan 
bestemmelsen etter en konkret vurde

Arbeidsmiljøloven gir således 
rettigheter som etter en kon
kret vurdering kan medføre 

fritak fra vakter når som helst 
i løpet av svangerskapet.
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ring gi rett til fri med full lønn også tidlig 
i svangerskapet. 

Hvis bestemmelsen ovenfor ikke 
kommer til anvendelse, er alternativet 
sykmelding for ikke å tape lønn dersom 
den gravide ikke kan jobbe vakter de seks 
første månedene av svangerskapet. Det 
er da viktig at sykmeldingen er tydelig 
på hva man er sykmeldt fra; gjelder syk
meldingen vaktarbeid, men uten at legen 
nødvendigvis må jobbe redusert stilling? 
I slike tilfeller kan arbeidsgiver 
tilrettelegge for en arbeids
situasjon uten vakter, men 
at legen likevel jobber 100 % 
stilling. Hvis sykmeldingen 
derimot gjelder både vaktar
beid og en viss prosentdel av 
stillingen, må arbeidsgiver 
tilrettelegge i forhold til dette. 
Man kan tenke seg at en leges 
vaktarbeid utgjør 30 % av stil
lingen, og at legen er 30 % 
sykmeldt, og sykmeldingen 
gjelder vaktarbeidet. I slike 
tilfeller skal legen kun jobbe 
70 % stilling, og ikke vakter. 
Det er den sykmeldende legen som må 
avgjøre hva sykmeldingen gjelder.  

De tre siste måneder av svangerskapet
Gravide i siste trimester av svangerskapet 
gis mulighet til å ha en daglig arbeidstid 
som ikke overstiger ni timer. I tillegg gis 
den gravide rett til å bli fritatt fra vakter 
uten tap av lønn. Dette følger i Spekter 
området av overenskomsten del A2 § 
3.5.4 og i HSHområdet følger dette av 
særavtalen § 3.5.4 annet ledd

Det har vært spørsmål om hvor langt 
bestemmelsen rekker. Bestemmelsen 
sier at man gis mulighet til å ha en daglig 
arbeidstid som ikke overstiger ni timer. 
Bestemmelsen sier ikke noe mer om 
hvordan ordningen skal legges opp med 
unntak av at den heter fritak fra vakt. 
Den gir ikke arbeidsgiver rett til å endre 
tjenesteplanen for den enkelte lege. Vi 
anbefaler likevel pragmatiske løsninger 
hvor for eksempel den gravide aksepterer 
å arbeide dagarbeidstid, herunder arbeid 

før og etter vakt. Arbeidet må legges 
opp uten vakter. Det skal ikke arbeides 
i helger. Friuker bør i utgangspunktet 
opprettholdes.

Hvis man ut fra en pragmatisk tilnær
ming endrer tjenesteplanen fra å være en 
tjenesteplan med vakter til å bli en tjenes
teplan uten vakter, er det viktig å være klar 
over at man likevel skal ha lønn, sykepen
ger, svangerskapspenger, foreldrepenger 
mv. beregnet på bakgrunn av tjenestepla

nen med vakter. For å unngå at det skapes 
usikkerhet om dette, anbefaler vi at dette 
nedfelles skriftlig av arbeidsgiver når 
man eventuelt legger om tjenesteplanen. 

Kategoriopprykk
I løpet av vår spesialisering får vi lønn 
etter hvor langt vi er kommet i spesialise
ringen. Vi får lønn etter hvor mye tellende 
tjeneste vi har innen en spesialitet, og får 
lønnshopp etter to og fire år tellende tje
neste. Når en er i fødselspermisjon, både 
mor og far, får en ikke dette som tellende 
tjeneste til spesialitet, og det vil derfor ta 
lenger tid til å få neste lønnshopp. For at 
det ikke skal være for stor ulempe å være 
i permisjon lønnsmessig vil den som er 
eller har vært i permisjon få et personlig 
tillegg tilsvarende det lønnsopprykket i 
minimumslønn en skulle ha hatt på det 
tidspunktet lønnsopprykket ville ha 
funnet sted om en ikke hadde vært i per
misjon. En beholder tillegget inntil man 
har nok tellende tjeneste til å komme opp 

i kategori. Husk på at dette er noe vi må 
minne arbeidsgiver på!

Svangerskapskontroll
Arbeidstaker som er gravid har rett til 
fri fra arbeidet med lønn i forbindelse 
med svangerskapskontroll dersom slike 
undersøkelser ikke med rimelighet kan 
finne sted utenfor arbeidstiden, jf. aml § 
121.

Rett til permisjon
Alle arbeidstagere har rett til 
foreldrepermisjon, uavhen
gig av om man har opptjent 
rett til lønnet permisjon. 
Dette følger av aml § 125. 
Arbeidsmiljøloven regule
rer kun retten til fri, og ikke 
hvorvidt man har rett til lønn 
under permisjonen. 

Foruten rett til permisjon i 
til sammen 12 måneder rundt 
fødsel har hver av foreldrene 
rett til å ta ut 12 måneder i til
legg for hver fødsel. Denne 
permisjonen må tas ut umid

delbart etter permisjonen de første 12 
månedene. Permisjon utover de første 
12 månedene er ulønnet. 

Rett til permisjon med lønn
Rett til lønnet permisjon reguleres av fol
ketrygdloven kap. 14. I tillegg kommer 
tariffavtaler.  Både mor og far kan opp
tjene rett til foreldrepenger gjennom å 
være yrkesaktiv med pensjonsgivende 
inntekt i minst seks av de siste ti måne
der før uttak av foreldrepenger tar til. 
For mor betyr dette at kravet må være 
oppfylt minst tre uker før fødselen. Den 
avsluttes imidlertid før dette tidspunktet 
dersom mor velger å ta ut foreldrepen
ger før dette tidspunktet. For at far skal 
ha rett til foreldrepenger, må han ha vært 
yrkesaktiv med pensjonsgivende inn
tekt i minst seks av de siste ti månedene 
før hans uttaksperiode tar til. Hele hans 
opptjeningsperiode på seks måneder kan 
altså ligge etter fødselen.

Det er  (…) opp til den  
enkelte arbeidstaker å 

bestemme om man ønsker 
å avvikle ferie i løpet av 

permisjonstiden. 
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Foreldrepenger
Etter folketrygdloven beregnes det ikke 
foreldrepenger av den delen av inntekten 
som overstiger seks ganger grunnbelø
pet. Grunnbeløpet er pr. 1. mai 2009 kr 
72 881. Dvs. at det etter folketrygdloven 
pr. 1. mai 2009 ikke beregnes foreldre
penger av den delen av inntekten som 
overstiger kr 437 286.

 Disse reglene er imidlertid supplert 
med tariffavtaler både i Spekterområdet, 
og i HSHområdet. I Spekterområdet 
følger det av A1 § 1.2, jf § 1.1 at forel
drepengene skal beregnes av full lønn 
etter oppsatt tjenesteplan, forutsatt at 
man har tiltrådt stilling i virksomhe
ten. En tilsvarende bestemmelse finnes 
i HSHområdet i overenskomst for spe
sialisthelsetjenesten § 8.3.1 annet ledd, jf 
§ 8.2.2.1 første pkt. Det vil si at sykehuset 
betaler det som overskyter seks ganger 
grunnbeløpet mens man er i permisjon.

Lengde på lønnet permisjon
Lengden på den lønnede permisjonen 
avhenger av om man velger permisjon 
med 100 % lønn eller 80 % lønn. Velger 
man permisjon med 100 % lønn er stø
nadsperioden 46 uker, med 80 % lønn 56 
uker, jf. folketrygdeloven § 149. 

Fordeling av permisjon
Når begge foreldrene fyller vilkårene for 
rett til foreldrepenger, kan stønadsperio
den deles mellom foreldrene. Unntatt fra 
deling er de ukene som eksplisitt er for
beholdt mor eller far, jf. folketrygdloven 
§ 149, femte ledd:

– Forbeholdt mor: Minimum tre uker 
før fødselen og de første seks ukene 
etter fødselen.

– Forbeholdt far: Minimum ti uker av 
stønadsperioden.

Foreldrepermisjon er en rettighet alle 
arbeidstakere har. Det betyr at man ikke 
behøver å søke arbeidsgiver om å få lov til 
å ta permisjon. Men man har en plikt til 
å varsle arbeidsgiver om forestående per
misjon, og arbeidsmiljøloven har i § 127 
frister for når slikt varsel må gis. Det føl

ger av loven at arbeidsgiver skal varsles så 
snart som mulig, og senest:

– Én uke i forveien ved fravær utover 
to uker

– Fire uker i forveien ved fravær utover 
tolv uker

– Tolv uker i forveien ved fravær 
utover ett år.

Omsorgspermisjon
I forbindelse med fødselen har faren 
rett til to ukers permisjon for å bistå 
moren, jf. arbeidsmiljøloven § 123. 
Etter gjeldende overenskomst har man 
rett til lønn under omsorgspermisjo
nen. For Spekterområdet følger dette 
av A1 § 2. I HSH området følger dette 
av Landsoverenskomst for spesialisthel
setjenesten § 8.3.5. I KS følger dette av 
Hovedtariffavtalen § 8.3.5.

Far eneste med  
opptjent rett til permisjon
Dersom bare far har opptjent rett til for
eldrepenger, er stønadsperioden 37 uker 
med full (100 % lønn) sats eller 47 uker 
med redusert sats (80 % lønn). Faren har 
dermed rett til hele foreldrepengeperio
den med unntak av de ni ukene som er 
forbeholdt mor. Dette følger av folke
trygdloven § 1414. Forutsetningen er at 
moren må være i aktivitet (full jobb, god
kjent utdanning, sykdom, eller lignende 
som nevnt i § 1413 1 ledd) fra barnet er 
seks uker og inntil 43/53 uker etter fød
selen eller omsorgsovertakelsen. Faren 
kan også utsette uttaket etter reglene i § 
1411 eller ta ut foreldrepenger gradert 
jf. § 1416.

Når mor eller far er alene om 
omsorgen for barnet
Dersom en av foreldrene er alene om 
omsorgen, har han eller hun rett til å ta 
ut foreldrepenger for hele perioden.

Ferieavvikling i foreldrepermisjon
Arbeidstaker kan kreve å avvikle lovbe
stemt ferie i løpet av permisjonstid hvor 
det ytes foreldrepenger eller adopsjons
penger jf. ferieloven § 9 (2). I samme 

bestemmelse fremgår det at arbeidsgiver 
ikke kan pålegge ferieavvikling i per
misjonstid hvor det ytes foreldre eller 
adopsjonspenger. Det er med andre 
ord opp til den enkelte arbeidstaker å 
bestemme om man ønsker å avvikle ferie 
i løpet av permisjonstiden. 

Feriepenger
I følge folketrygdeloven ytes det kun 
feriepenger av utbetalte foreldrepenger 
for de første 12 ukene (15 uker dersom 
redusert sats). Men for leger er det slik at 
tariffavtalen gir rett til at foreldrepengene 
beregnes av full lønn etter tjenesteplan. 
Dette innebærer også at man har rett til 
opptjening av feriepenger gjennom hele 
foreldrepermisjonen, ikke kun de 12 eller 
15 ukene folketrygdloven gir rett til.

Amming
Etter alle gjeldene tarifformråder har 
man rett til fri med full lønn i inntil 2 
timer pr arbeidsdag a 7,5 timer for å 
amme sitt barn. Dersom arbeidsdagen er 
lenger, har en rett på forholdsvis lenger 
ammefri. En har også etter tariffavtalene 
rett på fritak fra vakt og en arbeidsdag 
som ikke overstiger 9 timer slik som ved 
de 3 siste månedene av svangerskapet. 
Men til forskjell fra i svangerskapet har 
man ved amming ikke rett til å beholde 
lønn for vakter dersom man ønsker fritak 
fra disse.  I tillegg kan man miste tellende 
tjeneste for denne perioden dersom det 
kreves vaktdeltagelse for å få tellende tje
neste til spesialiteten. 

Turnuslegers rettigheter er i hovedsak de 
samme, men med noen særregler knyt
tet til godkjenning av tjenesten. Se eget 
turnusbilag og www.ylf.no
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Utdanningsfond III ble oppret
tet i mars 1988. Staten, Norske 
Kommuners Sentralforbund og 

Den norske legeforening gikk sammen 
om opprettelsen, og formålet framgår av 
§ 2 i vedtektene: «Sykehuslegers utdan
nelsesfond har som formål å høyne og å 
opprettholde det medisinskfaglige kunn
skapsnivå hos de leger som omfattes 
av disse vedtekter ved å yte økonomisk 
hjelp i forbindelse med legers videre og 
etterutdanning».

Styresett
Fondets styre består av leder og to med
lemmer oppnevnt av legeforeningens 

sentralstyre, samt et medlem oppnevnt 
av Spekter og et oppnevnt av Helse og 
omsorgsdepartementet. Det er fondssty
ret som vedtar fondets retningslinjer, jfr 
§ 3 i vedtektene: «Når det gjelder fonds
midlenes anvendelse i henhold til disse 
regler, tilligger avgjørelsesmyndigheten 
‘fondsutvalget for sykehuslegers utdan
nelsesfond’, oppnevnt av henholdsvis 
Helse og omsorgsdepartementet, 
Spekter og Den norske legeforenings 
sentralstyre.»

Styret i fondet skal altså sørge for et 
forsvarlig uttak av fondets egenkapital 
gjennom å ha til enhver tid oppdaterte 
retningslinjer for utbetaling, mens det 
er sentralstyret som vedtar plassering og 
forvaltning av fondsmidlene i en inves
teringsportefølje. Retningslinjene for 
utbetaling har variert noe avhengig av 
den økonomiske situasjonen i fondet. 
Økonomien var i en periode så dår
lig at man ikke refunderte utgifter til 

spesialister i det hele tatt, og mens man 
tidligere kunne få diett dekket av fondet 
er dette nå på grunn av redusert egenka
pital ikke aktuelt. 

Økte utbetalinger
Egenkapitalen var ved oppstart i 1988 på 
30 millioner kroner, og intensjonen var 
at man gjennom fornuftig forvaltning av 
fondets midler skulle ha årlige utbetalin
ger som tilsvarte maksimalt en tredjedel 
av egenkapitalen. Egenkapitalen styrkes 
årlig i form av et tilskudd fra NAV som for
handles gjennom normaltariffen, samt et 
tilskudd per legeårsverk som i 2009 var 
kroner 1200 per lege. I tillegg har fondet 
finansinntekter fra en investeringspor
tefølje, denne inntekten ble i betydelig 
grad svekket av finanskrisen i 2008, men 
bedret seg noe i 2009. En kombinasjon 
av økede utbetalinger, reduserte NAV
tilskudd og nedgang i finansinntektene 

Utdanningsfond III
Hva er fond III, hvor får det penger fra og hvorfor ble det innført egenandel på kurs? Her får du vite 
det du trenger for å kunne føre en dannet samtale om utdanningsfondet.

Siri Tau Ursin
Leder styret for fond III

stst@sus.no
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har ført til at vi ved utgangen av 2009 hadde en egenkapital på 
ca 77 millioner kroner mens utbetalingene var på hele 45 mil
lioner kroner. Egenkapitalen i fondet utgjorde altså mindre enn 
to ganger årlig uttak, og dersom denne trenden skulle fortsette 
uendret ville fondet innen få år ikke ha mulighet for å yte noe 
som helst økonomisk hjelp i forbindelse med legers videre og  
etterutdanning fordi egenkapitalen ville være oppbrukt.

Økonomistyring
På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i fond III vedtok 
fondsstyret å iverksette en del tiltak høsten 2009. Det ble inn
ført en egenandel på kr 500, og det maksimale refusjonsbeløpet 
for spesialister ble redusert til kr 10 000 per år. Til nå i 2010 ser 
det ut til at de iverksatte tiltak har hatt en ønsket effekt, men 
det er likevel stor usikkerhet knyttet til om fondet blir tilstrek
kelig styrket ved disse tiltakene alene. Egenkapitalen bør økes 
betydelig slik at man får en bedre balanse mellom inntekter og 
utgifter. Fondsstyret har derfor bedt styrene både i Ylf og Of om 
å bidra til at Legeforeningen i årets forhandlinger kan forsøke å 
få til et økt tilskudd per legeårsverk, samt å få økt NAVtilskud
det. I tillegg ønsker vi at kursarrangører skal forsøke å lage kurs 
som ikke belaster fondet med unødig store utgifter, det er for 
eksempel mye dyrere å arrangere kurs for 30 Lis i Loen enn et 
tilsvarende kurs i Oslo, samt at et kurs med åtte daglige timer i 
tre dager er billigere enn et kurs med seks timer daglig over fire 
dager. Vi i fondsstyret tror at det er penger å spare på at kurs
arrangører rundt omkring i landet lager faglig gode kurs i en 
nøktern ramme. 

I fondet følger vi den økonomiske utviklingen nøye. Vi får 
oppdateringer jevnlig, og vi vil måtte iverksette ytterligere tiltak 
dersom den økonomiske situasjonen skulle forverre seg. Til nå 
i år ser vi at det er en nedgang i antall søknader til fondet, både 
fra leger i spesialisering samt fra spesialistene. Vi er usikre på 
hva dette skyldes, og også denne utviklingen vil vi følge nøye. 

Til slutt vil vi gjerne få komme med en oppfordring til alle 
som vil ha penger fra fondet: husk å sende inn fullstendig søk
nad innen tre måneder etter gjennomført kurs! Det er altfor 
mange av dere som ikke overholder denne fristen, men den 
praktiseres meget strengt! 

Retningslinjene for Utdanningsfond III finner du her: 

http://www.legeforeningen.no/id/155429.0

Avtalene  
på Ylf.no

Vi har fått mange tilbakemeldinger på at dette er 
vanskelig å finne avtalene på Legeforeningens nettsider.

Vi har derfor lagt dem ut på Ylfs nettsider, og på 
en måte som gjør det svært enkelt for dere å finne 
avtalene.

1) Trykk på avtaler i stikkordskolonnen på venstre 
side.

2) Trykk på ditt sykehus i den alfabetiske listen over 
sykehus/foretak. 

3) Trykk på avtalen du er på jakt etter.

For sykehus med Spekter som arbeidsgiverorganisasjon:

Hovedavtalen: Avtale om regler rundt drift, samarbeid 
og tillitsvalgtarbeid. Felles for alle akademikere ansatt i 
sykehus.

• A1: Avtale om sosiale bestemmelser, felles for alle 
akademikere i sykehus

• A2: Nasjonal avtale om lønns- og arbeidsforhold. 
Felles for alle leger

• B: Lokal avtale om lønns- og arbeidsforhold. Lokale 
variasjoner over A2. Gjelder leger ved foretaket. 

• Eventuelle protokoller

For sykehus med HSH som arbeidsgiverorganisasjon:

• Særavtale om lønns- og arbeidsforhold for leger 
(nasjonal avtale)

• Særavtale mellom de enkelte sykehus og 
legeforeningen.

• Eventuelle protokoller

fra foreningen
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For mange av våre medlemmer var kan
skje høydepunktet da Anne Grethe 
StrømErichsen ga uttrykk for at faste 

stillinger og bedret stillingsvern for leger i 
spesialisering er et helt klart mål. Hun anga 
indignasjon over at gravide leger fortsatt 
diskrimineres i helseNorge. I tillegg til 
ministeren var Bent Høie (H) til stede. Han 
ble til allmenn forlystelse først presentert 
som FrPer, men den ellers meget dyktige 
møtelederen, Aslak Bonde, korrigerte seg 
raskt. Den som faktisk representerte FrP 
var Kari Kjønaas Kjos, mens Kjersti Toppe 
representerte Senterpartiet.

Lokalsykehus vs ambulanse
Helseministeren, som nylig hadde vært på 
omvisning i Tromsø AMKdisktrikt, snak
ket varmt om å se på alternative måter å få 
akuttberedskapen dit folk er. Hun frem
holdt at å opprettholde alle vaktordninger 

på små sykehus kan være både dyrt og 
ufaglig.  Derfor var hun imponert over 
akuttberedskapen i Troms, hvor man 
jobber med å sikre et tett nettverk av luft
ambulanse, båt og ambulanse. Ministerens 
glød for Tromsmodellen gjorde at Margit 
Steinholt fra Nordland legeforening kon
kluderte med at ministeren må ha blitt 
forført av Mads Gilbert i Tromsø … for, 
som hun påpekte, ambulanse er ikke det 
samme som sykehus! Helseministeren 
la videre vekt på at man må sentralisere 
enkelte tjenester for å kunne desentrali
sere andre. Hun var fortsatt klar på at ingen 
sykehus skulle legges ned, men var høyst 
uklar når det gjaldt å finne ut hva et sykehus 
egentlig skal være. 

Etter økonomi kommer kvalitet?
Helseministeren ble utfordret på styrings
parametre gjentatte ganger, blant annet 
av vår president, Torunn Janbu. Hvordan 
vet politikerne at de får det de bestiller fra 
helseforetakene når de mangler verktøy 
for å måle annet enn kvantitet og øko
nomi? Hva med alle de andre faktorene; 

pasientbehandling, forskning, fagutvik
ling og personalpolitikk? StrømErichsen 
var enig i at det er en utfordring at slik til
bakemelding nå ikke er strukturert, og til 
dels mangler helt.  Men, hun fremhevet at 
det var nødvendig å sette fokus på økono
mistyring først, fordi dette var kanskje den 
største utfordringen i helsevesenet. Nå er 
vi i den situasjonen at helseforetakene er i 
balanse, og det blir derfor naturlig å arbeide 
mer med andre kvalitetsparametre. 

Kvalitet er viktig!
Høyres representant, Bent Høie, mener at 
fokuset på økonomi nå har gått så langt at vi 
ikke lenger fokuserer på det som er like vik
tig, det vil si kvalitet. Som eksempel nevner 
han: først i 2015 får vi kvalitetsretningslin
jer for rusbehandling i Norge. Det er 15 
år siden spesialisthelsetjenesten overtok 
ansvaret for denne gruppen. Men kravet 
om budsjettbalanse ble stilt fra dag én! Når 
det gjelder strukturendringer i helsevese
net mener Høie at dette er et komplekst 
spørsmål, og at politikerne har vært for fra
værende i denne diskusjonen.  Stortinget 

Helsepolitisk debatt
Det ble som forventet svært livlig da både helseministeren og andre ledende helsepoliti-
kere stilte til debatt på landsstyremøtet. 

Eirik Søfteland
Styret

esof@broadpark.no

fra foreningen
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burde gi mandatet for dette, med en mer 
detaljert nasjonal helseplan, og ikke skyve 
ansvaret for dette ut i det ganske land. Det 
er ikke akseptabelt at vi har fire helsere
gioner med fire forskjellige helsepolitiske 
mål. Setningen om at «ingen lokalsykehus 
skal legges» karakteriserte Høie som en 
typisk Stoltenbergsetning. Den kan bety 
alt mulig rart og har ingen funksjon for å 
styre helsepolitikken i Norge. Her ble Høie 
konfrontert med at den som første gang 
ytret disse ord var tidligere helseminister, 
Ansgar Gabrielsen (H), i 2005. Han er for 
øvrig kjent som en av de få politikere som 
faktisk har lagt ned et lokalsykehus, og det 
enda i sitt eget fylke. 

penger er en del av løsningen
Kari Kjønaas Kjos, som representerte 
Fremskrittspartiet i debatten, fremholdt at 
tunge reformer, slik som samhandlingsre
formen, ikke kan gjennomføres uten egne, 
øremerkede midler. Fremskrittspartiet 
ønsker mer penger til dette formålet spe
sielt, og til helsevesenet generelt. Hun ble 
utfordret av møtelederen på dette punk
tet; om økte bevilgninger er løsningen på 
alle problemer? Det mente Kjos ikke. Vi 
må også se på hvordan pengene dispone
res, for eksempel må vi få bort at folk står 
i dyre behandlingskøer. Fremskrittspartiet 
ønsker videre å prøve ut samhandlings
reformen som pilotprosjekter i enkelte 
kommuner, og de ville helst legge ned de 
regionale helseforetakene.

Lokalsykehusenes forkjemper
Senterpartiet ble av møteleder karakte
risert som «proppen» i dragkampen om 
nedleggelse av lokalsykehusene.  Kjersti 
Toppe (Sp), som selv er lege, mener det 
er uheldig at viktige avgjørelser vedrø
rende det lokale helsetilbudet tas av et 
ikkevalgt helseforetaksstyre. Det er dette 
folk reagerer på i distriktene. Dette er poli
tiske beslutninger, og bør eventuelt tas på 
dette nivået. Vår geografi nødvendiggjør et 
desentralisert sykehustilbud, og et flertall 
av pasientene kan behandles på lokalsy
kehusene. Senterpartiet mener også at 
«New Public Management»filosofien har 

kommet for langt på norske sykehus, og er 
bekymret for at innsatsstyrt finansiering 
påvirker behandlingstilbudet inn på den 
enkelte avdeling. Sp ser med interesse til 
Skottland, som har reformert helsevese
net tilbake til «old public management». 
Toppe uttrykte for øvrig at den utstrakte 
bruken av midlertidige stillinger i helseve
senet er en ukultur som har bredt om seg i 
foretakene.

Vi står for kvalitet!
Torunn Janbu, vår president, fikk best tid til 
å utfordre politikerne. Hun var tydelig på at 
Legeforeningen står for et kvalitetsfokus i 
en tid der sykehusledelsene er mest opp
tatt av økonomi. Soria Moria 2 har slått fast 
at ingen lokalsykehus skal legges ned. Men 
foretakene sentraliserer funksjoner, skapes 
en uthuling av sykehusbegrepet og økende 
uro i befolkningen. Kirurgiske akuttfunk
sjoner og fødeavdelinger sentraliseres. Kan 
dette fortsatt kalles sykehus? Hva skal et 
lokalmedisinsk senter egentlig inneholde?  
Legeforeningen vil ha en skikkelig nasjo
nal sykehusplan hvor man definerer ansvar 
og oppgaver mellom nivåene. Glem: ingen 
lokalsykehus skal legges ned!

Gjør faglige vurderinger av hvor skal 
man ha lokalsykehus i Norge! Den pågå
ende fjerning av funksjoner forvirrer 
befolkningen, de vet ikke lengre hva de 
har igjen i sitt sykehus. Nå må politikerne 
rydde opp i dette rotet, var Janbus klare 
beskjed til de folkevalgte. 

Ylf på banen
Ylf fikk med innlegg og spørsmål både fra 
leder Hege Gjessing, og fra Jon Haakon 
MalmerHøvik (foretakstillitsvalgt i Vestre 
Viken HF). Hege advarte mot lite gjen
nomtenkte og kortsiktige sparetiltak som 
kan gi uhensiktsmessige langtrekkende 
konsekvenser. Vi ser allerede at arbeids
miljøet på sykehusene er under press på 
grunn av utstrakt bruk av korte vikariater. 
Det rapporteres om  utbrenthet og stress/
mobbing på arbeidsplassene. Vi har sett 
mange eksempler på at gravide kvinner 
mister jobben (les: får ikke fornyet vika
riatet sitt). Helseministeren svarte at hun 

er klar over problemstillingen med mid
lertidighet, og at man arbeider med å se 
på dette spørsmålet. Hun mente det er en 
utfordring dersom leger i spesialisering 
opplever dårlig arbeidsmiljø på grunn av 
midlertidighet. Diskriminering av gravide 
kvinner beskrev ministeren som «horribelt 
og fullstendig uakseptabelt». Kjersti Toppe 
(Sp) var helt klar på at den utstrakte bruken 
av midlertidighet er en ukultur, og at det 
må klare politiske føringer til for å endre 
helseforetakenes praksis på dette området.  
Jon Haakon utfordret politikerne på å ta 
ansvar for de prioriteringene som trange 
økonomiske rammer setter. Han spurte 
om politikerne mener det er riktig at legene 
i en behandlingssituasjon skal gjøre øko
nomisk betingede prioriteringer. Svarene 
til dette, og budskapet ellers i debatten, var 
nok at man innser at politikerne har vært 
for unnvikende i forhold til det ansvar og 
den politiske prosessen som skal ligge bak 
omstrukturering og kutt i helsetibud, selv 
om dette ikke ble sagt direkte. 

Debatten var nok alt for raskt over etter 
manges mening. Selv om det ble en viss 
mulighet til å stille spørsmål til politikerne 
var det mange som ikke kom til orde. Slik 
må det nok bli når fire prateglade folke
valgte møter Legeforeningens landsstyre 
til debatt om et slikt sentralt tema. Helse
ministeren hadde nok å stri med da hun 
skulle forsvare koalisjonsregjeringens hel
sepolitikk, mens Bent Høie høstet applaus 
fra sin angrepsposisjon på høyrekanten. 
Mange i landsstyret var også svært fornøyd 
med den interpellasjonen Høie skulle reise 
i Stortinget den påfølgende dag. Tema var 
midlertidige stillinger i spesialisthelsetje
nesten og konsekvenser for arbeidsmiljø 
(for referat se www.stortinget.no/no/
Sakerogpublikasjoner/Publikasjoner/
Referater/Stortinget/20092010/100528/). 

Ylf markerte seg godt i debatten, og hel
seministeren var tydelig kjent med våre 
utfordringer – hun nevnte selv at det var et 
problem at leger i spesialisering i snitt er 41 
år når de får fast jobb. Denne snøballen ser 
med andre ord ut til å rulle!
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Det var 82 innlegg fra salen etter at 
Ylfs leder Hege Gjessing hadde 
presentert Helsedirektoratets 

forslag. Dette var visstnok «norgesre
kord» i antall innlegg på Legeforeningens 
landstyremøte.  Engasjementet og tempe
raturen var høy og det er bra. Det var mye 
meninger og følelser omkring turnus
tjenesten, til tross for at de aller fleste på 
landsstyremøtet for lengst var ferdig med 
den.

Kort om forslaget
For andre gang på kort tid har Helsedi
rektoratet lagt frem et alternativt forslag 
til dagens turnustjeneste. Denne gangen 
kaller de det «nybyrjarstillingar». Varig
heten er to år, 12 måneder på sykehus og 
12 måneder i allmennpraksis. Flere fag
områder enn kirurgi og indremedisin 
kan tilbys. De foreslår søknad på stilling 
og autorisasjon 2,5 år etter cand med.

Med forslaget håper de å implemen
tere samhandlingsreformen på en billig 
måte. Videre vil det forhindre at mange 
søkere fra EØSland melder seg opp og 
får rett til en turnusplass i Norge. På den 
måten ser de for seg å bli kvitt noe av 
køproblematikken.

Forslaget fremstår som meget uferdig, 
og myndighetene er åpne for innspill.

Delt i konservativ og reformvillig fløy
For å gjøre dette litt enkelt og tabloid 
kan man godt si at landsstyret var delt i 
en konservativ gruppe og en mer liberal 
fløy. De konservative ønsket å videreføre 
dagens turnustjeneste mer eller mindre 
uforandret, mens de liberale ønsket å se 
på alternativer, både mht organisering og 
innhold i tjenesten.

Hva var det enighet om?
Det var bred enighet på landsstyret om at 
Legeforeningen måtte ha et klart fokus på 

Het debatt om turnus
Det var forventet en intens og langvarig debatt omkring Helsedirektoratets for-
slag om å erstatte dagens turnustjeneste med 2-årige «nybyrjarstillingar». 

fra foreningen

Anders Nordby
Styret

nordby.anders@gmail.
com
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faglig kvalitet i samtale med myndighe
tene. De aller fleste var også enige i at det 
fremdeles var nødvendig med en felles 
plattform etter endt studium som sikret 
noen minimumskunnskaper, slik dagens 
turnustjeneste er ment å gjøre. De fleste 
var også enige i at turnustjenesten har 
flere svakheter og at det er rom for for
bedringer. Tilnærmet samtlige syntes at 
seks måneder allmennmedisin var nok, 
og at det er lagt vekt på politiske målset
ninger heller enn faglige argumenter når 
Helsedirektoratet ønsker 12 måneder i 
distrikt. Landstyret var naturligvis også 
samstemte i at benevnelsen «nybyrjar
stillingar» ikke var et klokt valg av navn.

Hva var det ikke enighet om?
Størst uenighet var det nok omkring 
temaet loddtrekning eller søknad til 
«nybyrjarstillingar». De konservative 
ønsket naturlig nok ikke søknad og hev
det det vil bli «villevesten»tilstander 
dersom loddtrekning ikke ble opprett
holdt. De liberale hadde selvfølgelig 
troen på at også «nybyrjarleger» klarer å 
søke på jobbene sine, og at markedsme
kanismer og økt fleksibilitet vil medføre 
bedre kvalitet i tjenesten.

Det hersket også stor uenighet blant 
de to fløyene om det faglige innholdet. 
Ikke overraskende hadde den liberale 
fløyen troen på at også andre enn dagens 
fagkombinasjoner kan være nyttige og 
samtidig øke kapasiteten. De fremholdt 
at det viktigste ikke var hvilken sengepost 
man var tilknyttet, men at man fikk god 
trening i akuttmottaket med akutt syke 
pasienter. Eksempelvis mente de libe
rale at en «nybyrjarlege» godt kan være 
tilknyttet en nevrologisk avdeling bare 
vedkommende får god nok trening og 
veiledning med hjerteinfarkt og akutte 
buker i akuttmottaket. Naturlig nok 
mente de konservative at det er helt nød
vendig med tjeneste både på medisinsk 
og kirurgisk avdeling for å få god nok 
erfaring med de viktigste diagnosegrup
pene og at erfaring fra andre avdelinger 
enn medisin og kirurgi vil redusere 

kvaliteten betydelig. Til nød kunne de 
konservative se for seg noe redusert tje
neste i kirurgi til fordel for et eventuelt 
tredje fagområde.

Angående autorisasjonstidspunkt var 
det også stor uenighet. De konservative 
ønsket dagens ordning videreført, med 
en «nybyrjarlisens» og autorisasjon etter 
gjennomført «nybyrjarstilling». De fryk
tet nok en gang «villevesten»tilstander 
dersom autorisasjon ble gitt etter endt 
studium slik som det blir gjort i for 
eksempel Tyskland. De liberale mente 
selvfølgelig at autorisasjonstidspunktet 
ikke kan være noen hellig ku, men at man 
må se det i relasjon til hvordan myndig
hetenes forslag ender opp. De mente det 
er vanskelig å gå inn for en ordning som 
medfører plikt til en tjeneste uten å ha 
rett til den. Videre trodde ikke de libe
rale at markedet for leger uten erfaring er 
så stort. De aller fleste vil søke seg arbeid 
som fastlege eller sykehuslege. 

Hvem vant?
Tja… Begge parter vant litt. Legeforenin
gen vedtok et forslag som åpner opp for 
mer fleksibilitet både i form og innhold. 
Det er fortsatt et sterkt fokus på faglig kva
litet og at særlig indre medisin er viktig. 
Forslaget åpner også opp for at søknad 
på stilling kan vurderes som alternativ til 
loddtrekning. Det ble til slutt enighet om 
at den beste formuleringen om autorisa
sjonstidspunktet var å ikke si noe om det 
i det hele tatt. Den konservative fløyen 

har de siste årene tapt terreng i Lege
foreningen. Det er ikke lenge siden det 
ville være helt utenkelig å komme frem 
til årets forslag. Denne holdningsendrin
gen gjenspeiler nok de problemene som 
de fleste opplever at dagens turnustje
neste har og står ovenfor.  

Litt sladder
Sladder er det mest tabloide som fin
nes. Og leseren forventer kanskje dette 
nå? Hvem var de konservative? Hvem 
var de liberale?  De aller fleste ville nok 
forvente at det er som ellers i livet, at de 
unge utfordrer, mens de gamle verner om 
det eksisterende. Ganske riktig var nok 
de eldre overlegene og kommunelegene i 
hovedsak konservative, men skillelinjen 
var mer tydelig på nord – sør. Nordlen
dingene fremstod som de mest skeptiske 
og den minst reformvillige gruppen. 
Kanskje mest overraskende var det at 
Eldre Lægers Forening var den mest libe
rale av alle. Innad i den foreningen var 
det unison enighet om at dagens turnus
tjeneste ikke kunne stå uendret slik den 
har gjort i 60 år, og at også den bør se frem 
til pensjonisttilværelsen.

KoRTveRSjon FoR Deg Som SToRT  
SeTT LeSeR oveRSKRIFTeR og IngReSSeR:

• Legeforeningen ønsker å gå i dialog med myndighetene om en mer fleksibel 
turnustjeneste. 

•  Fokus er kvalitet, tilstrekkelig kompetanse innen akutt indremedisin og kirurgi må 
sikres

• 12 mnd på sykehus og 6 mnd allmennpraksis er fortsatt nok. 

•  En modell med mulig søknad på stilling kan diskuteres. 
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Uansett hvor pliktoppfyllende og 
ansvarlig du gjør jobben din, kan 
du komme i en situasjon hvor 

du trenger juridisk bistand. Det viktigste 
budskapet i denne artikkelen er at du i så 
tilfelle bør kontakte Legeforeningen. 

To ordninger
Det kan være mange grunner til at noen 
har klaget deg inn til Helsetilsynet eller 
stevnet deg for retten. Uansett grunn, 
plikter man å svare. Før man kaster seg 
over datamaskinen, er det lurt å ta en 
telefon til Legeforeningens sekreta
riat. Utgifter til advokat som har påløpt 
før sekretariatet er kontaktet, vil som 
hovedregel ikke bli dekket. Dessuten 
har sekretariatet både bred erfaring og 
spesialkunnskap om legers arbeids
forhold, og kan dermed yte vel så god 
bistand som eksterne advokater. Legen 
betaler heller ikke for den bistand som 
stilles til disposisjon fra forhandlings og 

helserettsavdelingen i Legeforeningen. 
Denne bistanden kan suppleres av Lege
foreningens rettshjelpsordning som kan 
yte økonomisk støtte til ekstern juridisk 
bistand. Denne ordningen ble etablert i 
1995, og er finansiert i sin helhet gjen
nom medlemskontingenten. 

Store regninger
Ved ekstern advokathjelp løper utgiftene 
fort, og man har altså mulighet til å søke 
rettshjelpsordningen om støtte. Man må 
dokumentere at man først har kontaktet 
sekretariatet, dessuten ha forsøkt andre 
muligheter for å få dekket utgiftene, slik 
som arbeidsgiver og forsikringsordnin
ger. Rettshjelpsordningen er ikke en 
forsikringsordning, og vedtektene for 
ordningen er gitt av Landsstyremøtet 
i Legeforeningen. Søknadene avgjø
res etter en skjønnsmessig vurdering av 
Rettshjelpsutvalget. Vedtektene er til
gjengelige på Legeforeningens nettside. 

Når søke støtte?
Saker du kan søke om støtte til, er blant 
andre tilsynssaker, straffesaker relatert 

Lege i trøbbel
Hva gjør du når brevet fra Helsetilsynet dumper ned i postkassen din? Noen blir lammet av frykt og 
legger det nederst i bunken, andre skriver utførlige svar selv. Legeforeningen yter juridisk bistand til 
sine medlemmer i spørsmål som relaterer seg til yrkesutøvelsen.

marit.tveito@me.com

Marit Tveito
Redaktør

til yrkesutøvelsen, ærekrenkelser, tvist 
med NAV, tvist i arbeidsforhold og 
erstatningskrav. 

Det kan også søkes om støtte til 
saksforhold av stor prinsipiell betyd
ning, og disse avgjøres i siste instans av 
Sentralstyret etter innstilling fra Retts
hjelpsutvalget. Terskelen for å få ytelser 
etter denne bestemmelsen er høy. 

Hva vektlegges ved vurdering?
Når Rettshjelpsutvalget gjør en skjønns
messig vurdering av en søknad innenfor 
rammene av vedtektene, vil man vekt
legge enkelte forhold. Sakens betydning, 
og ikke minst søkers medvirkning til at 
denne har oppstått, er viktig. Dessuten 
ser man på hvorvidt søker har bidratt 
til å finne en løsning på saken, slik som 
ved å bruke tillitsvalgtapparat og dialog. 
Dessuten kan det vektlegges hvorvidt 
økonomisk støtte kan antas å svekke 
Legeforeningens omdømme og hvorvidt 
man er innvilget støtte i tidligere saker.
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Mitt funn

– Hva var bakgrunnen for prosjektet?
– Avhandlingen er en sammenstil

ling av resultater fra dyreforsøk og 
studier på pasienter med MS for å stu
dere hvilke miljøfaktorer som kan være 
viktige både for risikoen for å utvikle 
MS og for sykdomsprogresjonen.

– Hva er ditt viktigste funn?
– Det mest spennende funnet var 

resultatene vi fikk fra en dyremodell for 
MS. Jeg studerte effekten av ulike diet
ter på de og remyelinisering og fant 
at en fiskerik diett så ut til å beskytte 
mot demyelinisering i denne dyremo
dellen. Vi fant ingen effekt av å gi rene 

omega3 fettsyrer, så vi tror det er andre 
substanser i fisken som eventuelt har en 
beskyttende effekt. Dette var overras
kende funn, fordi vi tidligere har regnet 
med at et høyt inntak av omega3 er 
gunstig ved MS. Vi er nå i gang med 
å studere nærmere hvilke substanser i 
fisken som kan ha gitt den beskyttende 
effekten. Selv om vi ikke kan overføre 
resultatene direkte til MSpasienter 
enda, håper jeg at vi etter hvert skal få 
nok data til å gi pasientanbefalinger.

– Hvordan ble du engasjert i dette 
prosjektet?

– Jeg begynte med forskning på 
MS før turnus, men har fortsatt med 
forskningen ved siden av turnus og 
militærtjeneste og etter dette som 
stipendiat.

– Hadde du dette som fulltidsstil-
ling og hadde du eventuelt noe annet 
arbeid ved siden av?

– De siste to årene har jeg jobbet 
fulltid med forskning, men før dette 
forsket jeg ved siden av turnus og 
militærtjeneste.

– Hva har du tenkt å gjøre videre?
– Jeg arbeider for tiden som lege i 

spesialisering ved nevrologisk avdeling 
på Haukeland Universitetssykehus, 
men får også tid til å drive litt med fors
kning ved siden av. Etterhvert håper jeg 
å kunne gå over til å jobbe 50 prosent 
med forskning og 50 prosent med kli
nisk arbeid.

marit.tveito@me.com

Marit Tveito
Redaktør

Øyvind Grytten Torkildsen disputerte januar 2010 for graden 
ph.D ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Environ-
mental risk factors for multiple sclerosis. Results from animal 
and human studies on diet, vitamin D and Epstein-Barr virus».

(…) en fiskerik diett så ut til å 
beskytte mot demyelinisering i 

denne dyremodellen.
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Tilbake på pidestallen

En dag jeg bladde gjennom gamle bøker kom jeg over 
Husmorboka. Her kan man finne mange gode tips for 
den som vil skape et godt hjem. Det er et eget kapittel 

som heter sykepleie, og der kan man lese følgende anbefa
ling til husmødre: «Man skal gjøre nøyaktig som legen har 
bestemt». Det gis ingen begrunnelse for dette påbudet; det 
er kun en klar beskjed om at det er sånn det skal være. Dette 
burde egentlig ikke være noe å stusse over, men i våre dager 
er det blitt et sjeldent standpunkt.

I dag er det vanli
gere at pasienter ser på 
legens ord som et råd 
på lik linje med det de 
får fra naboen, det de 
leser i ukas horoskop, 
det de hører fra home
opaten sin, eller det 
som «står på nettet» 
(uten at de tar hensyn 
til hvilken nettside det 
står på). Et hvert men
neske er selv best i stand til å finne ut hva som er sant, tenker 
man gjerne, også når det gjelder helse.

Hvordan har vi kommet hit? Svaret er komplekst og må 
ses i sammenheng med andre endringer i tiden, men en vik
tig brekkstang i detroniseringen av legestanden var nok at 
Legeloven ble erstattet av Helsepersonelloven. Allerede ved 
navnet på loven begynner problemet: Alt helsepersonell 
skal liksom behandles likt og leve opp til de samme kravene. 
Man stiller ikke større krav til leger enn andre, og dermed får 
legene heller ikke mer ansvar og tillit. Etter at kvakksalver
loven forsvant, er det knapt noen som kan hindres i å tilby 
«helsetjenester». For publikum blir dermed skillelinjene 
utydelige mellom leger, sykepleiere, hjelpepleier, verne
pleiere, miljøterapeuter, aromaterapeuter, healere, coacher, 
spåkoner og alle andre som mener noe om kropp eller sjel.

Rettighetsfokuseringen vi har i samfunnet gjør dessuten 
at man er konstant på jakt etter noe å klage på. Pasientene 
oppfordres til å se på seg selv som «brukere», og som gode 

forbrukere skal de være skeptiske til om legen «leverer 
varene», slik han bør. Dette innbyr til å anse seg som parter 
i en konflikt, og slikt blir det ikke gode legepasientforhold 
av. Således kan man spørre seg om pasientrettighetsloven 
egentlig er et gode for pasientene, eller om det bare er juris
tene som har glede av den. Rettighetstenkingen er en pest 
som rammer hele samfunnet. Og når enkelte leger viser til 
sine rettigheter og krever erstatning for tapt arbeidsinntekt, 
etter å ha fått underkjent turnustjenesten, blir det tydelig 

hvor langt vi alle har 
kommet i å glemme 
våre plikter, fordi vi 
ser oss blinde på våre 
rettigheter.

Taushetsplikten 
vår er i ferd med å bli 
utvannet. Jeg vil tenke 
meg om to ganger før 
jeg oppgir sensitive 
opplysninger, dersom 
jeg blir innlagt på syke

hus, for sannsynligheten for at informasjonen kommer på 
avveie er høy. Og hva har lovgiverne gjort for å demme opp 
mot dette problemet? De begrenser lesetilgang for og dri
ver kontroll av ALLE som bruker EPJ. Det er jo sånn man 
må gjøre det i et demokratisk, flatt system. Dermed hindres 
legers tilgang til relevant informasjon, mens andre sykehu
sansatte kan lese notater de ikke har noe med. Og slik har 
det blitt fordi juristene og lovgiverne ikke ser (eller ikke vil 
se) forskjellen på legers faglige nysgjerrighet og andre syke
husansattes personlige nysgjerrighet.

Som leger har vi den helt sentrale rollen i helsevesenet. 
Vi har kompetanse og er i posisjon til å se helheten ved 
helseproblemer i en helt annen utstrekning enn annet helse
personell. Dette er noe alle egentlig vet, men som ingen tør å 
si. Nå er det på tide at vi slutter å være så feige og «snille» at 
vi lukker øynene for dette, og krever vår myndighet tilbake. 
Noe annet er faktisk å ofre pasientene til fordel for (syke)
husfreden.
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Morbus norvegicus

Kommentér gjerne på norvegicus.no

Kristoffer Brodwall

Rettighetstenkingen  
er en pest som rammer hele 

samfunnet.
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Utgiversted: Oslo

Returadresse: Yngre legers forening

postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo

20.–22. oktober 2010 i Asker
Tillitsvalgtkurs trinn II
Høstens tillitsvalgtkurs  finner sted på Quality hotell Leangkollen i Asker.  Her får 
du lære mer om lønn, avtaler og det du trenger for å være en fremragende tillits-
valgt. Mer informasjon på side 2.

Meld deg på!




