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To ganger per år kommer regningen fra Legeforeningen i posten. Den er gan-
ske stor og mange stiller seg selv de naturlige spørsmålene: «Hvorfor skal jeg 
betale denne regningen i tillegg til alle de andre? Hva får jeg egentlig igjen for 
medlemskapet mitt?» De gode grunnene finnes. Legeforeningen har svært 
høy medlemsprosent. Over 96 % av alle leger er med. Ylf har nå cirka 7000 
medlemmer, og vi er den nest største foreningen i Legeforeningen. 

Det viktigste Ylf gjør er å opprettholde tillitsvalgtapparatet. Uten gode kol-
leger som påtar seg vervene som tillitsvalgte rundt om på avdelingene,ville 
vi ikke være en organisasjon. Vi arrangerer to kurs per år i tillegg til årsmø-
teseminar og tariffkonferanse. Vi bistår også med å arrangere kurs lokalt. 
Tillitsvalgte kurses i avtaler, lover og rettigheter og de tar seg av mange saker 
som dukker opp på sykehus. Det handler blant annet om korrekte anset-
telsesprosesser, lovlige tjenesteplaner og utbetaling av lønnstillegg. Bruk de 
tillitsvalgte når dere trenger hjelp, eller bare lurer på om ting er som de skal.

Gravide leger mister fremdeles jobben. Loven er klar, men den blir brutt 
jevnlig. Vi tror det er mange leger som ikke tar kontakt med oss om dette. Vi 
følger opp alle sakene vi får, og vi vinner alle. 

Faste stillinger til alle leger i sykehus er nå vår viktigste sak. Vi tilbys stadig 
kortere vikariater, og vi tør ikke lengre å si fra om kritikkverdige forhold. 
Mange tror fireårsstillinger er faste jobber, men de er tidsbegrensede. Vi 
risikerer å miste jobben når vi er 40 år (gjennomsnittsalderen for ferdige 
spesialister er 41 år) . 

Vi forhandler lønn hvert år. Ved siste oppgjør oppnådde vi 4,3 % lønnsøk-
ning og året før 5,1 %. I tillegg til lønn forhandles avtaleteksten annethvert år. 
For to år siden fikk vi gjennom at alle uforutsette vakter (vakansvakter) skal 
betales med 0,13 % av basislønn. 

Mange blir forbauset når de hører at nesten 140 er ansatt i sekretariatet på 
Legenes hus. Legeforeningen mottar daglig over tusen telefonhenvendelser 
og mye e-post. Vi har ansatte som jobber med helsepolitikk, økonomi og 
kurs. Vi har 15 jurister som driver rådgivning og saksbehandling. Vi har 20 
ansatte i fagavdelingen som jobber med forhold rundt vår spesialisering. Alle 
spesialiteter har en spesialitetskomité som blant annet reiser rundt til sykehu-
sene og sjekker utdanningsforholdene. Dette er kvalitetssikring.

Forum for yngre leger utgis av styret fem ganger i året. Vår målsetting er å 
informere om aktuelle og viktige saker, og å opplyse om avtaler og rettigheter. 
Nettsidene våre inneholder mye relevant informasjon. Ylf mener at Legefo-
reningen.no må bli mer moderne og brukervennlig. Det er nå satt i gang et 
arbeid i foreningen med dette. 

Hva gjør Ylf  
for deg?

hege.gjessing@legeforeningen.no

Hege Gjessing 
Leder
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tema for årsmøteseminaret er i år «faste stillinger». Seminaret er 
åpent for alle Ylfs medlemmer, og er godkjent som tellende valgfritt 
kurs til alle spesialiteter. Meld deg på!

21.-23. april 2010 i Bergen
Årsmøte og årsmøteseminar

Virkning av midlertidighet over tid 
kristine nergaard, forsker i fafo

Arbeidsrettslige betraktninger angående  
faste stillinger

Faste stillinger – situasjonen i Sverige 
Lena ekelius, leder i Sylf

Gruppe I/II modellen hvordan passer den  
med faste stillinger – problemområder

Trenger leger fast stilling? 
Bent Høie, leder av Helse- og omsorgskomiteen

Faste stillinger – Legeforeningens syn 
torunn Janbu, president Legeforeningen

God vakt-kampanjen 
pål H. Lund, Arbeidstilsynet,  
leder av God vakt-kampanjen

Hvordan sikre god utdanning og faste stillinger 
Bjørn erikstein, Helse- og omsorgsdepartementet

i tillegg kan vi friste med middag på fløien, guidet tur 
med Gunnar Staalesen og sjansen til å treffe mange 
hyggelige kolleger.

Påmelding
Se www.legeforeningen.no/ylf

Noen smakebiter fra seminaret
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Det tok lang tid før Ylf fikk gjen-
nomslag for kravet om godt 
stillingsvern i foreningen. Dette 

skyldes at tenkningen i stor grad har 
dreid seg om at midlertidig ansettelse er 
helt nødvendig for å kunne bli spesialist. 
Men sist sommer ble forslaget vedtatt 

mot to stemmer på Legeforeningens 
landsstyremøte. Vi feiret selvsagt dette 
i baren i toppetasjen på SAS-hotellet i 
Bodø, og jeg husker at solen strålte varmt 
selv om det var midnatt og vel så det. Og 
så da? Det er nå lenge siden sist sommer. 
Er det bevegelse?

Motkrefter
Selv før Landsstyrevedtaket var fat-
tet merket vi at dette kravet ble fanget 
opp, og forsøkt motarbeidet. Arbeids-
giverorganisasjonen Spekter, vår 

forhandlingsmotpart, sa at de ikke hadde 
mandat til å jobbe med dette og ønsket oss 
lykke til med arbeidet. Samtidig erklærte 
de partshjelp i en rettsak for Høyeste-
rett som omhandlet krav om fast stilling 
i sykehus for en hjelpepleier. De hyret 
inn Jan Fougner som regnes som en av 
de fremste ekspertene på temaet, og som 
forsøkte å få inn formuleringer om leger 
i spesialisering som praksisarbeidere. 
Arbeidsmiljøloven åpner for midlertidig 
ansettelse ved praksisarbeid. Leger i spe-
sialisering ble ikke omtalt i dommen fra 

Fast jobb – hvor er vi?
fast jobb for alle leger i sykehus er ingen ny sak. Ylf fremmet forslag om dette for første gang i 
1953. den gangen angikk ikke dette så mange, men nå er vi nesten 7000 leger som er midlertidig 
ansatt. Mange av oss tilbys svært kortvarige vikariater

Hege Gjessing 
Leder, Ylf

hege.gjessing@
legeforeningen.no

fra foreningen
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Høyesterett, men Fougner har i etterkant 
skrevet en artikkel i et juridisk tidsskrift 
der han argumenterer for at leger i spe-
sialisering er praksisarbeidere. 

Helse Sør-Øst satte omgående inn 
en ekstra linje i sine presentasjoner om 
hovedstadsprosessen. Der argumente-
rer de for at midlertidig ansettelse er helt 
nødvendig for å få til etableringen av 
Oslo Universitetssykehus. Jeg spurte om 
hvorfor, og fikk det oppklarende svaret: 
«Fordi ingen kan være to steder samtidig.» 
Dette forteller meg at det er en viktig sak! 
Arbeidsgiver ser på våre dårlige anset-
telsesforhold som et styringsverktøy. 
Men de kan også velge å se på det som 
et konstruktivt innspill i diskusjonen om 
organisering, planlegging og oppbyg-
ging av gode sykehusavdelinger. 

Satsningsområde 
Legeforeningens sentralstyre har brukt 
mye tid det siste halvåret på å jobbe med 
en satsingsplan. Formålet med dette er 
å begrense arbeidsfeltene og dermed ha 
større mulighet til å oppnå det vi ønsker. 
Legeforeningen har derfor lansert seks 
satsingsområder. Fast stilling for alle 

leger i sykehus er et av disse satsingsom-
rådene. Dette har ført til at Torunn Janbu, 
Legeforeningens president, forteller om 
dette i alle fora. Hun var i møte med hel-
seministeren i januar, og ministerens 
første spørsmål gjaldt ansettelsesfor-
holdene våre. Sekratariatets jurister har 
i forkant av behandlingen i Landsstyret 
gjort et svært grundig arbeid rundt de 
juridiske og rettslige aspekter rundt vår 
stillingsstruktur. Det har også vært sam-
arbeid med Ingeborg Moen Borgerud, en 
av nestorene innenfor arbeidsrett. 

nye utdanningsløp
I etterkant av vedtaket dreier arbeidet 
seg nå også om modeller for gjennomfø-
ring. Faste stillinger krever at vi vurderer 
videreutdanningen vår på nytt. Vi tren-
ger for eksempel et fornyet opplegg 
når det gjelder gruppe I-tjeneste. Vi 
jobber nå med modeller hvor tradisjo-
nell gruppe I-tjeneste erstattes av mer 
målrettet opplæring av nødvendige 
ferdigheter. Her er det viktig at også 
fagmiljøene er med i diskusjonene slik 
at alle nødvendige hensyn tas med i når 
vi vurderer mulighetene.

Viktig og mulig
Vi ønsker nå å komme i dialog med Hel-
sedepartementet om dette. Det har vært 
noe vanskelig da de har hatt mye å gjøre 
i forbindelse med svineinfluensaen og 
sykefraværsdebatten. Vi har nylig sendt 
påminnelse for andre gang. Men vi har 
vært så heldige å få ekspedisjonssjef 
Bjørn Erikstein til å delta på vårt årsmø-
teseminar i Bergen 21.-22. april. Tema for 
seminaret er selvsagt faste stillinger! Vi 
ønsker at dette seminaret skal bidra til å 
skape blest om foreningens viktigste sak. 
I tillegg til Erikstein, kommer Bent Høie 
fra Høyre. Han leder for tiden Stortingets 
Helse- og omsorgskomité. Det kommer 
også forelesere fra Arbeidstilsynet og 
Yngre Leger i Sverige (der de allerede har 
innført fast jobb til alle). 

Noen lurer på om fast ansettelse for 
oss er mulig. Det er det selvfølgelig. 
Leger i spesialisering blir noen ste-
der ansatt i fast stilling allerede. Dette 
handler bare om å tenke litt nytt og lage 
et konstruktivt og smidig opplegg. Mitt 
mål er at dette er på plass før jeg går av 
som leder 1. september 2011.

Faste stillinger for leger er en av hovedsakene styret i Ylf jobber med. Fra venstre: Marit Tveito, Tone Kaldestad, Lars Haukland, Eirik 
Søfteland, Anders Nordby, Johan Torgersen, Sara Keim, Hege Gjessing og Jon Haakon Malmer-Høvik.
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Leger uten fast jobb
faste stillinger for leger er en av de viktigste sakene for Ylf. på tillitsvalgtkurs foretok 
vi i en pause en uhøytidelig spørreundersøkelse blant 20 deltakere. det er en lang vei 
å gå før yngre leger har ordnede stillingsforhold. 

SpØRSmåL
1. Hvor jobber du?
2. Hva slags stillingsforhold har du?
3. Hvor lenge har du jobbet hos  

samme arbeidsgiver?

EivinD SoLhEim
1. Medisinsk avdeling,  

Haukeland universitetssykehus.
2. et vikariat på seks måneder.
3. i fem og et halvt år.

LARS DEjgAARD
1. Medisinsk avdeling, kongsberg.
2. et vikariat på ett år.
3. i et og et halvt år.

EiRik SØFTELAnD
1. Medisinsk avdeling,  

Haukeland universitetssykehus.
2. Jeg har en tidsbegrenset stilling for to år.
3. i fem år.

AnDERS AunE
1. Barneavdelingen,  

St. olav universitetssykehus.
2. et vikariat på 14 dager.
3. i to år.

CAmiLLA vogT
1. Medisinsk avdeling,  

Lovisenberg sykehus.
2. et vikariat på to måneder.
3. i nesten to år.

SARA kEim
1. psykiatrisk avdeling,  

diakonhjemmet sykehus.
2. et vikariat på tre og en halv måned.
3. Like lenge

ARiLD hAgESvEEn
1. Medisinsk avdeling,  

diakonhjemmet sykehus.
2. et vikariat på seks måneder.
3. i snart to år.

hELgE EvEnSEn
1. Medisinsk avdeling,  

Lovisenberg sykehus
2. et vikariat på to måneder.
3. i nesten to år.
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kRiSTiAn FoSSå
1. radiologisk avdeling,  

oUS.
2. en fireårs-stilling.
3. et halvt år.

gRY ØDEgAARD
1. patologisk avdeling,  

Lillehammer sykehus.
2. et vikariat på seks måneder.
3. i to år.

LARS uTnE hAukLAnD
1. Barneavdelingen,  

oUS.
2. et vikariat på fire måneder.
3. i en måned.

hiLD SØDAL
1. nevrologisk avdeling,  

sykehuset telemark.
2. et vikariat på seks måneder.
3. i ett år.

pEggY LiLLEbY
1. BUp,  

kristiansund.
2. en femårs-stilling.
3. et og et halvt år.

bERnT hARALD hELLEbERg
1. Medisinsk avdeling,  

St. olav universitetssykehus
2. et vikariat på angivelig ubestemt tid.
3. over fem år.

ThomAS kjEnnER TiTzE
1. Avdeling for immunologi og transfusjon,  

oUS.
2. en seksårs-stilling.
3. i tre år.

TonE kALDESTAD
1. psykiatrisk divisjon,  

Akershus universitetssykehus
2. fast stilling.
3. i nesten seks år.

gEiR hjoRThAug
1. kirurgisk avdeling,  

kongsberg sykehus.
2. et vikariat på seks måneder.
3. Snart ett år.

ingA RØYSET
1. Medisinsk avdeling,  

Levanger sykehus.
2. et vikariat på to år.
3. i 1 år.

mARiE ThoRESEn
1. Medisinsk avdeling,  

Ålesund.
2. et vikariat på ett år.
3. i tre år.

SiRi LYnnE RYDning
1. nevrologisk avdeling,  

oUS.
2. et vikariat på ett år.
3. i et og et halvt år.
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Nå har du vært leder for Ylf i to 
år. Hva har du fått til?
–  Jeg er fornøyd med at vi har 

fått til én veldig viktig ting, nemlig gjen-
nomslag for faste stillinger i foreningen. 
Det skyldes selvfølgelig at vi fikk et klart 
mandat fra landsrådet, andre tillitsvalgte 
og etter hvert mange medlemmer. Det 
har gjort det mulig å jobbe effektivt med 
denne problemstillingen. Det er en his-
torisk hendelse i Ylf. Av det vi har fått til 
mener jeg også det var viktig for Ylf at 
Torunn Janbu ble gjenvalgt som president.

– Hvorfor det?
– Hun er en dyktig forhandler. Vi ser 

dessuten tydelig at hun tar tak i de sakene 
vi sier er viktige for oss. Hun skaper også et 
klima i foreningen som gir gode diskusjo-
ner og en sunn uenighet. Man kan gjerne 
være uenige, men vi kommer allikevel 

videre i diskusjonen. Vi hadde lyst til at 
hun skulle fortsette, og jeg synes Ylf job-
bet på en måte som bidro i sterk grad til at 
hun ble gjenvalgt. Det er jeg fornøyd med. 

– Hva har du ikke rukket i løpet av de 
to årene som har gått?

– Jeg skulle gjerne rukket å være 
nærmere medlemmene, og fått ut mer 
informasjon om hva vi driver med. Der 
har vi et potensiale for forbedring. Jeg 
skulle også ønske at vi kunne forbedret 
Ylfs og Legeforeningens nettsider. Det 
jobber vi med fremdeles. 

Makt og midler
– Hvorfor valgte du å stille til ny peri-

ode? Det er ikke så mange som har gjort 
det før deg.

– For meg var det et lett valg. To år går 
veldig fort. Mye av det første året brukes 

til å sette seg inn i hva det handler om. 
Hvis jeg skal få fullført noe, er det natur-
lig å bruke fire år. Når det gjelder faste 
stillinger, har jeg lyst til å se det i havn. 
Dessuten synes jeg jobben er spennende, 
morsom og at jeg lærer veldig mye.

– Hva er de tre viktigste utfordrin-
gene for Ylf i årene som kommer?

– Det er nok en gang stillingsstruk-
turen. Vi ser at arbeidsgivere over hele 
landet ikke forholder seg til avtalen vi 
en gang hadde, og de bruker det som et 
maktmiddel. De ansetter oss for korte 
tidsrom. Det fører til at vi ikke tør å sette 
krav og si ifra om de tingene vi synes 
fungerer dårlig på avdelingene. At gra-
vide fortsatt mister jobben har vi hatt 
mye fokus på siste året. Jeg mener vi 
må komme dit at det ikke er et tema, og 
der er vi ikke ennå. I tillegg er det veldig 

Halveis i spurten
det hører til sjeldenhetene at en leder for Ylf bruker fire år av sitt liv 
på vervet. Hege Gjessing har lyst til å se sin fanesak i havn, og har 
halvveis i perioden god tro på at det snart kan bli faste stillinger for 
leger i sykehus. fo
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Marit tveito
redaktør

ylf.redaktor@
legeforeningen.no

intervjuet
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mange leger som melder fra at de føler 
et økt produksjonspress og at de mister 
engasjement på et tidlig tidspunkt i syke-
huskarrieren. Det er trist å høre, og vi må 
jobbe med å få tilbake engasjementet.

– Hva håper du å ha oppnådd når 
disse to årene er over?

Hun svarer uten å blunke. – Jeg håper 
å ha fått gjennomslag for faste stillinger. 
Det er den viktigste saken for meg. 

– Tenker du at målsetningen om fast 
jobb for alle leger i sykehus er realistisk?

– Det spørsmålet har jeg fått mange 
ganger. Jeg tror det er mulig. Vi jobber 
i et system som er langsomt, og jeg har 
respekt for det. Prosesser tar ofte lang tid, 
men nå er faste stillinger et av satsnings-
punktene for Legeforeningen. Vi har 
opplevd motkrefter fra første dag, både 
fra Spekter og Helse Sør-Øst. Det ser jeg 
som et tegn på at det er viktig sak som det 
går an å få gjennomslag for, ellers hadde 
de kanskje latt være å bry seg med det.

fast jobb for alle andre
– Hvorfor har det blitt slik at tidsav-

grensede stillinger er hovedregelen for 
yngre leger i sykehus? Det skiller seg 
sterkt ut fra de fleste andre grupper i 
arbeidslivet.

– Det tror jeg henger sammen med 
en tid hvor man hadde for få leger. Man 
tenkte kanskje at det var en logisk og klok 
måte å løse spesialiseringen på. Legefore-
ningen har nok selv tenkt slik. Jeg trodde 
også at det var nødvendig med midlerti-
dighet før, men det handlet nok mye om 
vane. Det er også et viktig poeng at det 
aldri var et problem å få jobb. Ingen så 
grunn til å endre systemet, for de var ikke 
bekymret. Ting er i ferd med å bli annerle-
des. Det er mange søkere til alle stillinger. 
Folk ser at det er større behov for å sikre 
sin egen jobb og fremtid. Det henger jo 
sammen med livet som helhet. Det er 
ikke så lett å få boliglån uten en relativt 
trygg stilling. Når leger som jobbet ved 
Ullevål universitetssykehus nå blir ansatt 
ved Oslo Universitetssykehus kun i peri-
oden til ferdig spesialitet, begynner folk 
å streve med forutsigbarheten.

Langsom lobby
– Hva er mest spennende ved å være 

leder for Ylf?
– Det er mye. Jeg får oversikt over hel-

sepolitikk, får være med i forhandlinger 
og jeg liker godt diskusjonene og debat-
tene. Det å diskutere med tillitsvalgte på 
landsrådsmøte eller i møte med politi-
kere er spennende. 

– Hva er baksiden av medaljen?
– Det kan være frustrerende å jobbe i et 

langsomt system. Vi er en lobby-organi-
sasjon som må påvirke for å få prosesser 

i gang. Dessuten spør man seg av og til om 
man har fanget opp hva som angår medlem-
mene mest. Jeg har et sterkt behov for å vite 
hva som er den brede oppfattelsen blant 
medlemmene. Jeg håper jo at jeg har over-
sikt, men jeg kan ikke alltid være sikker.

– Hva motiverer deg?
– Tilbakemeldinger. Jeg opplever at 

folk stort sett er fornøyd, det er en klar 
motivasjon. Dessuten er det mange dyk-
tige medarbeidere i Legeforeningen som 
driver sakene videre. Jeg synes også det er 
utrolig hyggelig å møte folk.

– Du kjente ikke Legeforeningen så 
godt fra innsiden da du begynte. Er det 
mye du ble overrasket over?

– Jeg tror det er mange som føler at 
Legeforeningen er fjern fra deres virke-
lighet. Det følte jeg selv også, men fikk 
første a-ha-opplevelse som tillitsvalgt. 
Selv om det ikke alltid er så synlig hva 

tillitsvalgte gjør, skjønte jeg raskt at det 
kunne få betydning for min arbeidshver-
dag. Da jeg begynte i Legeforeningen 
møtte jeg et apparat av mennesker med 
stor kunnskap. De jobber for våre saker 
hele tiden, og bruker mye tid også utover 
vanlig arbeidstid for oss. Det kan man 
bli nokså ydmyk av å se og oppleve. Jeg 
har også fått større forståelse for hva 
forhandlinger dreier seg om, hvilke 
krefter som virker og at man må se det 
store samfunnsperspektivet. Det har 
vært spennende å oppdage hvordan ting 
henger sammen. Jeg har også blitt over-
rasket over negative krefter, de ser jeg på 
en annen måte i den formen vi jobber 
nå. Folk har ikke alltid så høye idealer 
som man tror. Noen har dessuten doble 
agendaer.

– Har du blitt mer eksponert for det 
som Ylf-leder enn på sykehus?

– Nei, det vil jeg ikke si. Jeg har tidli-
gere tenkt at de som jobber på overordnet 
nivå har mindre personlige doble agen-
daer. Det finnes nok dessverre på alle 
nivåer i helsevesenet.

Quo vadis?
– Tenker du deg en tredje periode?
– Nei. Det har jeg sagt tydelig fra til 

landsrådet om. Jeg tror det har vært vik-
tig for Ylf at jeg har sittet i fire år for å 
få jobbet med saker over noe lengre tid. 
Men etter fire år er det naturlig at det 
kommer inn en ny leder som er nærmere 
klinikken. På kontoret mister man noe av 
hverdagstenkningen. Vi trenger et friskt 
syn på sakene våre. 

– Hva skal du gjøre?
– Da skal jeg tilbake i min fireårsstil-

ling i Oslo Universitetssykehus.
– Ikke en fast jobb?
– Foreløpig er det jo ikke det, og jeg er 

spent på hvordan stillingen blir seende 
ut når jeg skal starte igjen. Jeg har dessu-
ten lært at det er viktig å ha et åpent sinn. 
Plutselig dukker det opp muligheter som 
man ikke forutså. Jeg ser at jeg tidligere 
har gjort gode erfaringer av å ta imot de 
mulighetene som kommer. 

At gravide fortsatt  
mister jobben har vi 

hatt mye fokus på. 

Vi må komme dit at det 
ikke er et tema, og der 

er vi ikke ennå.



11

Ylf-forum er nå historie. Velkommen til 
første utgave av Forum for yngre leger. 
Navnet er nyansert til å være litt mer 

selvforklarende. Vi har fått bistand av en dyk-
tig designer, Torfinn Offernes. Bladet har fått en 
ansiktsløftning, et mer moderne 
uttrykk. Vi håper dere blir 
fornøyde.

Utseendet er viktig. Design 
er nærmest et moteord som er 
blitt slitt i kantene, men noe 
alle vil ha i livet sitt og i stuen. 
I rettsaler i USA har man vist 
at pene mennesker får lavere 
straff. Interiørblader selger 
som aldri før, vi skreddersyr 
vakre, hippe hjem og hyt-
ter. Også for Ylf er design 
viktig, men innholdet aller 
viktigst. Vi ønsker å drive 
folkeopplysning for leger. Vi vil informere 
og engasjere medlemmene av foreningen. Hvis et 
mer innbydende og ryddigere design kan bidra til 
at noen flere åpner bladet etter at det har dumpet 
ned i postkassen, er hensikten oppnådd. 

Vi ønsker Morbus Norvegicus velkommen til-
bake. Tre unge leger har laget en blogg hvor de 
filosoferer, diskuterer og ønsker debatt. De bidro 
med leseverdige og tankevekkende innlegg i to år, 
har hatt pause og tar nå opp tråden. De tar gjerne 
imot innlegg på sin blogg www.norvegicus.no. 

Hvis det er flere der ute som 
kunne tenke seg å bidra til bladet 
med faste spalter eller innlegg, 
er dere hjertelig velkomne.

Vi vil ta opp det som er viktigst 
for medlemmene. Vi tar gjerne 
imot tips om hva dere savner, hvor 
skoen trykker mest og tilbakemel-
ding på hva som er nyttig å lese mer 
om.

Faste stillinger for leger er hoved-
saken i dette nummeret. Det er 
kanskje den viktigste saken for Ylf, 
og foreningen begynner å møte for-
ståelse for kravet om stillingsvern på 

linje med resten av arbeidstakerne i landet. Vi kre-
ver ikke unntak, vi krever det de fleste andre tar for 
gitt. Trygghet og forutsigbarhet i arbeidshverda-
gen er viktig, også for leger.

ylf.redaktor@
legeforeningen.no

redaktørens 

hjørne

Marit Tveito

Magasin for Yngre legers forening

intervju Med lederSide 12

bilaget: ferieSide 17

endring i Ytelser fra sop 
Side 24

kostnadsfrie kurs Side 28

Fokus på  faste stillinger Vi er nesten 7 000 yngre leger som er midlertidig ansatt. 
 Mange av oss tilbys svært kortvarige vikariater
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Ferieloven bruker flere begreper 
som det kan være en fordel å for-
klare litt nærmere:

a) Ferieår – det kalenderår ferien avvikles i.
b) Opptjeningsår – ferieloven bruker 
begrepet opptjeningsår for feriepenger, og 
det er sagt at opptjeningsåret er det forut-
gående kalenderår. I realiteten betyr dette 
at rett til «lønnet» ferie forutsetter at man 
har arbeidet året forut for ferien.
c) Virkedager – ferieloven opererer med 
be grep et virkedager om de dager man 
har ferie. Etter ferieloven er dette seks 
dager i uken, dvs. alle dager bortsett fra 
søndag. Dette betyr at full ferie, dvs. fem 
uker, er 30 virkedager. 

feriefritid
Alle leger i helseforetak har krav på 5 uker 
ferie, dvs. 30 virkedager. Lørdag anses 
som en virkedag. Av disse er 4 uker pluss 

en dag hjemlet i ferieloven, og de siste fem 
feriedagene er regulert i tariffavtale mel-
lom Spekter og Akademikerne – Helse 
(A1 – de sosiale bestemmelsene, pkt. 10). 
I HSH-området går de avtalefestede fem 
feriedagene frem av Landsoverenskomst 
for Spesialisthelsetjenesten § 7. 

Arbeidstakere som tiltrer senest 30. 
september i ferieåret har rett til full ferie-
fritid. Arbeidstaker som tiltrer etter dette 
tidspunkt har rett til feriefritid på 6 virke-
dager. Dette følger av ferieloven § 5 (3), 
men forutsetter at man ikke har tatt ut full 
ferie hos tidligere arbeidsgiver. Det at man 
bytter arbeidsgiver i løpet av ferieåret skal 
ikke gi rett til dobbel ferie.

Når det gjelder den avtalefestede ferien 
på fem dager, er det ikke regulert om man 
også vil ha rett til å ta ut disse feriedagene 
ved tiltredelse etter 30. september, men 
det vil være en rimelig tolkning av avtalen. 

opptjening av feriepenger
Feriepenger opptjenes av den inntekten 
man får når man jobber, dvs. alt som er 
vederlag for arbeid, også overtid (men 
ikke utbetalte feriepenger). Opptje-
ningsåret er kalenderåret før ferieåret. 
Man tjener altså opp feriepengene året 
før man tar ferien. Feriepengene utgjør 
12 % av ferie penge grunnlaget.

Jeg har ikke full opptjening – hvilken 
betydning får det? 
Hvis man ikke har opptjent feriepenger 
overhodet vil man likevel ha rett på ferie-
fritid. For eksempel hvis man begynner i 
ny jobb 1. januar og ikke hadde inntekt 
året før, vil man likevel kunne kreve like 
mye feriefritid som øvrige ansatte. 

Arbeidsgiver kan imidlertid ikke 
insistere på at man skal ta full ferie 
hvis man ikke har full opptjening. Som 

Ferie 
Alle trenger ferie, men ikke alle vet hva man har krav på og ikke 
har krav på i den forbindelse. Her får du oversikt over viktige 
begreper og regler. God ferie!

Anne-Sofie daleng
rådgiver, Ylfs sekretariat
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arbeidstaker kan man motsette seg 
avvikling av feriefritid i den utstrekning 
feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet 
under feriefraværet.

Eksempel: Man hadde en dårligere 
betalt jobb i opptjeningsåret enn man har 
i ferieåret. Feriepengene man har opp-
tjent dekker derfor bare lønnsbortfallet 
for 3,5 uke i den nye jobben. Arbeidsgi-
ver kan da ikke kreve at man tar mer ferie 
enn 3,5 uke. 

Hvis et sykehus helt eller delvis innstiller 
driften i sommerhalvåret kan alle arbeids-
takere som berøres av stansen pålegges å 
avvikle ferie og eventuell tilleggs fritid –  
også de som ikke har full opptjening.

Utbetaling av feriepenger
Lovens ordning er at man skal ha feriepen-
gene utbetalt i forbindelse med at ferien 
tas. Det er imidlertid et lite hensiktsmes-
sig system, og de fleste arbeidsgivere 
betaler derfor ut feriepengene i juni 
måned istedenfor lønn (eller lønn pluss 
et feriepengetillegg), og man gis deretter 
vanlig lønn når man faktisk tar ferie. For 
helseforetakene er dette regulert i tariff-
avtale, som har følgende ordlyd i A1 – De 
sosiale bestemmelsene pkt 10:

«For de arbeidstakere som har vært 
ansatt hele opptjeningsåret foretas en 
engangsberegning av feriepenger i juni 
måned. Den del av feriepengene som 
overstiger lønn for vanlig arbeidstid under 
ferien (ferielønnstillegget), utbetales 
sammen med lønn for juni måned. Van-
lig lønn skal utbetales når ferien avvikles.»

Legens lønn pr uke eller måned vil være 
basert på et gjennomsnitt. Dette betyr at 
det ikke nødvendigvis vil være samsvar 
mellom arbeidet tid og utbetalt lønn 
innenfor en uke/måned. Det vil imidler-
tid være samsvar mellom arbeidstid og 
lønn innenfor den perioden arbeidstiden 
gjennomsnittsberegnes ut i fra, f.eks. like 
mange uker som det er leger i vaktsjiktet.

Grunnlaget for trekk i lønn i juni måned 
tilsvarer gjennomsnittlig antall timer pr. uke 
multiplisert med fem uker, og ikke den opp-
rinnelig planlagte arbeidstid i disse ukene. 
Dermed blir trekket foretatt på samme måte 
for alle legene i vaktsjiktet, uavhengig av 
den enkeltes arbeidsplan i ferieperioden. I 
praksis gjøres feriepengeutbetalingen på en 
litt komplisert måte, hvor man holder lønn i 
juni opp mot feriepengene, og deretter fore-
tar man et trekk (fire dager), litt forenklet; 
fordi juni ikke inneholder 30 virkedager.

plassering av ferien – hvem 
bestemmer når og hvor mye  
ferie man skal ta?
Feriefastsetting reguleres av ferieloven § 
6. Arbeidsgiver skal i god tid før ferien 
drøfte feriefastsettelsen med den enkelte 
arbeidstaker. Som oftest gjøres dette ved 
at man ber arbeidstakerne om å melde 
inn hvilke ferieønsker de har, for deretter 
å forsøke å sy det sammen. Dersom noen 
ikke får det de har ønsket, tar arbeidsgiver 
kontakt for nærmere drøftelser. Ferie-
fastsetting trenger således ikke å drøftes i 
et særskilt møte med den enkelte. 

Arbeidstaker kan kreve å få underret-
ning om feriefastsettelsen tidligst mulig 
og senest to måneder før ferien tar til, 
hvis ikke særlige grunner er til hinder for 
dette. Hvis denne varslingsfristen brytes 
vil det ikke ha som konsekvens at arbeids-
taker selv kan bestemme når ferien skal 
legges. Arbeidsgiver har fortsatt styrings-
rett når det gjelder plasseringen, men kan 
bli erstatningsansvarlig hvis sent varsel 
fører til økonomisk tap for den enkelte. 
Man bør imidlertid – før man booker 
en dyr flybillett til Bahamas – ta kontakt 
med arbeidsgiver å be om en bekreftelse 
på at man får ferie når man ønsker det. 
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FERiE i oppSigELSESTiD

Arbeidstaker blir oppsagt: Arbeidstaker sier opp selv:

På oppsigelsestids
punktet er ferien  
fastsatt:

Arbeidstaker kan motsette seg å ta 
ferie, jfr. ferieloven 

§ 8 (1). Men hvis oppsigelsesfristen er 
tre måneder eller mer, kan arbeidsgiver 
likevel legge ferie til denne tiden

eller

Arbeidstaker kan velge å ta ferien 
mens oppsigelsestiden løper, jfr. § 8 
(3). oppsigelsestiden blir da tilsvarende 
kortere, siden deler av oppsigelsestiden 
blir «spist» av ferie.

Arbeidstaker kan ikke motsette seg å ta ferien.

Arbeidsgiver kan ikke endre tiden for fastsatt ferie som faller 
i oppsigelsestiden. Arbeidsgiver kan således ikke «inndra» 
allerede fastsatt ferie fordi arbeidstaker sier opp. 

På oppsigelsestids
punktet er ferien  
ikke fastsatt:

Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til tid hvor oppsigelsesfristen løper, jfr. 
ferieloven § 8 (1). Men hvis oppsigelsesfristen er tre måneder eller mer, kan arbeidsgiver likevel legge 
ferie til denne tiden. Arbeidstaker kan selv kreve hovedferien lagt til oppsigelsestiden hvis det etter 
oppsigelsestidens slutt ikke er tid til å avvikle hovedferien (på tre uker) før 30. september. dette gjelder 
likevel ikke hvis arbeidstaker sier opp etter 15. august. Hvis det etter oppsigelsestiden fortsatt er tid til å ta 
restferien (på to uker) innen ferieåret, kan arbeidstaker ikke kreve å ta resteferien i oppsigelsestiden.

Hvis man ikke blir enige om feriefast-
settelsen, er det arbeidsgiver som har siste 
ordet. Det arbeidstaker kan kreve iht. 
ferieloven er å få tre uker sammenheng-
ende ferie i hoveferieperioden, som er 1. 
juni til 30. september. Man kan imidler-
tid ikke kreve at bare tre uker skal legges 
til hovedferieperioden. Arbeidsgiver kan 
plassere alle fem uker om sommeren. 

Arbeidstaker kan også kreve at den 
avtalefestede ferien (fem dager) gis samlet 
innenfor ferieåret, jfr. ferieloven § 7, nr. 2, 
slik at 1 ukes sammenhengende ferie opp-
nås. Dette innebærer at en feriedag etter 
ferieloven («Gro-dagen») gis sammen med 
den avtalefestede ferien, slik at samlet rest-
ferie etter lov og avtale utgjør to perioder på 
6 virkedager, dvs. til sammen to uker.

ferie og friuker/fridager
Ferieloven sier følgende i § 5 (1):

«Virkedager som etter arbeidstids-
ordningen likevel ville vært fridager for 
vedkommende arbeidstaker, regnes som 
feriefritid og går til fradrag i dagtallet.»

Eksempel 1: En lege ønsker ferie i fire 
uker i juli og får dette innvilget. Etter 
tjenesteplanen er en av disse ukene en 
«nulltimersuke». Arbeidsgiver vil da 

kunne kreve at også denne uken regnes 
som ferie. Man har ikke rett til å få den holdt 
utenfor. Men her må forutsetningen være 
at ferien reflekterer den gjennomsnitt-
lige arbeidsbelastningen. En arbeidstaker 
som har «nulltimersuke» hver tiende uke 
skal derfor ikke ha ferie i sin nulltimer-
suke hvert år, men det er i samsvar med 
prinsippet om gjennomsnittsberegning 
dersom det i et slikt tilfelle legges ferie til 
nulltimersuke annethvert år. 

Eksempel 2: En lege ønsker en ukes 
ferie og får dette innvilget. I løpet av 
denne uken har legen fri etter tjeneste-
plan på onsdag og fredag. Arbeidsgiver 
vil da kunne kreve at også disse dagene 
teller med som feriedager.

Dersom man imidlertid ber om å få ta én 
feriedag på for eksempel torsdag, og får dette 
innvilget, vil man måtte legge til grunn at det 
da kun trekkes én feriedag, selv om man har 
fri etter tjenesteplan på fredag. 

Søndager, helge- og høytidsdager kan 
ikke regnes med som feriefritid, siden det 
ikke er virkedager.

ferie og vakt før og etter
Ferieloven § 5 (4) sier at arbeidstaker 
som arbeider på søndager kan kreve å 

få arbeidsfri enten på søndag som faller 
umiddelbart før eller søndag som fal-
ler umiddelbart etter ferien, hvis ferien 
omfatter minst seks virkedager (en uke). 
Hvis man skal ha ferie fra mandag og er satt 
opp på vakt søndagen før, men ikke søn-
dagen etter, vil det være uproblematisk 
i forhold til ferieloven. Hvis man imid-
lertid er satt opp på vakt både søndagen 
umiddelbart før og søndagen etter ferien, 
vil man kunne kreve å få fri den ene vak-
ten. Man kan ikke selv fritt velge hvilken 
søndag man vi ha fri. Her vil arbeidsgiver 
ha endelig beslutningsmyndighet.

Hvis man ikke skal ha ferie fra mandag, 
men fra en annen ukedag, skal man ha 
minst 16 timer fri i tillegg til feriefritiden, 
hvis ferien omfatter minst 18 virkedager 
(tre uker).

Hva skjer med den ferien man ikke får 
tatt i løpet av ferieåret?
Både ferieloven og tariffavtalen for helse-
foretakene gir rett til overføring av ferie 
til neste ferieår. Ferieloven § 7 (3) gir 
adgang til å avtale overføring av ferie med 
inntil 12 virkedager. De sosiale bestem-
melsene i A1 gir adgang til overføring 
av den avtalefestede ferien på fem dager. 
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Til sammen har man altså mulighet til å 
avtale overføring av inntil 17 feriedager.

Overføring av ferie er ikke en rettighet. 
Avtale betyr at overføring er avhengig av at 
både arbeidsgiver og arbeidstaker er enige. 

Tidligere var det slik at hvis man av en 
eller annen grunn ikke fikk avholdt hele 
ferien, og man heller ikke fikk den over-
ført til neste år, skulle man ha utbetalt 
«restferien» i penger på januarlønnin-
gen. Slik er det ikke lenger.

I 2009 endret man ferieloven § 7 (3) slik 
at ferie som ikke er avviklet innen ferieår-
ets utløp skal overføres til det påfølgende 
ferieår. Dette som en konsekvens av at det 
er både arbeidsgivers og arbeidstakers 
plikt å sørge for at man som arbeidstaker 
tar ut full ferie i ferieåret. Ferie skal ikke 
enkelt kunne «omsettes» i penger, og 
lovens tidligere ordning var således tvil-
som i forhold til EU-direktivet om ferie. 
Dette er bakgrunnen for lovendringen. 

Eksempel: En lege har to uker ferie 
til gode når hun kommer til årets slutt. 
Disse blir overført til neste ferieår. Når 
disse to ukene tas ut i neste ferieår vil hun 
få full lønn, som om hun hadde tatt ut 
ferien året tidligere. 

Hvis årsaken til at man ikke får tatt 
ut full ferie i ferieåret er sykdom eller 
avvikling av foreldrepermisjon, vil uav-
viklet ferie ikke bli automatisk overført 
til neste ferieår. I disse tilfellene får man 
feriepenger for ikke avviklet ferie betalt 
ut i januar.

ferie og foreldrepermisjon
De sosiale bestemmelsene i A1 gir rett til 
full lønn under foreldrepermisjon, for-
utsatt at man har krav på foreldrepenger 
fra NAV (dvs. at man må ha jobbet minst 
seks av de ti siste månedene før uttak av 
foreldrepenger, jfr. folketrygdloven § 
14-6.). Man får også full feriepengeopp-
tjening under foreldrepermisjonen, dvs. 
som om man hadde vært i yrkesaktivi-
tet. Dette følger av merknad til de sosiale 
bestemmelsene, pkt. 10. I HSH-området 
følger det av Landsoverenskomsten for 
Spesialisthelsetjenesten pkt. 7.2.

Når det gjelder uttak av feriefritid 
under permisjonstiden, kan arbeidsta-
ker motsette seg at ferie avvikles under 
svangerskaps- og foreldrepermisjon, jfr. 
ferieloven § 9 (2). 

Arbeidstaker kan imidlertid selv kreve 
å avvikle lovebestemt ferie i løpet av per-
misjonstid hvor det ytes foreldrepenger. 
Hvis arbeidstaker velger å avvikle ferie i 
permisjonstiden forskyves permisjons-
tiden tilsvarende. Dette gjelder både i 
forhold til mors og fars permisjonsrett. 
Hvis permisjonstid faller sammen med 
allerede fastsatt ferie, kan arbeidstaker 
kreve utsettelse av de virkedager ferie 
som er omfattet av permisjonstiden.

Arbeidsgiver kan legge ferie til den tid 
arbeidstaker har utvidet foreldrepermi-
sjon iht. arbeidsmiljøloven § 12-5 (dvs. 
barnets andre leveår).

ferie og sykdom
Hvis man er syk mer enn seks virkedager 
i ferien, kan man kreve at et tilsvarende 
antall dager utsettes og gis som ny ferie 
senere i ferieåret. Kravet må dokumente-
res med legeerklæring og fremsettes uten 
ugrunnet opphold etter at arbeidet er 
gjenopptatt. Dette er viktig, ellers risikerer 
man å miste retten til utsettelse av ferien.

Hvis man er 100 % sykmeldt allerede 
før ferien tar til, kan man kreve at ferien 
utsettes til senere i ferieåret. Kravet må 
dokumenteres med legeerklæring og 
fremsettes senest siste arbeidsdag før 
ferien skulle begynt. Er man mindre enn 
100 % arbeidsufør vil denne regelen ikke 
komme til anvendelse. Dette følger av 
ferieloven § 9.

Tilsvarende som ved foreldrepenger 
vil man ha rett til full lønn under syk-
dom, og man tjener også opp feriepenger 
av lønn under sykdom. 

Hjelpeplaner
Enkelte B-delsavtaler (dvs. den lokale 
tariffavtalen i det enkelte helseforetak) 
hjemler adgang til å lage særskilte hjel-
peplaner om sommeren. Hensikten med 
dette er å lage en tjenesteplan som justeres 
i forhold til den lavere bemanningen om 

sommeren, slik at det i mindre grad blir 
behov for uforutsette vakter (vakansvak-
ter). Det er nedfelt særskilte varslingsfrister 
for hjelpeplaner, og avdelingen går tilbake 
til ordinær tjenesteplan etter avtalt periode 
for hjelpeplan. Det riktige vil være at både 
feriepengetrekk og beregning av arbeids-
tid i ferien må gjøres med utgangspunkt 
i ordinær tjenesteplan. Hjelpeplaner skal 
følge vernebestemmelsene, 20-timersre-
gelen, fordypningstid og andre tariffavtalte 
elementer på vanlig måte.

Særskilt om ferie og turnustjeneste
For turnusleger i sykehus godtas et totalt 
feriefravær på fem uker fordelt likt på 
de aktuelle avdelinger. For turnusleger 
i kommunehelsetjenesten godtas inntil 
2,5 uker feriefravær. Dette fremgår av 
Rundskriv IS-9/2005 om turnustjenes-
ten for leger, pkt. 3.9. Ferie utover dette 
vil kunne medføre resttjeneste.

Hovedregelen om at arbeidsgiver har 
styringsrett når det gjelder feriefast-
setting er derfor noe moderert når det 
gjelder turnusleger. Man vil som turnus-
lege ikke kunne bli pålagt å ta mer ferie 
enn det som angis i rundskrivet. 

vAkTER om SommEREn

Våre tillitsvalgte rapporterer om 
både smarte, slitsomme, kreative 
og uhensiktsmessige løsninger for 
arbeidet i sommerferien. Ylf ønsker 
at medlemmene i samarbeid med 
sin arbeidsgiver finner frem til den 
ordningen, innenfor rammene av lov 
og avtale, som er mest hensiktsmessig 
ved den aktuelle avdelingen. 

ferieavvikling kan gjennomføres på 
prinsipielt to ulike måter: 

1. ordinær tjenesteplan kontinueres 
gjennom sommeren. 

2. Midlertidig omlegging av tjeneste-
planene til en ferietilpasset ordning.

Les mer på Ylfs hjemmesider:  
www.legeforeningen.no/ylf
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Mette Vesterhus disputerte 4. desember 2009 for graden ph.d. 
ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Monogenic dia-
betes and pancreatic exocrine dysfunction in mouse and man».
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Mitt funn

– Hva var bakgrunnen for prosjektet?
– Det er vel kjent at diabetes hyp-

pig opptrer ved ulike sykdommer 
i eksokrine pankreas som cystisk 
fibrose, kronisk pankreatitt og pankre-
ascancer. En rekke artikler har 
rapportert økt forekomst av eksokrin 
pankreassvikt ved type 1 og type 2 dia-
betes. Helge Ræder og medarbeidere i 
Diabetesforskningsgruppen ved Bar-
neklinikken i Bergen, under ledelse 
av professor Pål Njølstad, hadde nylig 
funnet et nytt diabetessyndrom asso-
siert med eksokrin pankreassvikt og 
mutasjon i CEL-genet (MODY8). Vi 
ønsket å undersøke sammenhengen 
mellom eksokrin pankreassvikt og dia-
betes ved ulike typer monogen diabetes 
(MODY). Som ledd i prosjektet utviklet 
og undersøkte vi også to mulige muse-
modeller for MODY8.

– Hva er ditt viktigste funn?
– Alle pasientene med MODY5 hadde 

eksokrin svikt, og ca. 15% av de med 
MODY3, type 1 og type 2 diabetes hadde 
nedsatt eksokrin funksjon. CT-studier 
viste at pasienter med MODY3 og type 
1 diabetes hadde redusert pankreasvo-
lum sammenlignet med friske. Dette 

kan peke i retning av at nedsatt eller man-
glende insulinproduksjon ved MODY3 
og type 1 diabetes bidrar til utvikling av 
eksokrin pankreassvikt, noe som er en 
ny teori. Alle de fem pasientene med 
MODY5 fra to ulike familier hadde dor-
sal pankreasagenesi, noe som tyder på at 
en forstyrrelse i utviklingen av bukspytt-
kjertelen gir opphav til både diabetes og 
eksokrin pankreassvikt. Pasienter med 
MODY8 deltok i en behandlingsstudie 
med pankreasenzymsubstitusjon. Fun-
nene indikerer at slik behandling gir 
redusert fettutskillelse, bedret absorp-
sjon av fettløselige vitaminer og bedring 
av fordøyelsesbesvær og ikke påvirker 
glykemisk kontroll negativt slik noen 
tidligere studier har antydet.

– Hvordan ble du engasjert i dette 
prosjektet?

– Mens jeg jobbet som lege i spe-
sialisering ved Gastroenterologisk 
seksjon, ble jeg kontaktet av Diabe-
tesforskningsgruppen og bedt om å 
lede en behandlingsstudie for pasi-
enter med MODY8, et da nyoppdaget 
diabetessyndrom. Jeg har alltid vært 
opptatt av genenes betydning for syk-
dom, og syntes prosjektet var veldig 
interessant, så jeg søkte og fikk dok-
torgradsstipend fra Helse Vest.

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

– Jeg begynte så vidt på en del av pro-
sjektet mens jeg var i klinisk stilling, 
men var deretter fulltids stipendiat i 
hele perioden. I ett år var jeg på uten-
landsopphold ved Harvard Medical 
School i USA med utenlandsstipend 
fra Norges Forskningsråd og Helse 
Vest, en stor opplevelse som anbefa-
les. Jeg hadde ikke noe annet arbeid 
ved siden av, og er glad for det  – det 
ble likevel nok å gjøre i helger og på 
kveldene. Ulempen er selvfølgelig at 
lønnsfallet blir større og at det blir en 
liten overgang å komme tilbake til kli-
nikken etter flere års fravær.

– Hva har du tenkt å gjøre videre?
– Jeg jobber nå som lege i spe-

sialisering og ønsker å fullføre 
hovedspesialiteten i indremedisin, 
men er samtidig involvert i nye stu-
dier som følger opp noen av funnene 
mine, i samarbeid med flere fors-
kningsgrupper ved Haukeland 
Universitetssykehus. Jeg vil gjerne 
jobbe med både klinikk og forskning 
fremover, og håper å finne en måte å 
balansere dette på som ikke går altfor 
hardt ut over familielivet.

esof@broadpark.no

eirik Søfteland, styret
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Styret i Sykehjelps- og pensjons-
ordningen for leger (SOP) har i et 
høringsnotat redegjort for omfat-

tende endringer i ytelser fra fondet. SOP 
har i nesten 45 år vært en sosial sikrings-
ordning for privatpraktiserende leger. 
Styrets leder gjorde på Landstyremøtet i 
2009 rede for fondets situasjon og doku-
menterte behovet for endringer. Fondets 
økonomi gjør det ikke lengre mulig å 
opprettholde ytelser på dagens nivå. Nå 

foreligger styret i SOP sine forslag til end-
ringer og innretning på disse.

Mer penger ut
Avbruddsytelser og pensjoner er SOPs to 
hovedutgiftsposter med samlet årlige utbe-
talinger på ca 130 millioner kroner. SOP 
yter blant annet fødselsstønad, adopsjons-
stønad, pleiepenger og alderspensjoner. 
Årsaken til at SOPs forpliktelser har vokst 
ut over de økonomiske rammene, er den 
store økningen av leger samtidig som til-
førselen av ny kapital er lav. Fondet kan 
ikke innfri sine forpliktelser ovenfor en 
stadig voksende gruppe av rettighets-
havere gitt dagens premisser. Den store 
tilveksten av yngre kvinner i legegrup-
pen er noe av forklaringen på hvorfor 
særlig utgifter til avbruddsytelser har økt 
mye, fra ca 10 millioner kroner i 1992 til 

nærmere 70 millioner i 2008. Samtidig 
har menns rettigheter i forbindelse med 
foreldrepermisjon økt og de har blitt flin-
kere til å benytte seg av disse. Dette er den 
nye virkeligheten.

ikke lengre et pensjonsfond
Styret i SOP foreslår å avvikle SOP som 
et alderspensjonsfond og også å redusere 
nivået på avbruddsytelsene. Leger autori-
sert før 1. januar 1993 vil fremdeles kunne 
motta alderspensjon, men leger autorisert 
etter dette vil miste denne ytelsen fra SOP. 
Med andre ord vil alderspensjoner fra SOP 
fases ut. Avbruddsytelsene foreslås redu-
sert fra 90% til 70-80% kompensasjonsgrad 
for leger autorisert før 1. januar 1993 mens 
leger autorisert etter 1. januar 1993 skal 
motta en enda lavere kompensasjon som 
ikke er spesifisert i høringsnotatet. 

Endringer i ytelsene fra SOP
Yngre legers forening ser det tvingende behovet for tilpasninger av ytelsene i Sop til den økono-
miske realiteten. Som representanter for fremtidige privatpraktiserende leger og på vegne av yngre 
kolleger i privat praksis er vi kritiske til valg av innretning på endringene.
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Johan torgersen 
nestleder, Ylf

johantorgersen@me.com

fra foreningen
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datostempling
Med andre ord vil leger autorisert etter 
1. januar 1993 rammes betydelig hardere 
av disse endringene enn leger autorisert 
før denne datoen. Styret i SOP begrun-
ner dette skillet og to hovedmomenter 
trekkes frem. Det vil være svært belas-
tende å miste retten til pensjon kort tid 
før pensjonsalder og tid til oppsparing av 
pensjon gjennom private pensjonsavta-
ler vil være kort. I tillegg var avsetningene 
under normaltarifforhandlingene langt 
høyere i tiden før 1993 
enn i tiden etter og 
styret i SOP hevder 
dermed at leger auto-
risert før 1. januar 1993 
har bidratt mer til opp-
byggingen av fondet.

Ylf er kritiske til at en 
velger å skille mellom 
leger autorisert før og 
etter 1. januar 1993 på 
denne måten. Flere rele-
vante momenter er ikke 
tatt med i betraktningen, 
begrunnelsen er ikke 
sterk og konsekvensene 
er ikke belyst. Særlig 
er vi kritiske til skillet i 
avbruddsytelsene.

Høyere avsetninger til SOP under nor-
maltarifforhandlingene før 1993 betydde 
svakere vekst i normaltariffen enn i tiden 
etter. Leger som begynte å jobbe etter 
1993 vil selvsagt også få påvirket sitt inn-
tekstnivå av de satsene som ble etablert i 
tiden før. Svake oppgjør vil få et etterslep 
i tiden etter dersom det ikke korrigeres. 
Når satsene så stiger relativt mer i tiden 
etter 1993 vil det også komme leger 
autorisert før dette tidspunktet til gode. 
Tariffoppgjør i perioden før en begyn-
ner å få inntjeningen påvirker selvsagt 
inntekstnivået for alle som omfattes av 
aktuelle tariff.

Fastlegereformen førte til at markeds-
verdien av praksisene har steger jevnt og 
trutt de siste årene. Inngangskostnaden 
ved oppstart i egen praksis er nå betydelig 
høyere enn tidligere. Flere fastleger regner 

nå verdien av praksisen sin som en del av 
pensjonen. For de som sist kom inn i egen 
praksis er en større del av den kapitalen 
som praksisen representerer, lånefinan-
siert med de kostnader det innebærer. 

Likestillingspolitikk?
Antall kvinnelige leger øker raskt. Ande-
len av kvinner i gruppen av godkjente 
spesialister har økt fra 13% i 1990 til nes-
ten 28% i 2009, mer enn en dobling. Dette 
betyr at i gruppen av leger autorisert etter 

1. januar 1993, som rammest hardest av 
forslagene til endringer, vil kvinneande-
len være betydelig større enn i gruppen 
autorisert før dette tidspunktet. Med 
andre ord vil forslagene ramme lege-
grupper med høyere kvinneandel i større 
grad enn grupper med lavere kvinnean-
del. Dette kan oppfattes som indirekte 
diskriminering og må avklares juridisk. 
Er dette i samsvar med Legeforeningens 
likestillingspolitikk? Det er positivt at 
styret i SOP foreslår høyeste kompen-
sasjonsgrad også for leger autorisert 
etter 1. januar 1993 ved fødsel og adop-
sjon, men reduksjonen til 70-80% vil 
uansett ramme yngre kvinnelige privat-
praktiserende leger. Det samme gjelder 
reduksjonen i sykehjelp hvor en i tillegg 
vil gjøre forskjell på leger autorisert før 
og etter 1. januar 1993. Samlet effekt kan 

gjøre det mindre attraktivt for unge kvin-
nelige leger å gå inn i privat praksis. 

Samhandlingsreformen, som Legefo-
reningen støtter intensjonen i, bebuder 
en stor økning i antall allmennleger. 
Disse må i all hovedsak rekrutteres fra 
nyutdannede leger. I denne gruppen 
nærmer nå kvinneandelen seg 60%. Med 
andre ord må det rekrutteres mange 
kvinnelige leger inn i allmennmedisi-
nen. Å ramme denne gruppen mest kan 
virke direkte anti-rekrutterende. Det vil 

være et svakt signal å sende 
fra Legeforeningen, under 
opptaktene til videre arbeid 
med Samhandlingsrefor-
men, at denne gruppen ikke 
prioriteres. 

Ylf mener at styret i Syke-
hjelps- og pensjonsordningen 
for leger må opprettholde 
avbruddsytelser som er like 
for alle. At styret i SOP vel-
ger å avvikle SOP som et 
alderspensjonsfond må vi 
respektere. Avbruddsytel-
sene må ikke endres på en 
måte som rammer skjevt 
og uhensiktsmessig. En slik 
endring kan heller ikke aksep-
teres med begrunnelse i ulike 

avsetninger før og etter 1993. Avbrudds-
ytelsene må opprettholdes på et nivå som 
gjør det fristende også for unge kvinne-
lige leger å velge allmennmedisin som 
spesialitet. Dette kan en oppnå ved å 
se bort i fra 1. januar 1993 som et skille 
og trekke tidspunktet for pensjon len-
gre tilbake i tid eller ved innføre gradvis 
nedtrapping av alderspensjon avhengig 
av autorisasjonstidspunkt. 

Artikkelen har vært på trykk  

i Utposten, nr 1 2010.

Avbruddsytelsene  
må opprettholdes på et nivå  
som gjør det fristende også  
for unge kvinnelige leger  
å velge allmennmedisin  

som spesialitet
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Vi begynte som tillitvalgte som 
hovedtillitsvalgt (HTV) og fore-
takstillitsvalgt (FTV) i 2008 

og visste ikke helt hva vi bega oss ut på. De 
fleste medlemmer kommer i kontakt med 
sine tillitsvalgte kun dersom de trenger 
hjelp med forhold rundt vikariater, lønns-
utbetalinger, svangerskapsspørsmål og 
liknende. I starten følte vi at vi kunne min-
dre enn de som kom og lurte på noe. Etter 
å ha vært på Ylf sitt tillitsvalgtkurs kunne 
vi faktisk hjelpe med storparten at de 
spørsmålene vi fikk, og om vi ikke kunne 
svare, visste vi veien videre i systemet.

Sikrere i sin sak
Etterhvert lærer man mer og mer, og kan 
med klar og tydelig stemme forklare at 
nei, det er ikke lov med mer enn 60 timers 

planlagt arbeid pr uke, og det er ikke rik-
tig at man kan jobbe 26 timers vakter 
dersom man faktisk beviselig stort sett er 
oppe størsteparten av natten og tar livs-
viktige avgjørelser for pasientene våre.

Men det å være tillitsvalgt kan være 
mer enn å hjelpe medlemmene våre 
med slike spørsmål. Ikke lenge etter at vi 
ble tillitsvalgte, fikk vi beskjed om at det 
var lønnsforhandlinger lokalt og at FTV 
(sammen med FTV for  Overlegefore-
ningen, Of) var ansvarlig for dette i vårt 
foretak. Dette var jo ikke noe vi hadde 
tenkt over at vi skulle være med på. Vi 
fikk laget en gruppe med flere fra Of og 
Ylf forhørte oss blant våre medlemmer 
og forberedte oss så godt vi kunne. Lønn 
var jo stort sett forhandlet sentralt for Ylf-
gruppen, men vi kunne få inn tekstlige 

forandringer og det gjaldt jo like mye oss 
som Of. Vi ble veldig gode på avtalen vår, 
samarbeidet med Of var bra og vi fikk god 
hjelp fra Legeforeningen sentralt. Overle-
gene var fornøyde med lønnstillegget sitt, 
og vi fikk inn endringer i avtaleteksten vi 
er godt fornøyde med. Året etterpå var vi 
enda bedre forberedt, og forhandlingene 
var over på et par timer.

dialog nytter
Vi har oppdaget at vi som tillitsvalgte har 
en mulighet til å komme i dialog med 
ledelsen og diskutere viktige saker både 
for den enkelte og for helheten. Legene 
har en så travel hverdag at det kan være 
vanskelig å få med seg alle møter som blir 
holdt, men det er viktig at noen fra lege-
gruppen taler legenes sak og kommer 

Hvorfor trenger  
vi tillitsvalgte?
noen synes antakelig dette er et dumt spørsmål. Hvem skulle 
ellers hjelpe oss når vi synes vi jobber for mye eller for lite, 
lurer på hva vi har krav på når vi blir gravide, eller blir møtt av 
arbeids givere som mener 1 måneds kontrakt er helt kurant forut-
sigbarhet for et legepar med huslån og barn i barnehagen. 
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Marie Skontorp & Marit christiansen 
Ålesund sjukehus
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med innspill i en hverdag hvor det går fort og det ofte kom-
mer forslag om endringer og omorganiseringer. Her har en også 
nytte av å samarbeide med tillitsvalgte fra andre yrkesgrupper, 
ofte har man samme målsetning.

Etter å ha blitt tillitsvalgt har vi lokalt fått et innblikk i hverda-
gen til legene ved hele organisasjonen, man får et nettverk både til 
legene, men også til andre yrkesgrupper. Ved å reise på Ylf-kurs, 
årsmøter og landsstyremøter treffer man leger fra alle deler av 
landet og fra forskjellige type spesialiteter og sykehus. I tillegg til å 
møte mange hyggelig mennesker, får man en oversikt over hvilke 
ulikheter og forskjeller det finnes og man ser hva som fungerer 
bra og dårlig forskjellige steder. Dette gir inspirasjon til å reise 
hjem igjen og forsøke å gjøre ting enda bedre «hjemme».

En stadig større del av tillitsvalgtarbeidet går ut på å sitte i 
grupper og utvalg. En «partsammensatt gruppe» skal gjerne 
også inneholde leger. De fleste av oss jobber antakelig ved syke-
hus der det foregår en eller annen form for omorganisering. I en 
travel klinisk hverdag er det vanskelig å skjønne hva alle disse 
gruppene skal arbeide med, og enda vanskeligere å se hvilke 
implikasjoner dette har for vår hverdag, og hva det kan ha å si 
for fremtidig utdanning av spesialister. Dette er nok en del av 
tillitsvalgtarbeidet som de færreste tenker på, bortsett fra i retro-
spektoskopet når man ser at det burde vært en lege (eller flere) 
med i det partsammensatte utvalget.

Givende arbeid og grått hår
Det kan til tider være ensomt å være tillitsvalgt. Da Marie ringte 
og spurte Marit hva vi får igjen for å være tillitsvalgte (der Marit 
satt med en bunke 1 måneders kontrakter) svarte Marit umid-
delbart grå hår og konstant dårlig samvittighet. Det er selvsagt 
ikke hele sannheten.

Man får mye igjen, både læringsmessig og nettverksmessig. 
I tillegg har vi her laget en tillitsvalgtgruppe, der FTV, HTV 
og enkelte avdelingstillitsvalgte jobber sammen. Slik får vi 
endel hyggelige middager med tilhørende diskusjoner. Denne 
arbeidsformen sikrer at flere kan ta over når en eller flere reiser i 
sentraltjeneste, og at flere kan stille på møter når andre er borte.

Vi trenger tillitsvalgte for å sørge for at vi har de arbeidsfor-
holdene vi har krav på, for å forbedre forholdene, og for å sørge 
for at vi også i fremtiden har det som skal til for å utdanne flinke 
spesialister.

Vi har oppdaget at vi som  
tillitsvalgte kan komme i dialog  
med ledelsen og diskutere  
viktige saker både for den enkelte  
og for helheten

Flyttefrist/fristeflytting
Ikke før var barnet født 
Før luften fylte hennes lunger  
Som sine søsken skrek hun alt hun maktet:  
Gi meg penger! Still min hunger! 
Gjør døren høy og livet søtt

Åpenbart var det noen som lyttet: 
I fødselspresang fra anonyme «venner» 
Fikk hun nye, billige frister 
Det vil si – de var omtrent som før –  
De var jo bare flyttet

Dette gjorde Fylkeslegen nyfiken 

Nå blåser det hardt på toppene 
I Vestre Viken 

Anonym basalforsker

dikt fra lab
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Det er altså slik at utdanning av hel-
sepersonell er ett av sykehusenes 
fire prioriterte oppgaver. Utdan-

ning av leger i spesialisering kommer inn 
under bestemmelsen i spesialisthelsetjen-
steloven. For leger i spesialisering er det 
etablert kurskrav innenfor alle spesiali-
teter, og det er i sykehusenes interesse og 
behov at det utdannes nye legespesialis-
ter. Legeforeningen har derfor avtalt med 
Spekter i overenskomstens del A2 § 6.5 at 
leger i spesialisering har rett til permisjon 
med full lønn etter tjenesteplan for å gjen-
nomføre nødvendige kurs, det vil si både 
obligatoriske og frivillige kurs som teller 
til spesialiteten.

Etter Hovedavtalen § 44 er det avtalt 
mellom organisasjonene og Spekter at 
kostnadene til etter- og videreutdanning 
i samsvar med virksomhetens behov 
er arbeidsgivers ansvar. Kurs for leger 
i spesialisering er den del av lovpålagte 

oppgaver for sykehusene, de er en del 
av legers etter- og videreutdanning, og 
således skal kostnader til dette dekkes av 
arbeidsgiver.

Etter ovenstående er det således både 
lovmessige og tariffmessige bestem-
melser som innebærer en plikt for 
arbeidsgiver til å dekke utgifter forbun-
det med kurs for leger i spesialisering, så 
vel kursavgifter, kostgodtgjørelse med 
videre.

Helseforetakene skal avsette 1200 kr 
per år til utdanningsfond III, hvor den 
enkelte lege kan søke om å få dekket 
utgifter til kurs. Dette fratar imidlertid 
ikke sykehuset den forpliktelse de har til 
å dekke utgifter til kurs. Det betyr således 
at når dårlig økonomi i fond III medfører 
økt kursavgift, eller egenandel, så er det 
foretakene som må dekke det som ikke 
dekkes av fond III.

etter lov om spesialisthelse-
tjenesten § 3-10 skal sykehusene 
særlig ivareta følgende oppgaver: 

•	pasientbehandling, 

•	utdanning av helsepersonell, 

•	forskning, og 

•	opplæring av pasienter og 
pårørende

Kostnadsfrie kurs
Arbeidsgiver skal dekke egenandel, kostgodtgjørelse og andre 
utgifter til kurs for leger i spesialisering. Her forklarer spesialrådgi-
ver Bjørn ove kvavik hvorfor.

Bjørn ove kvavik 
Spesialrådgiver

Bjørn Ove Kvavik er sekretariatsleder 
i Ylfs sekretariat. Han har i mange år 
jobbet med juridiske problemstillinger 
for yngre leger.
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Keiserens nye ferdigheter

Morbus Norvegicus er tilbake for å filosofere om 
legekunsten. Men først litt om skole: Igjen og igjen 
ser vi debatter om hvordan vi kan løse problemene 

i skolen. Spørsmålet er interessant, for det er problemer i sko-
len. Det er uro, dårlig motiverte elever, for knapp tid, for mye 
administrasjon, for lite penger og for dårlige bygg. Ingenting 
fungerer i skolen, aller minst undervisningen. Så spørsmå-
let er berettiget: Hvordan løser vi problemene i skolen? Enda 
mer interessant er det hvem som blir invitert til å svare på dette 
spørsmålet. Som regel er det én fra skolepartiet høyre, en helt 
annen fra skolepartiet SV og Arbeiderpartiet er med, for de er 
jo størst. Litt avhengig av 
hvor mange som er med, 
har man også en forsker 
og kanskje én fra lærerla-
get. Debatten går heftig, 
den mangler ikke gode 
forslag, men den man-
gler lærere! Som enkelte 
kanskje har fått med seg, 
er dette mennesker som på grunn av en interesse for under-
visning har satt seg inn i det som har med læring å gjøre. I 
tillegg har de personlig erfaring med de nevnte problemer 
og mulige løsninger. Man kunne vel nærmest være tilbøyelig 
til å mene at det er de som vet mest om skole. I debatten får 
man snarere inntrykk av at lærerne selv er ett av problemene 
i skolen, og at de står i veien for den skolepolitiske forløsning 
vi alle går og venter på. 

Lærerne finner seg i dette, de har jo utdannelse, og som 
dannede sauer på vei til slakteriet tar de i mot det som bys 
dem. Normalplanen av ’39, M71, M74, M87, L97 og nå til 
sist: Kunnkapsløftet. Det er side opp og side ned som gjen-
nom flere tiår har fortalt lærerne hvordan de skal gjøre 
jobben sin. Stadig nye metoder og stadig mer kontroll inntil 
Pisa-undersøkelsene avdekket at de små keiserne slett ikke 
kunne lese, skrive eller regne. Det hele kom som et sjokk, 

for vi hadde jo en skole med de beste intensjoner. Pisa har 
nå tvunget politikerne nok en gang til å legge hodene i bløt 
for å komme opp med en endelig løsning for norsk skole. 
Hva om vi i stedet kunne oppleve en regjering, et parti eller 
en eneste skarve politiker som kunne trekke på skuldrene 
og si: Dette er lærernes jobb, dette kan de best, de får ordne 
opp, spør dem. 

Politikernes oppgave er å skaffe skolen penger, og stort 
mer bør de ikke gjøre. Men for en politiker på stemmejakt 
koster det å være den som ikke har noen løsning å komme 
med når alle de andre har mange forslag. Og det er vondt 

for en politiker å se at 
det finnes lærere som 
ikke er flinkest, eller at 
noen skoler nedpriorite-
rer enkelte ting til fordel 
for noe annet. (Politi-
kere liker nemlig ikke 
nedprioritering, bare 
opprioritering, så det 

er ikke så greit.) De skulle lære litt av Vårherre, skulle de. 
Selv om det må være nærmest uutholdelig for Gud å se all 
inkompetanse, ondskap og urettferdighet som finnes blant 
menneskene, lar Han oss få holde på i frihet, for det er i frihet 
det som finnes av nestekjærlighet, engasjement og genialitet 
også får blomstre. Det hadde vært noe med slike politikere, 
men vi får ha dem unnskyldt, for Gud mister ikke plassen 
sin selv om Han blir upopulær.

Nei, vi kan ikke vente at politikerne skal trekke seg tilbake 
helt av seg selv. Lærerne må visst kjempe selv for å ta yrket sitt 
tilbake. De må bestemme selv hvordan de vil gjøre jobben 
sin, hva man gjøre med uro og lav motivasjon og hvordan de 
vil bruke pengene til skole til beste for dem selv og elevene. 
De må unnlate å sende inn rapporter til folk som ikke kan 
faget. Dette kalles yrkesstolthet, og den vil gi lærerne status. 
Lønn er nok viktig, men sekundært.
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Morbus norvegicus

Kommentér gjerne på norvegicus.no

torbjørn folstad

La oss ta lærdom av 
lærerne så vi ikke lider 

samme skjebne!
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Det er rolig på vakt. Jeg sitter ned og 
kan rydde i innboksen på PC-en. 
Epikriser og poliklinikknota-

ter signeres. Leser noen mail fra ansatte 
som har interessante ting å berette til hele 
sykehuset; Pent brukt sykkel til salgs kr 
1800 men prisen kan diskuteres. Hunden 
Lupus har fått resultatet av sommerens 
eventyr. Fem valper til salgs. Mailen leg-
ges ned førstkommende fredag kveld fra 
kl 21.00 til 21.15.

Det slår meg hvor effektivt dette mai-
lingsystemet er. Først en tanke, så noen 
tastetrykk og deretter er beskjeden for-
midlet. Etter en ukes avspasering ligger 
det femti-seksti nye mail i innboksen. Med 
vedlegg og henvisninger. 200 kroner fun-
net ved hovedinngangen, interesserte bes 
melde seg. En som jobber oppe på loftet 
har fått nytt telefonnummer for en uke, og 
beklager at han gir beskjed når kun 2 dager 
gjenstår. Informasjonsverdien består først 
og fremst i at det jobber noen på loftet. 
Men rett skal være rett; Det kom en mail 
om bruk av Klexane her om dagen!

Apropos effektivitet. Det er så mye 
som drives effektivt i Helsevesenet nå om 
dagen. Alle nyter godt av dette. Callingen 
er stille en stakket stund. Jeg sjekker bat-
teriet, som ser ut til å virke. 

En avis ligger på skrivebordet. Jeg blar 
opp. Gravide mister jobben i Helsevese-
net fordi de har tenkt å føre slekten videre. 
Dette er visst ikke effektivt nok. (Selv om 
det er fremtidens pasienter de føder, og 
pasienter gir opphav til DRG poeng når 
epikrisen skal skrives.) Jeg tenker at dette 

virker rimelig. Det heter jo at «Den som 
er med på leken, får smake steken». Godt 
at noen slagord holder koken, selv om 
kjønnsfordelingen av konsekvensene 
muligens er litt skjev. 

Det kalles en «Home-run». Noen 
svenske vikarer berettet om effektivite-
ten hos Søta Bror i kantinen; En pasient 
har vondt i foten og legges inn på sykehus 
No1. Undersøkelsen viser at pasienten 
også har vondt i magen, og transporteres 
til sykehus No2. «Ettan» driver mest med 
ortopedi og magen haster mest. I motta-
kelsen får pasienten brystsmerter og det 
taes EKG. Dette viser uklare linjer, og 
pasienten transporteres til sykehus No3. 
«Tvåan» driver helst på med klare linjer. 
Ved ankomst nytt sykehus kan hjertet fri-
kjennes. Nå har pasienten mest vondt i 
foten igjen. Og magen er heller ikke så 
verst. Dette betyr transport tilbake igjen 
til sykehus No1. «Trean» behandler ikke 
vonde føtter. Turen tar åtte timer og 
involverer 30 helsearbeidere. «Fyra sju-
kehus på en dag, en ekta Home-run», sier 
vikaren. «Jäklig effektivt, va?» 

Det finnes visst noe lignende i Norge 
også. To mindre og veldrevne sykehus 
legges ned. De har gjort en god del, både 
av skadebehandling, medisin og kirurgi. 
Dermed øker trykket formidabelt på 
Det Mellomstore Sykehuset som tidli-
gere var neste stasjon for de to mindre. 
Dette kommer som en stor overraskelse. 
Mottakelsen strømmer over av pasienter 
og de ansatte mistrives. Mange sier opp i 
ren frustrasjon. 

Jeg har fått blod på tann, som det 
heter. Med et ironisk smil finner jeg frem 
et papir og begynner å notere. Her skal 
det skrives, og ikke hva som helst. Dette 
skal bli Helsevesenets svar på Bjørneboes 
«Bestialitetens historie». Navnet skal bli 
«Effektivitetens historie» og kan fort 
bli en klassiker. Callingen er visst stille 
fortsatt. 

Altså, nå sies sekretærene opp over en 
lav sko for å effektivisere. Talegjenkjen-
ning gjør at journalnotatene skives inn 
på direkten, men da hadde man ikke 
regnet med noen av dialektene i indre 
Skåne og aksenten fra noen av slettene i 
Pakistan. Og notatet ser ut deretter. Ha! 
Legene sitter på poliklinikkene og gjør 
rent sekretærarbeid mens de får pes for 
å ikke «punche» fort nok. Effektivt! På en 
avdeling sier nitti prosent av assistent-
legene opp på grunn av arbeidsbyrden. 
Først gjør de en full jobb. Så gjør de en 
god del ekstra for at «hjulene skal gå 
rundt» på avdelingen. Kanskje 4-5 døgn-
vakter i uken. Tilsist skal de kjempe for 
sine rettigheter for å få en levelig hver-
dag. Det siste stod de over. «Latsabber!», 
tenker jeg.
En lyd høres, og det blir mørkere i rom-
met. Kveldssolen har tittet fram og en 
automatisk rullegardin, eller persienne 
eller hva det nå heter, trekkes ned foran 
vinduet på utsiden. Folk innendørs skal 
spares for kveldssolen, det er jo klart. 
Over hele huset. Nå er hele greien kom-
met ned foran vinduet og det er merkbart 
mørkere i rommet. Jeg tenker at dette 

Effektivitetrodgeir Vinsrygg
Helgelandssykehuset, Sandnessjøen

Dx
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sikkert er en billig innretning. Sensorer 
til lyset, maskineri og alt hva som kreves. 
For ikke å snakke om hvor enkelt det er 
å reparere når anlegget slutter å fungere. 
Og før firmaet som har levert hele stasen 
er på plass, når ulykken er ute, vil kanskje 
lyset strømme inn i alle rom og alt arbeidet 
vil stoppe opp. «Klart sykehuset må mørk-
legges når solen skinner», tenker jeg.

Men det er ingen fare. Det er fort-
satt godt lys i rommet. Jeg fortsetter 
med poliklinikken. En av kollegene har 
begynt med å undertegne alle mailene 
sine med «Sekretær i spesialisering». Bit-
ende ironisk.

Plutselig blir det mørkt. Helt mørkt. 
Det sees kun et svakt lys fra callingen. 
Men jeg er på nett og skjønner straks at 
det må dreie seg om effektivisering. Lyset 
i hele kontorfløyen har tidsbryter, og nå 
skal det spares penger. Kanskje store 
penger. Det er tid for en oppsummering; 
Først kommer solen og lyser opp rom-
met. Så stenges solen ute. Og så går lyset 
og det blir helt mørkt. Konklusjon; Når 
sollyset strømmer inn blir det for mørkt 
til å arbeide. 

Noe må gjøres og jeg går ut på gangen. 
Hva blir det neste, en iskald korridor for 
å spare utgifter til oppvarming. Ansatte 
med øreklaffer og snow-joggers på vei til 
morgenmøtet? 

Det er ingenting i veien med korrido-
ren, viser det seg. Bortsett fra at den er 
mørklagt. Det høres banning fra toalet-
tet i gangen, her skal visst ingen spares. 
Det kan bare bety at universalbryteren til 
lyset ikke finnes der inne heller. «Thats 
one down», mumler jeg. Tom Cruise 
kunne ikke ha sagt det bedre der han 
roter rundt i sine labyrinter på vei mot 
utgangen. «Dette skal bli Mission Possi-
ble, keep going», tenker jeg. 

Der borte skjer det noe. I et hjørne i 
enden av korridoren. En selvlysende 
knapp eller bryter, eller hva det nå er. 
Rød og fin og godt synlig fra alle deler 
av korridoren. Og nokså stor. Åpenbart 
beregnet for tilfeller når tidsbryteren 
slår inn og lokalet mørklegges. Dette er 
effektivitet når nøden er størst. Jeg stre-
ner bort, nå skal alt ordne seg. 

Jeg skjønner det et halvt sekund før fin-
geren treffer bryteren, men da er det for 
seint. Dette er ingen lysbryter. Det er en 
stansalarm og nå er den utløst!

Det er tid for en ny oppsummering; Det 
er mørkt og stansteamet er på vei. Akkurat 
nå forlater de plassene sine, fra alle deler av 
sykehuset, og strømmer mot den mørk-
lagte korridoren. Og callingen min er 
fortsatt stille. Konklusjon; Jeg er ikke med 
i stansteamet, og jeg har et problem. Men 
spøk til side. Jeg har brukt arbeidstiden til 
å ironisere over effektiviteten i Helsevese-
net og nå har det åpenbart straffet seg. Jeg 
lover dyrt og hellig at det aldri skal pas-
sere en ironisk tanke gjennom hodet mitt 
igjen. Spesielt ikke vedrørende effektivitet. 
(Med et mulig unntak for når sykehus-
kiosken begynner å selge julemarsipan i 
september.) Men dette fromme løftet har 
selvsagt ingen tilbakevirkende kraft. Det 
høres allerede folk borte i gangen. 

Det virker som tiden står stille. Hvem 
sier at man må klatre i fjell for å opp-
leve spenning? Tre muligheter trer inn i 
bevisstheten: Jeg kan forsøke å stikke av. 
Og så kollidere med noen fra stans teamet 
på veien, de kommer jo fra alle kanter? 
Forslaget forkastes.

Legge seg ned foran stans-knappen 
og spille halvdød. Forslaget er latterlig, 
kanskje til og med farlig. «Vi fikk i hvert 
fall knekt fem ribben på’n, så husker han 
kanskje til neste gang at det ikke er lurt 
å ta siesta foran stans-alarmen», sies det 
kanskje i kantinen om en uke. Selvsagt 
til rungende latter. Forkastes. Lyset kom-
mer på. (Hvor fant de bryteren?) Den 
tredje muligheten gir seg selv. Det er bare 
å bli på sin post, som det heter. Og ta det 
som måtte komme. 

«Kan bare beklage, men det var et 
uhell.» Sier jeg spakt mens hånden peker 
mot den svikefulle knappen. Tenker at nå 
smeller det her om kort tid. «Vi forstår, alle 
kan være uheldig», svarer en anestesisy-
kepleier profesjonelt. De har ryggsekker 
og utstyr på seg og er andpustne etter 
løpeturen. «Dere var effektive», sier jeg 
berømmende. Og mener det. «Takk, vi 
gjør vårt beste», svarer de. Alle er lettet 
og stemningen er faktisk god. 

«Nå kan det vel ikke være flere», ten-
ker jeg når pulje nummer to kommer 
løpende. Studenter, hospitanter og reelle 
team-medlemmer i skjønn forening. 
Alle skal visst få med seg denne fadesen. 
Det er bare å beklage, nok en gang. «Vi 
skjønner, alle kan være uheldige», sier 
de. Min respekt stiger for disse grønn 
og hvitkledde som opptrer så vennlig og 
profesjonelt. Så går alle sammen. 

Det er tid for en ny oppsummering; 
Stansteamet har vært her og lyset er 
kommet på. Jeg skal til å tenke at dette er 
effektivitet. Men nå har all motivasjon for 
å ironisere over temaet forsvunnet. Disse 
folkene har imponert meg med sin måte 
å håndtere dette på. Jeg har fått en lære-
penge og kan starte med blanke ark igjen. 

Plutselig høres fottrinn igjen. Det siste 
medlemmet i stans-teamet kommer 
løpende. Ryggsekk og god fart. «Bekla-
ger, med det var så vanskelig å komme 
ifra», sier hun. «Jeg forstår, alle kan være 
uheldig», sier jeg. Hun blir ytterligere 
lettet over denne rause holdningen. Vi er 
enige om at man kan bare gjøre sitt beste. 
«Mere kan ingen forlange», sier jeg. Så 
går hun også. 

Inne på kontoret har solen forsvun-
net og systemet på utsiden av vinduet 
har glidd opp igjen. Da skjønner jeg det. 
Det gjelder den siste ankomne sykeplei-
eren; hun var ikke den mest effektive da 
stansalarmen gikk. Men hun var den 
lykkeligste da hun kom fram! Det må 
være en slags konklusjon, tenker jeg. Og 
skrinlegger samtidig planene om å skrive 
«Effektivitetens historie» i arbeidstiden. 
Det ville blitt «Mission Impossible» uan-
sett og kanskje ansett for å være plagiat. 

Callingen piper og det er noe som skjer 
i mottakelsen. På tide å jobbe igjen. Jeg 
låser døren til kontoret og svinger en stor 
bue utenom en rød knapp som sitter på 
veggen ute i korridoren. 
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2010
Holmenkoll
stafetten

Meld deg på 

cocktailduellen  

mot overlegene!

HOLMENKOLL-
STAFETTEN 2010
8. mai braker det løs igjen. 
Oslos kaffebarer fylles opp 
av treningskledde mennes-
ker som skal ruste seg til seks 
minutters rask løping med en 
trippel espresso. 

Vi er med for 4.gang, og nytt av året 
er at vi har en åpen og ærlig duell 
med overlegene: Vi må enten vinne 
eller betale cocktailpartyet etterpå. 
Det burde ikke være tvil om av vi er 
sprekere enn overlegene, og at de 
har større betalingsevne enn oss. 
Saken burde altså være avgjort på 
forhånd. 
Vi trenger flere løpere!  
Du må bli med! 

Send epost til Hege Gjessing:  
hege.gjessing@legeforeningen.no




