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«Høsten er den
beste arbeidstiden!»
Jeg gjør som min tidligere engelsklærer og gjentar dette flotte sitatet (tidligere
brukt i 2008). Det blir mørkere dag for dag, men siden høsten er den beste
arbeidstiden er alt fint, og vi kan brette opp ermene nok en gang.
I motsetning til for to år siden, da jeg syntes at det gikk tregt med sakene
våre, er jeg nå optimistisk. Ting tar tid, det er min huskeregel mot utålmodighet, men nå er det gode bevegelser.
Når bladet har nådd postkassen deres har vi allerede den 16. september
vært hos helseministeren for å diskutere faste ansettelser. Fra å være i en situasjon hvor vi opplevde at helsedepartementet bevisst unngikk å snakke med
oss om dette, får vi nå drøfte saken med øverste leder. Det er en viktig delseier.
Dette kommer som en følge av at saken ble diskutert i en timelang debatt på
Stortinget i slutten av mai, hvor den åpenbare konklusjonen ble at det er bred
politisk enighet om at dagens system ikke er holdbart.
Når det gjelder gravide leger og oppsigelser av vikariat eller tjenesteplaner,
er det fremgang også her, selv om jeg er klar over at det er mange som ikke
orker belastningen med å si fra om at måten de blir behandlet på faktisk
ikke er lovlig. Vi har laget en rapport sammen med arbeidsgiverforeningen
Spekter som sier helt klart at forskjellsbehandling på grunn av graviditet ikke
skal skje. Vi har også opplevd god støtte fra Spekter i slike saker, og vi har nå
flere tilfeller av kvinner som får tilbakebetalt penger på grunn av tapt inntekt.
Problemet er derfor egentlig løst på sentralt nivå, men det er fremdeles mye
igjen å gjøre ute på avdelingene. Vi bidrar med god og sikker støtte til alle
som trenger det!
De store uavklarte spørsmålene for det kommende arbeidsåret handler
om hvordan vi skal jobbe i framtiden. Hvor mange timer, når på døgnet og
på hvor mange sykehus vi er forventet å være. Det skal settes i gang prosjekter om disse spørsmålene i høst, og selv om mange tillitsvalgte for lengst har
mistet troen på at det kommer gode resultater ut av arbeidsgruppene vi har
med Spekter, tror jeg det er noen gode muligheter her. Hvis vi forbereder oss
godt, kan vi få økt forståelse for vårt syn blant enda flere. Så vi skal forberede
oss godt.
På overordnet nivå jobbes det nå mye med kvalitet og pasientsikkerhet.
Det er en felles forståelse av at vi har alt for dårlige systemer i Norge, og at vi i
alt for liten grad vet hvor godt eller dårlig vi faktisk gjør det. Jeg er glad for at
dette nå får stor plass, det er på høy tid.

Redaksjonen avsluttet 13. september 2010.
Dødlinje for nummer 5 i 2010 er 8. november.

Blogg: http://hegegjessing.wordpress.com
Hege Gjessing
Leder
hege.gjessing@legeforeningen.no
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Arbeidsgivers
styringsrett

Mange er i tvil om hva arbeidsgiver har anledning til å bestemme. Her forklarer Ylfs jurist deg hva
retten går ut på og hva den begrenses av.

A

rbeidsgivers styringsrett kan
defineres som retten til å lede,
organisere og fordele arbeidet,
retten til å ansette og si opp arbeidstakerne
samt retten til å treffe bestemmelser om
arbeidsforholdet og virksomheten. Det
er i hovedsak ingen egne bestemmelser i lovgivningen om arbeidsgivers
styringsrett, men styringsretten ligger
som et grunnleggende arbeidsrettslig
prinsipp, og som en forutsetning for lovgivningen på arbeidsrettens område.
Grensene for styringsretten er trukket
opp i domstolspraksis.
Utgangspunktet er at styringsretten ligger hos arbeidsgiver eller ledelsen.
Tariffavtalene er også bygget på denne
forutsetningen. Selv om arbeidsgivers styringsrett er definert vidt, har arbeidsgiver
ingen fri eller ubundet kompetanse. Styringsretten har mange begrensninger, se
illustrasjon.
Tariffavtaler
Arbeidsgivers styringsrett er begrenset av tariffavtaler, i Spekter-området av
Hovedavtalen, A1-avtalen, A2-avtalen
og B-delsavtalene. Eksempelvis oppstiller
avtalene strenge krav til informasjon og
drøfting, som arbeidsgiver må overholde.
De individuelle arbeidskontraktene
Styringsretten vil også være begrenset
gjennom individuelle arbeidskontrakter.
En arbeidskontrakt er gjensidig bindende
for arbeidstaker og arbeidsgiver. Dette
innebærer at arbeidsgiver har forpliktet
seg til å tilby arbeidstakeren arbeid på de
vilkår som fremgår av kontrakten. Det

rettslige utgangspunktet er at arbeidsgiver
ikke kan foreta ensidige endringer i avtalte
vilkår til ugunst for arbeidstakeren.
Allmenne saklighetsnormer
Arbeidsgivers styringsrett innskrenkes
også av mer allmenne saklighetsnormer.
Det betyr at arbeidsgivers beslutning må
bygge på et riktig og tilstrekkelig faktisk
grunnlag, blant annet forsvarlig saksbehandling. Videre må beslutningen være
saklig motivert i den forstand at den
må være begrunnet i forhold som angår
virksomheten og/eller saklige forhold
knyttet til arbeidstakeren, og beslutningen skal ikke fremstå som vilkårlig overfor
arbeidstakeren.
Etter dette kan styringsretten forklares
som den restkompetanse arbeidsgiveren
står igjen med når forpliktelsene nevnt
over er klarlagt.
Arbeidstid
Leger i sykehus er svært fleksible i forhold til arbeidsgivers behov, blant annet
fordi leger arbeider langt utover det som
normalt er vanlig. Leger er imidlertid dagarbeidere med vakttjeneste. I dette ligger
det flere begrensninger for arbeidsgivers
styringsrett. For det første er det slik at
arbeid som ikke er vaktarbeid skal legges
til dagtid, som vanligvis i lokale B-deler
er definert til tidspunktet 07-17 i ukens
fem første dager. Dagtidsbegrepet må
sees i sammenheng med 20-timersregelen, som innebærer at minst 20 timer av
den gjennomsnittlige ukentlige arbeidstid skal legges i tidsrommet 07–17 i
ukens fem første dager. I dette ligger det

en begrensning for styringsretten i forhold til hvor mye vaktarbeid leger kan bli
pålagt, og det ligger en forventning om at
arbeidsgiver skal innrette sin virksomhet slik at mester–svenn-relasjonen blir
ivaretatt, og sykehuset får oppfylt et av
de fire hovedområdene fastsatt i lov om
spesialisthelsetjenesten § 3-8 – utdanning
av helsepersonell (i denne sammenheng
leger i spesialisering og turnusleger).
Uforutsette vakter
Leger har videre i stor grad påtatt seg et
ansvar som egentlig påligger arbeidsgiver,
ved å ta et kollektivt ansvar for å arbeide
uforutsette vakter (vakansvakter). Uforutsette vakter er overtidsarbeid. Det er
arbeidsgivers ansvar å organisere driften, herunder å sørge for arbeidskraft til å
dekke uforutsette vakter. Tidligere var det
vanligere å ta inn vikarer for å dekke opp
for behovet, men det er det flere foretak
som har begrenset betydelig de siste årene.
Arbeidsgivers styringsrett hva gjelder
adgangen til å pålegge uforutsette vakter
er likevel begrenset av arbeidsmiljølovens
§ 10-6, hvor det fremkommer at det ikke
kan pålegges overtidsarbeid utover 10
timer pr uke, 25 timer pr fire uker og 200
timer pr år. I tillegg kan ikke arbeidsgiver pålegge overtidsarbeid, som sammen
med arbeid etter tjenesteplan, overstiger
13 timer pr 24 timer eller 48 timer pr uke
(i gjennomsnitt over åtte uker).
Tjenesteplaner
Arbeidsgivers styringsrett er begrenset
av reglene rundt innhold i, og oppsett
av, tjenesteplaner, herunder regler om
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Styringsretten begrenses av
Lover

– Arbeidsmiljøloven
– Helsepersonelloven
– Pasientrettighetsloven
– Spesialisthelsetjenesteloven,
– Helseforetaksloven
– Lover om ferie,
likestilling,aldersgrense, pensjons,
folketrygd, forvaltning,
tjenestetvister,
arbeidstvister,
tjenestemenn m. fl.

Avtaler
Tariffavtaler
Lønns- og arb.vilkår

Hovedtariffavtaler
Spekter: A1/A2
HSH
KS
Stat
Oslo kommune

inngåelse, oppsigelse og endring av tjenesteplaner. Utgangspunktet er at fordi
leger arbeider til forskjellige tider av
døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider
den enkelte arbeider. Dette er regulert i
arbeidsmiljøloven § 10-3. Arbeidsplan
kalles i sykehus for tjenesteplan. I A2
§ 3.5.2 om vaktplikt er det bestemt at
arbeidsbelastningen som hovedregel
skal fordeles jevnt. Tjenesteplaner må
derfor ta utgangspunkt i antallet leger
i vaktsjiktet og rullere med bakgrunn i
et tilsvarende antall uker. Dette begrenser arbeidsgivers styringsrett i forhold
til oppsett av tjenesteplaner. Arbeidsgiver vil ikke ha anledning til å iverksette
såkalte hjelpeplaner om sommeren, med
mindre det er avtalt lokalt enten i B-del
eller på annen måte.
Vernebestemmelser
Arbeidsgivers styringsrett er begrenset
av de såkalte vernebestemmelsene som
setter maksgrenser for daglig og ukentlig
arbeidstid, og samtidig inneholder regler
for daglig og ukentlig hvile.
Endringer i tjenestested
Det følger av arbeidsmiljøloven § 14-6 b)
at den skriftlige arbeidsavtalen i et tilsettingsforhold skal inneholde opplysninger
om arbeidsstedet. Det er varierende hvor

Individuell
arbeidsavtale
Andre arb.forhold

Særavtaler

Hovedavtale

Spekter (B-delsoverenskomst)
HSH
KS
Stat
Oslo kommune

Medbestemmelse
Tillitsvalgtordning
AMU

tydelig tjenestested fremkommer av den
enkelte kontrakt. Legeforeningens klare
oppfatning er at leger i utgangspunktet
ikke kan pålegges flere tjenestesteder når
dette ikke er uttrykkelig avtalt eller forutsatt ved inngåelse av arbeidsavtalen. I så
fall må arbeid på flere steder, herunder
tjeneste i helseforetaket utenfor avtalt
arbeidssted, måtte avtales som ambulerende tjeneste, jf A2 § 2.2. Ambulerende
tjeneste er frivillig for den enkelte lege.
Endring av arbeidssted
Et særskilt spørsmål er om arbeidsgiver i kraft av styringsretten i forbindelse
med omstillinger kan pålegge endring av
arbeidssted.
Den individuelle arbeidsavtalen
kan inneholde bestemmelser som har
betydning for spørsmålet. Heter det for
eksempel i avtalen at «arbeidsstedet for
tiden er …», kan det ligge en forutsetning i dette om at arbeidstaker må finne
seg i endringer av arbeidsstedet. Også
arbeidsreglementet, hvis dette finnes,
kan gi holdepunkter. Hvis avtalen ikke
sier noe, må spørsmålet løses ut fra en
konkret vurdering. Det er viktig at man
er oppmerksom på hva som beskrives i
arbeidsavtalen om tjenestested før man
undertegner.
Rettspraksis viser at arbeidsgiver til en
viss grad må kunne endre arbeidsstedet til

arbeidstakerne med grunnlag i styringsretten. Høyesterett har forutsatt at det
finnes en grense i forhold til hvor omfattende geografiske endringer arbeidsgiver
kan pålegge den ansatte i kraft av styringsretten. Hvor denne grensen går, er
derimot ikke konkret fastslått. I praksis
må omfanget av de totale endringene
som gjennomføres vurderes samlet.
En ting er endringer innenfor en tolkning av arbeidsavtalens ordlyd. Noe
annet er dersom arbeidsgiver i forbindelse med en omorganiseringsprosess
har behov for å endre arbeidsavtalen.
Dersom arbeidsgiver har saklig grunn
for ønske om endring av arbeidssted
for en arbeidstaker, vil de kunne gå
til såkalt endringsoppsigelse. Ved en
endringsoppsigelse kan arbeidsgiver
ensidig endre arbeidsavtalen. For at en
endringsoppsigelse skal være gyldig,
må arbeidsgiver følge nærmere fastlagte
prosedyrer etter arbeidsmiljøloven, og
de må kunne påvise en saklig grunn for
endringen.
Rangering og ansettelse
Arbeidsgiver plikter å lyse ut alle stillinger som er ledige for mer enn seks
måneder. Det er ikke tillatt å ansette leger
i vikariater i kortere periode enn den tid
stillingsinnehaver har fravær fra stillingen. Dette er partene enige om. Videre
er det ikke tillatt å ansette leger utover
de stillingshjemler man har fått tildelt.
Ansettelse av leger i spesialisering skal
skje basert på fortrinnsrett, med unntak
av fordypningsstillinger. Fortrinnsrett
innebærer at arbeidsgiver kun kan velge
blant de tre personene med minst tid
igjen til ferdig spesialist. Dette begrenser
arbeidsgivers utvalgskrets. Disse reglene
fremgår av A2 § 6.
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Morbus Norve g i c u s

Torbjørn Folstad
Kommentér gjerne på norvegicus.no

Tua culpa

E

ldre mann med magesmerter, sjokk og stor pulserende
tumor sentralt i abdomen. Diagnosen skriker i ørene –
kjempehøyt. Likevel er det fullt mulig for helt oppegående
leger å lande på en ufarlig diagnose som for så vidt kan vente til
i morgen. Jeg sitter selv i glasshus etter å ha bedrevet «doctor’s
delay», og meningen er slett ikke å kaste stein. Det er imidlertid
interessant, og påkrevet, å reflektere over hva som skjer når vi
begår feil. Etter en usystematisk gjennomgang av egne og andres
feildiagnoser, vil jeg bestemt hevde at det er pasientens skyld,
når leger begår feil. Siden dette av enkelte vil oppfattes som et
horribelt utsagn, skal jeg forklare kort:
Å stille riktig diagnose er en av
de aller viktigste oppgavene man
har som lege. De fleste andre
oppgaver, kunne andre gjøre.
En god anamnese er det viktigste, men også det vanskeligste
hjelpemiddel til rett diagnose.
Vi må få tak i hva pasienten faktisk forteller oss, og vi må spørre
og grave og teste ut ulike teorier vi danner oss underveis. Positive
og negative fordommer mot pasienten kan lett forstyrre tankegangen. Det aller vanskeligste er ikke, slik vi er blitt fortalt, å se
pasienten som et subjekt. Tvert om, det vanskelige er å behandle
det mennesket som er foran deg som et objekt, et medisinsk
kasus med en potensielt spennende sykdom. Altfor ofte møter
vi et subjekt vi har sympati eller antipati for. Vi kan vel aldri
tro at en frisk ung mann skal ha kreft, og ubevisst utsetter vi
nødvendige undersøkelser. Og når en myalgisk, kjederøykende,
uføretrygdet kvinne klager over nok et symptom, er det så lett
å avfeie det fordi vi kjenner alle de forutgående biologiske, psykiske og sosiale forhold som vi mener spiller inn i pasientens
sykdomsforståelse. Når vi stiller en uskyldig diagnose på en
åpenbart døende pasient, må det rett og slett være fordi pasienten lurer oss. Helhetsinntrykket av pasienten passer ikke med en

så alvorlig diagnose. Vi tenkte aldri på…, sjekket aldri…, trodde
ikke at… osv.
I den enkelte feildiagnostisering, er den enkelte pasient uskyldig. Som representant for pasienter generelt, er han nok skyldig
allikevel. Enhver pasient må nemlig antas å være delaktig i kravet
om at leger skal være hyggelige, empatiske og behandle mennesket ut fra en helhetlig tankegang hvor fokuset er vel så mye på
hvordan legen fremstår som på hva han faktisk gjør. Legestanden har etterkommet dette kravet uten at jeg har kunnet merke
noen form for debatt. Som om vi driver en restaurant og kunden alltid har rett. Et tiltak eller
en endring har imidlertid alltid en pris. Alltid. Hva koster
det å få legene til å fokusere på
hyggelighet, empati og den biopsykososiospirituelle modell?
– Det koster liv, men det er
det ingen som tør å si. Leger har
påtatt seg et ansvar for at syke
mennesker skal få en diagnose og en behandling. Har vi ikke da
rett til å gjøre det som er nødvendig selv om det innebærer en
viss objektivisering av pasienten?
Når det er sagt, har jeg til gode å oppleve at en pasient tar det
ille opp når jeg kryssforhører ham om symptomer eller utfører
plagsomme undersøkelser for å komme nærmere en diagnose.
Jeg er ikke så interessert i hva pasienten tenker om symptomene
sine, men jeg er interessert i hvilke symptomer han faktisk har og
detaljene omkring. De ytterst få gangene jeg har opplevd at det
har blitt stilt geniale lyndiagnoser, har vedkommende diagnostiker ikke selv sett pasienten. Man har kunnet tenke fordomsfritt.
Å bli møtt av et empatisk menneske som tar hele deg på alvor,
er selvfølgelig verdifullt for en pasient, men vi må ikke glemme
at vår aller viktigste oppgave er å stille riktig diagnose uten
«doctor’s delay». Vi har glemt nettopp det. Så da er det nok også
vår skyld, når vi gjør feil.

Foto: April30, Istockphoto

Det aller vanskeligste
er ikke (…) å se pasien
ten som et subjekt.
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Foto: Gretheb, Istockphoto

Lars Utne Haukland
Styret

Lønn
Noen lever for å jobbe, andre av oss jobber for å leve. Felles for oss alle, uansett hvor idealistiske og
entusiastiske vi kan være over jobben, er at vi liker å få betalt for den jobben vi gjør.

L

ønn defineres som en godtgjørelse (oftest i penger) som en
mottar for en gitt mengde utført arbeid. For leger som jobber på sykehus er det flere faktorer som inngår i beregningen
av lønn, og for mange kan det være vanskelig å vite hva man faktisk skal ha betalt for det arbeidet man utfører. Oversikt over hva
man faktisk mottar i lønn fremgår av lønnslippen, men den er
dessverre uoversiktlig og vanskelig for mange å forstå.
Denne artikkelen forsøker å klargjøre hva som inngår i lønnsberegningen, og hvordan lønnslippen kan forstås.
Gjensidig forpliktelse
Arbeidsgiver og arbeidstaker har begge en plikt til å kontrollere at utbetalt lønn faktisk er korrekt. For å kunne gjøre det,
må man selvfølgelig forstå lønnsystemet og vite hva korrekt
lønn skal være. Det fins eksempler på at for høyt utbetalt lønn
til enkeltleger har ført til krav om tilbakebetaling av overskytende beløp. Likedan er det eksempler på leger som etter for lav

lønnsutbetaling over tid, har fått etterbetalt store beløp. Det er
tre års foreldelsesfrist på slike lønnskrav, slik at det er en fordel
å sjekke lønnslippen regelmessig.
Lønnsbegreper
Det er flere faktorer som bidrar til det man til slutt får utbetalt
av lønn, ref § 5.3.1 i A2. I vår faste månedslønn inngår følgende
faktorer:
Minimumslønn som er det vi betales for vanlig arbeidsuke.
Dette inkluderer vanlig arbeidstid i tillegg til 2,5 timer pålagt
utvidet arbeidstid, PUA. For leger som i tjenesteplanen sin
har vakt i tidsrommet 2000 til 0600 utgjør dette totalt 38
timer pr uke, mens det for andre leger er 40 timer.
Beløpet forhandles frem som del av sentrale lønnsoppgjør
og fremgår av A2. Minimumslønnen er justert i lønnskategorier avhengig av hvor mange år legen har fullført i sitt
spesialiseringsløp.
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Doktorgradstillegg som er en kompensasjon til leger med doktorgrad som driver forskning. Utgjør p.t. 30 000 kroner.
Kollektive tillegg dersom det er avtalt mellom partene i helseforetakene, typisk rekrutteringstillegg.
Individuelle tillegg dersom det er avtalt mellom arbeidsgiver og
den enkelte lege. Aktuelt for leger som har tilegnet seg ekstra
kompetanse som arbeidsgiver er avhengig av.
Vaktlønn utbetales som kompensasjon for utøvelse av vakttjeneste. Utbetales ved vakttjeneste mellom kl. 17 og 07, i
tillegg til lørdag, søndag, helgedager og høytidsdager. Kompenseres med fremforhandlet andel av basislønn og betales
pr. vakttime (aktiv og omregnet passive timer).
Utvidet arbeidstid (UTA) fremgår av tjenesteplanen, og utgjør
timer som det er avtalt mellom arbeidsgiver og den enkelte
lege at skal arbeides utover vanlig arbeidstid. Som tidligere
nevnt er vi pålagt 2,5 timer utvidet arbeidstid som inngår i
minimumslønn, men det kan avtales ytterligere utvidelse av
arbeidstiden mellom den enkelte lege og arbeidsgiver. Det
er verdt å nevne at denne arbeidstiden er en frivillig avtale
for hver enkelt lege, og den enkelte lege kan si opp denne
arbeidstiden dersom de ikke ønsker den. UTA kompenseres
med lokalt fremforhandlet prosentsats av basislønn som kan
variere lokalt.
Kompensasjon for ambulerende tjeneste/rotasjon som avtales
mellom den enkelte lege og arbeidsgiver for arbeid utført på
annen fysisk lokalisasjon enn der legen utfører sitt arbeid til
vanlig.
I tillegg til disse faste lønnskomponentene skal man ha overtidslønn for arbeid som det ikke er mulig å planlegge eller forutse,
men som må utføres:

Uforutsette vakter defineres som alle vakter som ikke fremgår
av den enkelte leges arbeidsplan, og skal kompenseres med
minst 0,13 % av basislønn pr. vakttime.
Tilfeldig overtid er alt arbeid som må utføres utenfor avtalt
arbeidstid. Skal kompenseres med minst 0,08 % av basislønn pr. time.
Utrykning på vakt kompenseres med minst 0,08 % av basislønn
der hvor man har hvilende hjemmevakt og må foreta utrykning, eventuelt besvare telefonhenvendelser. Enkelte steder
er det lokalt avtalt en sats på 0,13 % for utrykning på uforutsette vakter.
Basislønn er et viktig begrep i lønnssammenheng. Kompensasjon for vaktarbeid, utvidet arbeidstid, uforutsette vakter og
tilfeldig overtid regnes ut som en prosentsats av basislønn, og
økt basislønn fører derfor til økt lønn for ekstratimene også.
Basislønn inkluderer minimumslønn, doktorgradstillegg,
kollektive tillegg og evt. individuelle tillegg dersom det er forhandlet frem at det skal inkluderes i basislønn.
Isolert sett kan en økning av basislønnen på noen tusen kroner tilsynelatende gi minimale utslag på satsene for de ulike
lønnsdelene, men i løpet av ett år utgjør det fort flere tusen
kroner.
Feriepenger
Feriepenger beregnes fra inntekt året før ferien, og utgjør 12 %
av feriepengegrunnlaget. Beløpet gis som en godtgjørelse den
måneden man trekkes for ferie. Det trekkes ikke skatt den
måneden feriepengene utbetales. Beløpet inngår imidlertid i
skattbar inntekt, slik at det blir skattet av. Tross dette føles det
mye bedre den måneden man får hele beløpet utbetalt.

Lønnskategorier
Leger i spesialisering plasseres i lønnskategorier avhengig av hvor langt den enkelte lege har kommet i sitt spesialiseringsløp. Bare
godkjent tjeneste til gjeldende spesialitet teller for opprykk til neste kategori.
– Kat A: 0–2 år av gjennomført spesialistutdanning.
– Kat B: 2–4 år av gjennomført spesialistutdanning.
– Kat C: > 4 år av gjennomført spesialistutdanning.
I tillegg har flere helseforetak en ekstra lønnskategori for mer erfarne leger i spesialisering;
–  	 Kat D: leger med spesialistgodkjenning eller leger i grenspesialisering med mer enn 6 års erfaring i spesialiteten. De fleste foretak
som har denne lønnskategorien kompenserer den med 23 000 kroner mer enn Kat C lønn pr aug 2010.
Det er verdt å merke seg at den enkelte legen selv er ansvarlig for å søke om kategoriopprykk, og evt. dokumentere at kravene til
opprykk er oppfylt.
Dersom man har fravær fra jobben med rett til fødselspenger, svangerskapspenger og adopsjonspenger, gis et individuelt lønnstillegg
tilsvarende kategoriopprykket man ville fått om man var i arbeid. Denne fraværstiden godkjennes imidlertid ikke som tellende
tjeneste til spesialistutdanningen, slik at neste kategoriopprykk blir forskjøvet til legen har gjennomført tilfredsstillende godkjent tid i
spesialistutdanningen.
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LØNNSSPESIFIKASJON
Kode
1105
1105XE
1800
1845
1901
1901XE
1902
1902J
1904
1904S
1917
2031
2032
2109
7126
7200
7300
8910
8920

Lønn/trekk
Månedslønn (leger)
Etterbetalt Månedslønn (leger), maskinell PR14
Feriepenger (fast utbetaling)
Trekk feriedager leger
Vakttillegg LUS 0,041%
Etterbetaling Vakttillegg LUS 0,041%, maskinell
Rekrutteringstillegg leger
Trekk feriedager, Rekrutteringstillegg leger
UTA
Trekk feriedager, UTA
Klesgodtgj. leger
Uforutsette vakter 0,13% leger
Uforutsette vakter helligdag leger
Helligdagstillegg LUS
Ulykkesforsikring fritid
KLP
OU-fond ansatte
Skattetrekk
Skattetrekk prosent %

Denne perioden
Ant/ Gr.lag

Sats

Hittil i år
Beløp

Antall / Gr.lag

44 000.00

43.85

216.48

60 000.00
17.33

9 492.65
5 000.00

422.40

7 320.19
566.67

64 496.58

Feriepengegrunnlag
Skattetrekk totalt
Bruttolønn (111A)

Alle arbeidstakere skal i utgangspunktet ta ut ferie, og
arbeidsgiver plikter å legge forholdene til rette slik at man får
tatt ut sin ferie iht. Ferieloven. Derfor blir alle i utgangspunktet trukket for fem uker ferie i en av sommermånedene, oftest
juni eller juli. Det trekket utgjør mer enn en ordinær månedslønn, fordi det tilsvarer fem uker ferie. På lønnslippen står de
vanlige månedlige lønnselementene med påfølgende trekk for
5/4 av de til vanlig gitte beløpene. Dette fører til at man kan
komme svært dårlig ut det første året man jobber dersom man
ikke har opparbeidet seg feriepengegrunnlag året før ferien. Tar
man da ut ferie som man egentlig skal, kan resultatet bli negativ

420 000.00
60 000.00
121.31

49.41
24.50
14.50

-1 316.26
-10.83
-24 562.00

65 812.84
-24 562.00
65 812.84

Netto utbetalt

-30.00
306.95

40 490.42

451 941.98
454 169.49
549 658.88

Utbetalt til

Beløp
304 333.34
3 666.66
97 716.90
-50 769.23
65 657.49
791.06
35 000.00
-5 769.23
50 631.31
-8 446.38
3 966.69
32 972.95
25 872.00
8 345.04
-368.00
-9 213.81
-75.81
-147 482.00
-32 250.00
451 941.98
-179 732.00
549 658.88

22001849119

utbetaling, og man trekkes ytterligere ved neste lønnsutbetaling. Man kan imidlertid gi beskjed til personal-/lønnskontoret
om at det ikke skal trekkes for full ferie, men for eksempel bare
for to uker dette året for å unngå negativ lønn første året. Fristen
for dette er vanligvis omkring 1. mai, men det kan variere en del.
Lønnsslipp
Lønnsslippen kan være vanskelig å forstå, og mange har ingen
forhold til de ulike beløpene som står oppført der. Da kan det
være greit å først kontrollere de store, viktige tingene, og deretter lære seg noen viktige sjekkpunkter.
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Det er verdt å merke seg at den enkelte
legen selv er ansvarlig for å søke om
kategoriopprykk.
Det er alltid en god ide å sammenlikne sin egen lønnslipp
med en kollega som inngår i samme vaktsystem. Da kan man
kontrollere at man får betalt for samme antall timer UTA, vaktlønn etc.
Lønnskategori
Som nevnt tidligere må hver enkelt søke opprykk av lønnskategori etter hvert som man oppfyller kravene til kategoriopprykk.
Dette er viktig for minimumslønnen, men fører også til økt
basislønn med følgende økt sats for UTA, vaktlønn, overtid
med mer.
Minimumslønnen skal fremgå av lønnsslippen slik at det skal
være enkelt å kontrollere at man er plassert i riktig lønnskategori.
Avtalte tillegg
Beløpene oppgis i månedslønn, slik at beløpene kan være vanskelig å kjenne igjen. Har man for eksempel rekrutteringstillegg
på 15 000 kroner i året, vil det fremstå som
1 250 kroner på lønnsslipp. Doktorgradstillegg på 30 000 kroner i året, fremstår som 2 500 kroner. Disse beløpene skal man
kunne finne igjen hver måned dersom man har disse tilleggene.
Lønnskomponenter utenom basislønn:
Utvidet arbeidstid: Her har ulike helseforetak forhandlet seg
frem til forskjellige prosentsatser av basislønn som kompensasjon for disse timene, og for å gjøre det enda litt mer
komplisert har mange foretak ulike prosentsatser for turnusleger, leger i spesialisering og overleger. Typisk sats for
leger i spesialisering er 0,08 %. Alle bør kontrollere sitt foretaks B-delsavtale for å finne gjeldene timesats, evt. kontakte
avdelingstillitsvalgt som bør kunne svare på det. Timebeløpet regnes som prosent av basislønn, for eksempel Kat A uten
andre tillegg i foretak med avtalt 0,08 %. Kat A pr. juli 2010
utgjør kr 432 000.
0,08 % av 431 000 kroner utgjør 345,50 kroner pr. time.
Beløpet føres på egen linje på lønnsslippen med gjennomsnittlig antall timer UTA hver måned, eks. 9 timer a 323,25 kroner
= 2 909,25 kroner.
Vaktlønn: Føres på egen linje med gjennomsnittlig antall vakttimer pr. måned med timesats som p.t. utgjør 0,025 % av
basislønn. Eksempel Kat A utgjør dette 107,75 kroner.

Tilfeldig overtid: Deles i uforutsett vakt og tilfeldig overtid.
Uforutsett vakt føres på lønnsslippen i egen rad med
antall timer uforutsett vakt den måneden til timesats 0,13 %.
I eksemplet over utgjør timesatsen 560,30 kroner.
Overtid for øvrig kompenseres oftest med 0,08 %, som i
eksemplet over utgjør 344,80 kroner.
Det skal også på lønnsslippen føres oversikt over faktisk
utført overtidsarbeid akkumulert i kalenderåret, som skal
kunne brukes som kontroll i forhold til vernebestemmelsenes begrensninger med tanke på hvor mye overtidsarbeid
det faktisk er lov til å jobbe. (AML § 10-6; 10 timer pr. 7 dager,
25 timer pr. 4 uker og 200 timer pr. 52 uker. Arbeidsgiver
kan søke arbeidstilsynet om utvidelse til 400 timer/52 uker)
Denne rubrikken er svært ofte mangelfullt utfylt.
Trekk på lønnsslippen: Fremstår med minus (–) etter beløpet.
Skatt: Beløp som trekkes i skatt er avhengig av innlevert skattekort. Dersom man ikke leverer skattekort, trekkes 50 % av
lønn frem til skattekort leveres.
Ou-fond: Et lite beløp, ca. 10 kroner pr måned, trekkes hver
måned fra alle lønnsmottakere til et såkalt Opplysnings- og
utviklingsfond.
Det kan søkes om midler og stipender fra disse fondene
til arbeid innenfor vedtektene. Det er ulike vedtekter innen
de forskjellige organisasjonene (HSH, Spekter og Oslo Kommune). Alle ansatte betaler inn omtrent samme beløp, og
beløpet avhenger vanligvis av stillingsstørrelsen man har,
ikke av samlet lønn.
Trekk til pensjonskasse: Offentlig ansatte leger betaler inn til
en pensjonskasse, 2–2,5 % av lønnen. Betingelsene varierer litt, men er i det store og hele de samme, og vi har liten
innvirkning på denne delen av lønntrekket. Medlemskap
bestemmes av hvor man er ansatt, og selv om medlemskapet virker lite aktuelt for unge leger, er det likevel viktig at vi
allerede nå passer på at vi har blitt innmeldt og registrert i for
eksempel KLP (Kommunal landspensjonskasse) eller SPK
(Statens Pensjonskasse).
Etter denne gjennomgangen skulle det bare være å finne frem
lønnslipp og kalkulator, og kontrollere at vi får den lønnen vi
fortjener for jobben vi gjør ved helseforetakene, og ikke bare
skal få vår lønn i himmelen.
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Mitt funn
Trude Duelien Skorge disputerte 08.06.10 for graden ph.D ved
Universitetet i Bergen med avhandlingen «Indoor risk factors
for asthma and respiratory symptoms in a general population».

johantorgersen@me.com

– Hva var bakgrunnen for prosjektet?
–  Forekomsten av astma har økt
betraktelig de siste 30–40 årene. I tillegg viser studier at voksne tilbringer
ca 87 % av tiden sin inne. Faktorer i
innemiljøet vil derfor kunne ha stor
betydning for utviklingen av astma
og luftveisplager, også blant voksne.
Noe av økningen vi har sett i astmaforekomsten de siste tiårene kan
muligens skyldes økt eksponering for
ulike inneklimafaktorer. Videre er det
vist at mennesker er veldig sårbare for
påvirkning i fosterliv og tidlig barndom, og vi ønsket å undersøke om
eksponering for mors røyking kunne
ha betydning for lungehelse senere i
livet. Etter at våre funn ble publisert
er det vist i dyremodeller at eksponering for passiv røyk i svangerskap og
barndom påvirker utvikling og vekst
av lunger og luftveier.
– Hva er ditt viktigste funn?
–  Inneklimafaktorer som mugg,
fukt, passiv røyking og ulike typer
støv og gass i yrkeslivet medfører en
økning i risikoen for å utvikle astma og

luftveissymptomer hos voksne. En av
fire som utvikler astma i voksen alder
kan tilskrive astmaen til eksponeringen
for passiv røyking i svangerskap eller
barndom. Antirøykkampanjer rettet
mot unge jenter (og gutter), og spesielt
mot gravide, er et viktig forebyggende
helsetiltak som bør prioriteres sterkere.
– Hvordan ble du engasjert i dette
prosjektet?
–  Jeg ble spurt om jeg hadde lyst å
begynne å jobbe i et stort forskningsprosjekt på lungeavdelingen i 2003. Dette
takket jeg ja til fordi jeg hadde lyst til å
forske, og fordi det innebar en mye mer
fleksibel hverdag uten så mye vakter.
– Hadde du dette som fulltidsstilling og hadde du eventuelt noe annet
arbeid ved siden av?
–  I starten jobbet jeg som lege i et
forskningsprosjekt på lungeadelingen,
og jeg var etterhvert også innom en
D-stilling på lungeavdelingen i en periode. Jeg har også hatt et korttidsstipend
på tre måneder ved Kompetansenter
for klinisk forskning. De siste fire årene
har jeg vært stipendiat ved Institutt for
indremedisin ved UiB. I denne stillingen
inngår også noe undervisningsplikt og
administrativt arbeid som å arrangere
møter for seksjonen eller for forskerskolen i klinisk medisin. Jeg har siste året
også fungert som en av flere redaktører

for web-sidene til forskerskolen i klinisk
medisin. Et halvt år har jeg også hatt en
bi-jobb som sykehjemslege.
– Hva har du tenkt å gjøre videre?
–  Jeg har søkt postdoc-stilling fra
2011 fra Helse og Rehabilitering via
Norges Astma- og Allergiforbund. I
prosjektet skal jeg samarbeide med forskere fra seks andre nord-europeiske
land. Prosjektet vil være tilknyttet
yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus, og jeg håper
å kunne kombinere postdoc-stillingen
med en legejobb ved yrkesmedisinsk
avdeling.
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Individuell lønnsforhandling
Vi sykehusleger har sentral lønnsdannelse med et kollektivt grunnlønnssystem som innebærer tariff
bestemte lønnskategorier. Dermed plasseres vi i en «lønnsbås» – avhengig av hvor lang tjenestetid vi
har i spesialiteten. Dette betyr at vi stort sett har samme lønn som de andre i «båsen». I andre sekto
rer er det vanlig å forhandle lønn individuelt. Er det lov for sykehusleger?

Fra foreninge n

Tone Kaldestad
Styret
tone.kaldestad@ahus.no

L

eger kvier seg ofte for å forhandle
lønn individuelt. Mange frykter
å bli stemplet som grådig hvis de
ber om lønnstillegg. Det er lett å føle seg
underlegen i en forhandlingssituasjon.
Derfor unngår mange helst den ubehagelige situasjonen som lønnsforhandlinger
kan innebære. Vi er redde for avslag, men
det verste man kan få er jo «nei». Vi forhandler daglig – både med kollegaer, på
hjemmebane og med oss selv(!) – uten å
tenke over det og uten at vi opplever det
som ubehagelig eller problematisk. Vi
inngår kompromisser, blir enige om løsninger og bruker strategier i samspill med
andre mennesker. Så i utgangspunktet
kan vi alle forhandle!

Forhandle, jeg?
Hvorfor skal sykehuslegene forhandle
frem individuelle lønnstillegg? Jo, fordi
vi innehar høy kompetanse, vi påtar oss
et stort ansvar, vi har ubekvem arbeidstid
og vi er tilgjengelige og fleksible – for å
nevne noe. Enkelte har erfaring fra andre
spesialiteter. Noen har spesiell kompetanse innenfor andre fagfelt. Dette har en
prislapp! Som i lønnsforhandlinger ellers
i samfunnet kan vi spille på personlig
egnethet og andre kvalifikasjoner som vi
mener er verdifulle for sykehuset. Lønn
virker rekrutterende og øker sjansen for
at man blir værende på avdelingen.
Hva kan vi lære av barn?
Forskning har vist at de barna som lykkes
best med sine forhandlinger er de som
har fått mest tid til å leke med hverandre. Barn viser kreativitet og entusiasme
i sine forhandlinger. Deres forhandlinger
dreier seg rundt det å bli enig om hvordan
de skal være sammen i leken og om hva
leken skal inneholde, slik vi i arbeidslivet

forhandler med arbeidsgiver om lønn og
betingelser. Det gjelder å vinne innsikt
om gunstige og mindre gunstige strategier for å lykkes med relasjoner med
andre, sier forskningen. Så hvordan kan
vi omsette dette til sykehushverdagen?
Når forhandle?
Et godt tidspunkt å forhandle lønn på er
ved skifte av jobb, men også hvis man bes
delta i nye prosjekter eller oppgaver. Når
man har steget i gradene eller «levert» bra
kan være høvelige tidspunkter. Hvis man
har vært lege i spesialisering på avdelingen, og arbeidsgiver ønsker at man
går over i en overlegestilling, kan dette
være et godt utgangspunkt for å forhandle om lønn. Det kan være strategisk
å søke på flere jobber samtidig, for med
flere jobbtilbud stiller man sterkere i en
lønnsforhandling.
Forberedelser
Grundige forberedelser er en forutsetning for å oppnå sine mål i forhandlingen
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og gir bedre kontroll over situasjonen.
Det kan være nyttig å ta kontakt med
de tillitsvalgte. Kjennskap til lønnssystemet er viktig. Åpenhet med kollegaer
rundt lønn er gull verdt. Dette utfordrer
arbeidsgiver, som nok heller vil forholde
seg til hver enkelt og holde andres lønninger hemmelig. Det å skaffe seg oversikt
over lønnsnivået ellers i foretaket og å
sjekke markedet er viktig. Kjennskap til
hva lønnen er for tilsvarende stillinger gir et godt
sammenligningsgrunnlag. Man bør også tenke
gjennom hva motparten ønsker å oppnå. Hva
har man å tilby arbeidsgiver? Mange synes det
er ubehagelig å kreve,
og blir nervøse i en forhandlingssituasjon. Det
å forberede seg psykologisk kommer godt med.

er i tråd med arbeidsgivers interesser?
Og hvem sier at en doktorgrad bare er
verdt 35 000 kr i året? Et utgangspunkt
kan være at høy lønn motiverer og virker inspirerende og stimulerer til økt
innsats. Det kan også være på sin plass
å vise til legers lønn ved andre sykehus.
Det er imidlertid uprofesjonelt å bruke
«personlige» argumenter slik som høyt
boliglån og dårlig råd. Dette er irrelevant

for at man oppnår det man vil. Det kan
være strategisk å la sjefen snakke, og selv
først og fremst lytte til det han eller hun
sier. Å true med oppsigelse dersom man
ikke får det man forlanger er lite taktisk,
for trusselen kan gjøres alvor av. Det er
heller ikke særlig strategisk å peke på at
andre navngitte personer får mer enn det
du tilbys, for det kan hende at arbeidsgiver mener at vedkommende faktisk er
mer verdt enn deg.

Som i lønnsforhandlinger
ellers i samfunnet kan vi spille
på personlig egnethet og andre
kvalifikasjoner.

Mål
Før man går i lønnsforhandlinger er det
viktig å sette seg mål. Man bør reflektere over egen verdi og hva man egentlig
representerer for sykehuset. Hva vil man
oppnå? Er man ute etter høyere lønn, eller
kan man eventuelt tenke seg andre goder,
som for eksempel, videreutdanning eller
kurs, ekstra ferie, fleksibel arbeidstid,
høyere overtidsbetaling, etc.? Man bør
sette seg en nedre grense for hva man vil
akseptere i lønn. Kravene bør imidlertid
være realistiske, for ellers kan man lett
virke useriøs.
Hva er jeg verdt?
I forhandlingssituasjonen gjelder det
å komme med gode og overbevisende
argumenter på hvorfor man fortjener
høyere lønn. Hvorfor er man den beste til
denne jobben? Kan man vise til god innsats, effektivitet og tidligere prestasjoner?
Har man påtatt seg ekstravakter og jobbet mye overtid? Tar man ansvar og viser
positiv utvikling? Hva med ekstraoppgaver som tillitsverv, ansvar for vaktlister
eller undervisning? Kan man tenke seg
faglig utvikling og videreutdannelse som

for arbeidsgiver. Det er viktig å få arbeidsgiver til å innse at sykehuset tjener på at
legen får høyere lønn. Årsakene til at man
mener at en selv fortjener høyere lønn må
overføres til forhandlingspartner.
I forhandlingssituasjonen
I selve forhandlingssamtalen er det viktig å opptre rasjonelt, rolig og saklig. Man
må ikke være for beskjeden eller undervurdere seg selv. Man oppnår mer ved
god kommunikasjon med forhandlingspartner og ved å opptre forståelsesfullt.
Mange går inn i lønnsforhandlinger med
den antakelsen at arbeidsgivers interesser er i direkte strid med ens egne, men
det trenger ikke å være slik. Det kan være
greit å fokusere på felles interesser og
vektlegge dette i samtalen. Forhandlingsklima blir langt mer behagelig dersom
man greier å skape en positiv atmosfære,
og det letter på nervøsiteten. Det kan
være taktisk å holde tilbake lønnskrav i
starten av forhandlingen, for ellers risikerer man å få mindre enn det arbeidsgiver
egentlig er villig til å gi. Uansett bør man
ikke snakke om lønn før man har fått tilbud om jobben. Da vet man at man er
ønsket i stillingen, og sjansen er større

Tidspress skaper stress
Etter at man har fått et
lønnstilbud, kan det være
lurt å be om betenkningstid.
På denne måten viser man
at man ikke hiver seg over
første og beste tilbud, men
at man kanskje har andre
alternativer. Det er viktig å
ta seg tid til å vurdere konsekvensene. Det kan være
smart å diskutere et eventuelt tilbud med
kollegaer eller tillitsvalgte. Deretter kan
man eventuelt komme med motkrav.
Hvis arbeidsgiver er interessert, kan han
eller hun komme med et bedre tilbud enn
det opprinnelige. Eventuelt kan man be
om annen kompensasjon. Man kan også
be om reforhandlinger om for eksempel seks måneder. Kanskje arbeidsgiver
sier at sykehuset ikke har flere penger
til rådighet, men det stemmer som regel
ikke. Det er et spørsmål om prioritering.
Arbeidsgiver kan bruke motargumenter
som «de andre har mindre i lønn». Her
er det imidlertid deg og dine prestasjoner som diskuteres. Det gjelder å tenke
taktisk og ordlegge seg rett.
Ta lærdom!
Om lønnsforhandlingen bærer frukter
eller ikke – det er alltid noe å lære, for
det blir sikkert ikke siste gang! Etter gjennomført lønnsforhandling er det derfor
lurt å tenke gjennom prosessen og lære
av den. Man er tross alt én erfaring rikere.
Lykke til med lønnsforhandlingen!
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Verneverdige leger?
Omorganiseringer, nedskjæringer, ubekvem arbeidstid, arbeidspress, dårlige kontorer, dårlig luft, dår
lig tid, for varmt, for kaldt, smittefare og strålefare. Listen er lang og sannsynligvis mye lengre. Det jeg
skriver om er alle faktorene som utgjør utfordringer for vårt arbeidsmiljø. Noen av disse er bare ubeha
geligheter, kun for små humper på vår legelandevei å regne. Andre er direkte helsefarlige.
Eirik Søfteland
esof@broadpark.no

O

ppslag i media og seriøs forskning
bekrefter at mange unge leger sliter med psykiske og kroppslige
helseplager som følge av jobben. Senest ble
dette illustrert ved Jan Ole Røviks doktoravhandling om stress og utbrenthet blant
yngre leger (UiO 29.01.10). Likevel er det
slik at legegruppen tradisjonelt sett har vist
liten interesse for HMS ,VO og AMU. Ble du
plutselig litt usikker på forkortelsene? Da er
vi flere, og siden jeg har gjort en del dybderesearch før denne artikkelen kan jeg lett
rødmende fortelle at det står for henholdsvis Helse, Miljø og Sikkerhet, Verneombud
og Arbeidsmiljøutvalget. På mange måter
er det et paradoks at legegruppen, som
ellers jobber for et best mulig helsetilbud
for pasientene, ikke bryr seg særlig om
sitt eget arbeidsmiljø eller helse. Det er få
verneombud som er leger, legegruppen

tar sjelden kontakt med verneombud om
HMS-utfordringer, og er lite flinke til å delta
på kartlegginger og registreringer. Hvorfor
er det slik?
Leger i Norge – verdt å verne?
Ved Haukeland Universitetssykehus hadde
vi besøk av Arbeidstilsynet høsten 2008,
som ledd i «God vakt»-kampanjen. Leger
i spesialisering på medisinsk avdeling ga
da uttrykk for store utfordringer innen det
psykososiale arbeidsmiljøet, særlig problemer med tidspress, samtidighetskonflikter
og etiske dilemmaer på grunn av begrensede ressurser til å behandle pasienter.
Tilsynet resulterte i pålegg, blant annet at
det skal gjøres systematiske arbeidsmiljøundersøkelser og utarbeides handlingsplan
for å bedre situasjonen. At det må en slik
inspeksjon til før problemene virkelig kommer på bordet er ikke bare ledelsens feil.
Legegruppen kunne ha kjørt disse sakene
gjennom verneombud og AMU på et tidligere tidspunkt. Man kunne ha satt i gang
kartlegging på egen hånd. Selv når det kom
pålegg om kartlegging, var det vanskelig å få

legene til å sette av ti minutter til å svare på
et spørreskjema, svarprosenten var 30 etter
første utsendelse, men steg til 50–60 etter
gjentatte purringer. Et av Arbeidstilsynets
viktigste ankepunkt var mangelen på eget
legeverneombud som talsperson for legegruppen i HMS-saker.
Hvorfor verneombud for leger?
Større arbeidsplasser er oftest inndelt i
mange verneområder. På sykehusene er
dette gjerne en sengeavdeling, laboratoriet,
akuttmottaket og poliklinikken. De fleste
ansatte (sykepleiere, hjelpepleiere, merkantilt personell) har fast tilknytning til et
verneområde, og vet derfor godt hvem som
er «sitt» verneombud. For enkelte grupper
er dette annerledes. Portører, renholdspersonell og leger vandrer hvileløst mellom
verneområder. En kirurgisk forvakt er jo
innom en drøss med verneområder på en
gjennomsnittlig vakt. Det er derfor vanskelig å vite hvilket verneombud man kan ta
opp HMS-spørsmål med, og problemene
krysser ofte flere verneområder og blir uangripelige for ombudet. Derfor har portører
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Hva er erfaringene med
leger som verneombud?
Haukeland Universitetssykehus var tidlig ute med verneombud for leger på enkelte avdelinger. Ellers i landet er dette
fortsatt en sjeldenhet. I Helse Stavanger fins det ett legeverneombud, Helse Fonna og Helse Førde har ingen. Per i dag er det
totalt åtte leger som er verneombud i Helse Bergen. Et eksempel er øyeavdelingen, hvor man har hatt dette vervet besatt
i mange år. Legenes verneombud har også i perioder vært
avdelingens hovedverneombud. Overlege Frank Jenssen har
innehatt vervet i over ti år, og forteller at det på øyeavdelingen er økende bevissthet rundt HMS-spørsmål blant legene.
Dette er tema som berører og engasjerer stadig flere. Både
enkeltleger, grupper, tillitsvalgte og ledelse tar kontakt med
verneombudet for å diskutere aktuelle spørsmål. Han mener
verneombudet helst bør være en annen enn den tillitsvalgte
da dette er nokså forskjellige roller. Det blir som å ha to hatter på som kun delvis overlapper. I tillegg fremhever han at
verneombud helst bør være en overlege eller erfaren assistentlege med fast stilling (fins de?). Det er mange lover og
regler å sette seg inn i, så kontinuitet er viktig. I tillegg kreves
det kunnskap om hvordan avdelingen fungerer, og pondus
(samt fast stilling) for å kunne sette ned foten når det trengs.
Jeg må innrømme at jeg var på tynn is da jeg begynte å jobbe
med denne artikkelen. Men samtaler med diverse «ombud»
har åpnet mine øyne for viktigheten av HMS-arbeidet. Konklusjonen må bli at legegruppene må kreve sin rett og heve
sin røst. Verneombud har en gyllen mulighet til å påvirke sentrale beslutninger. Er du en av dem som sitter på lunsjrommet
eller kontoret og kritiserer bestemmelser som er gjort? Hvorfor ikke forsøke å påvirke? Engasjer deg - bli verneombud!

Dikt fra lab
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og renholdsmedarbeidere, i motsetning til legene, for lengst
tatt hintet og opprettet egne verneområder.
Mange verneombud beskriver at det er vanskelig for dem
å sette seg inn i «legesaker». Det er særlig sykepleiere eller
hjelpepleiere som innehar ombudsvervet. Tradisjon, kultur
og sedvane i legegruppen er annerledes. Det er legene som
vet hvor legekloggene trykker!
Legegruppens posisjon på sykehusene er ikke det den en
gang var. I gamle dager var legene sigarettrøykende skjeggete og bebrillede guder hvis ord var lov. Avdelingsoverlegen
var – ja, lege, og han var eneveldig! Nå er avdelingsoverlegen
pensjonert, og den nye lederen er kanskje fysioterapeut eller
sosionom. Alt dette er sikkert fint, men det er ikke til å stikke
under en stol at legegruppen har mistet mye innflytelse på
sykehusene. Verneombudet er automatisk med i en rekke
utvalg og har derfor betydelig mulighet for å påvirke i viktige
beslutningsprosesser, for eksempel i forbindelse med omorganisering, ressursspørsmål, byggearbeider og ombygging.
Legegruppen gir altså fra seg en unik påvirkningsmulighet
ved å avstå fra eget verneombud.

Kort, fattet:
Kan det være så enkelt at dyktighet
Er å innse begrensningen av sin viten,
Alltid undre seg og spre nysgjerrighet?

Anonym basalforsker
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Intervju

Hege Gjessing
Leder, Ylf

Foto: Privat

hege.gjessing@
legeforeningen.no

Om leger og risiko for utbrenthet
Jan Ole Røvik er psykiater, og fikk behov for å balansere arbeid og familieliv på en bedre måte. Han
gjorde en «pilot» med seg selv, og utviklet sammen med sin inspirerende veileder prosjektet som nå
har blitt hans doktoravhandling: «The role of personality in stress, burnout and help-seeking».
–  Til kjernen aller først, hvor viktig er det du har funnet ut?
–  Det er viktig fordi det har betydning både for legenes velbefinnende og for pasientbehandlingen. Ut fra disse funnene åpner
det seg muligheter til å gjøre relativt enkle forandringer som vil
kunne få stor betydning for en del menneskers liv. Funnene er også
viktige fordi de tydelig viser at legene ikke er en usårbar gruppe.
–  Hva har du funnet ut?
–  Hovedfokuset mitt har vært på jobbstress og forløp av stress.
Studiestress ligger på et moderat nivå gjennom hele studiet. Etter
slutteksamen faller stress relatert til pasientarbeid, slik som emosjonelt stress og frykt for klager, mens tidsklemmestress øker.
Samtidig opplever flere behov for hjelp til mentale helseproblemer.
–  Vi er opptatt av arbeidstid. Hvilke muligheter ser du i forhold
til å gjøre noe med tidsklemmestresset?

–  Leger i Norge har en regulert arbeidstid og jobber noe mindre enn andre leger i Europa og klart mindre enn leger i USA.
Med en gjennomsnittlig arbeidstid på litt over 40 timer per uke er
det ikke mye å hente her på gruppenivå. Imidlertid er det mulig
å legge bedre til rette for den enkelte og da særlig i tiden hvor en
har små barn. Mer fleksible løsninger i den perioden kan lette mye
for mange.
–  Du har tidligere uttalt at det aldri kan bli høykvalitetsbehandling og dermed fornøyde pasienter med slitne eller
misfornøyde leger. Kan du utdype litt?
–  Før mennesker blir utbrente tar vi i bruk forsvarsmekanismer.
De er nyttige og kan hindre at situasjonen utvikler seg til utbrenthet. En av forsvarsmekanismene er distansering. Distansering
kan være bra og nødvendig for legen ved emosjonelle påkjenninger. En gjennomgående distansert lege vil imidlertid ikke være
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bra for pasienten, fordi legen kan gå glipp av viktig informasjon og
pasienten kan føle seg lite møtt og forstått. Av den grunn bør det
jobbes aktivt for å fange opp og veilede personer som er spesielt
utsatte for utbrenthet.
–  Og hvem av oss er det? Det blir sagt at de som velger å bli leger
har andre egenskaper enn andre. Er det sant eller er det en myte,
og har de eventuelle andre egenskapene noe med dette å gjøre?
–  Til det siste først. Det er delvis en myte, i den forstand at det
ikke handler om leger spesielt. Det handler om akademikere.
Akademikere skiller seg ut når det gjelder målrettethet, ganske
enkelt fordi målrettethet er nødvendig for å oppnå de karakterene
som trengs for å kunne studere. I studien har jeg sett på personlighetstrekk, og hvilken betydning disse har for risiko for stress og
utbrenthet. Sårbarhet, eller selvkritiskhet, er et personlighetstrekk
som leger skårer noe høyere på enn folk flest. Økt grad av selvkritiskhet disponerer for alle de typer stress vi har sett på. Det er et
samspill mellom selvkritiskhet og samvittighetsfullhet, sistnevnte
er et seleksjonstrekk ved leger. Disse to personlighetstrekkene
henger sammen med tidsklemmestress, som igjen disponerer
for utbrenthet. Forekomsten av utbrenthet blant leger ligger på et
moderat nivå, litt høyere enn i befolkningen ellers.
–  Hva kan vi gjøre for å forbedre dette?
–  En løsning kan være veiledning allerede i starten av studiet.
Hvis dette gjøres riktig kan personer som har økt risiko få bedre
kunnskap om disse sidene ved seg selv, og dermed kan de legge
livet sitt bedre til rette underveis både i studiet og i yrkeslivet. Det
kan også være nyttig kunnskap i forhold til hvilke spesialiteter som
legen passer best i.
–  Er disse personlighetstrekkene uforanderlige? Jeg tenker
på oss som allerede er i full
gang med arbeidet – er det for
sent for oss?
–  Trekkene er ganske stabile.
På den andre siden skal det ganske lite til før det blir en god del
bedre, og det er fullt mulig å
trene på å tilpasse sin egen personlighet. I den forbindelse er det veldig nyttig å se på hvordan
man forholder seg til pasienter ut fra hvilken person man er. Med
økt bevisstgjøring kan man endre vanene sine ved å gjøre ting
litt annerledes enn det man gjør automatisk. Dette krever mentalt nærvær i situasjonen, noe som i de fleste tilfeller uansett er
positivt.

forhold til det barnet, sånn at jobben kan utføres så godt som
mulig rent teknisk. Når legen etterpå skal snakke med foreldrene,
er det viktig å være emosjonelt nærværende. Leger må kunne
skifte mellom distanse og nærvær stadig vekk. Det er ikke alltid
lett, men det er viktig.
–  Det hevdes at studiet gjør noe med oss og at dette «noe» gjør
at vi blir dårligere egnet til å være leger underveis i studiet. Hva
tenker du om det?
–  Det stemmer at dette er et tema. Det ser ut til at de som er
rollemodeller påvirker studentene på en måte som skaper en
objektifisering på bekostning av medmenneskeligheten. Det er
kanskje litt for langt mellom de virkelig engasjerte lærerne, og det
gis nok et for stort inntrykk av dette handler om en jobb som skal
gjøres så effektivt som mulig, istedenfor at det er mennesket i seg
selv som er viktig.
–  Foreligger det undersøkelser som omhandler eldre leger?
Hvordan har de det?
–  Vi har ikke materiale på eldre leger i langsgående studier. Så
vi kjenner ikke forløpet av stress og utbrenthet fra tidlig til sent i
karrieren. Det har ikke vært forsket lenge nok på dette. Ut fra de
dataene vi nå har kan vi følge legene videre, så det vil komme mer
informasjon og kunnskap om dette etter hvert.
–  Jeg er opptatt av kollegialitet og tror vi som gruppe har mye
å hente hvis vi blir mer opptatt av å bygge hverandre og å ta i
bruk våre felles egenskaper. Du konkluderer også med at kollegialitet er viktig.
–  Støtte fra kolleger har stor betydning. Det er to konkrete
ting man kan gjøre som har betydning for det jeg har funnet ut
om risiko for utbrenthet. De
som skal være veiledere bør ha
interesse for det, de bør ha god
opplæring som handler om mer
enn bare å være rent faglig veileder. Veilederne bør nok også
selv ha veiledning. I tillegg kan
det lages kollegagrupper hvor
en faktisk diskuterer disse tingene åpent og ærlig. Ved å gjøre
det vil man bli bedre kjent, og det vil øke mulighetene for både å
gi støtte og å få støtte.

Leger må kunne skifte

mellom distanse og nærvær
stadig vekk.

–  I hvilke situasjoner er det bra ikke å være nærværende?
–  Et godt eksempel er leger som kommer i situasjoner hvor de
må gjenopplive barn. Der og da er det viktig å ha et distansert

–  Helt til slutt, hvor mange leger blir egentlig utbrent?
–  Det vet vi faktisk ikke. Det er store variasjoner i tallene. Det
som er vesentlig er å gjøre noe med den gruppen som er i en situasjon som før eller siden vil kunne føre til utbrenthet. Da er legene
fremdeles på jobb, men kanskje ikke fullstendig til stede i arbeidet
likevel.
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Intervju

Kjært barn har mange navn
Utdanningsansvarlig lege, undervisningsansvarlig overlege og LIS-ansvarlig lege er begreper som
brukes om hverandre. Viktigere enn hva det kalles er hva arbeidet innebærer og fører med seg for
leger i spesialisering.
Melanie Ekholdt Huynh
LIS-representant, FaMe
huynh.melanie@gmail.com

T

i år som lege i spesialisering og
tillitsvalgtsarbeid har gjort meg
opptatt av hva som kan gjøres for
å bedre vår utdanningssituasjon. Nå er
jeg representant for leger i spesialisering i FaMe-gruppen, og jeg har blitt
fascinert av spørsmålet: Hvordan ivareta legers utdanning i et system med
stadig hyppigere omstillinger og økende
«produksjonskrav»? Kan et konkret tiltak være å opprette egne stillinger som
utdanningsansvarlig lege? Overlege og
utdanningsansvarlig lege Anna Grimnes og Ylf-tillitsvalgt Ingebjørg Fahre ved
Senter for psykisk helse – barn og ungdom, Ullevål, Oslo Universitetssykehus,

har takket ja til å dele sine erfaringer med
oss.
–  Fortell litt om din stilling som utdanningsansvarlig lege, Anna.
–  Det er slik at Senter for psykisk helse
barn og ungdom, Ullevål har valgt å
avsette 20 prosent av en overlegestilling
til utdanningsarbeid. Jeg har sammen
med et utvalg ansvaret for å organisere
regional undervisning for leger i spesialisering. Som utdanningsansvarlig
lege leder jeg et felles utdanningsutvalg for leger som dekker alle enheter
innenfor senteret, og som har fokus på
utdanning og videreutdanning for leger
i spesialisering og overleger. Senteret
vårt har det siste året prøvd å få i gang
en rotasjonsordning som er ment å gi
en smidigere overgang mellom de ulike
type tjenester leger i spesialisering

trenger i spesialisering. Dette har vært
og er vanskelig, og er ikke på plass ennå.
Rotasjonsordningen koordineres av en
personalkonsulent som har jevnlig kontakt med legene i spesialisering. Legene
kan også kontakte meg for eksempel for å
få råd om hvilken tjeneste de bør ta først.
Sammen med koordinator deltar jeg på
enkelte Ylf-møter. Det er koordinator
som har kontakt med personalavdelingen angående utlysning av stillinger.
Jeg har kontakt med ledelsen gjennom
«utvalg for rotasjon» som møtes et par
ganger i halvåret, der vi forsøker å legge
til rette for rotasjonen. Jeg er også med i
undervisningsrådet som er et rådgivende
organ for tverrfaglig undervisningsleder.
Jeg har også fått noe sekretærhjelp. Jeg får
noen henvendelser fra turnuskandidater
som har spørsmål knyttet til spesialisering i faget vårt. Jeg håper også å kunne
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bruke litt tid på å samarbeide med andre
undervisningsinstanser for bedre samordning av utdanningen for leger i
spesialisering og overleger. Totalt sett
håper jeg at opprettelsen av denne stillingen som utdanningsansvarlig lege kan
virke rekrutterende.
–  Ingebjørg, hvilken forskjell gjør det
for deg som Ylf-tillitsvalgt at klinikken
har en utdanningsansvarlig lege?
–  Det er vanskelig å svare generelt da
det nok er store individuelle variasjoner.
Det å ha Anna som en utdanningsansvarlig betyr leve eller ikke leve for
rotasjonsordningen. Samtidig gir det å
ha en alliert i overlege-gruppen støtte
og økt frimodighet for å kunne fremme
sakene som er viktig for oss. Det er mange
fallgruber og selv om de fra legeforeningens side poengterer frivillig deltagelse i
rotasjonordninger, fører dette til at ordningen blir lite bindende for ledelsen.
Dette medfører at ledelsen ikke nødvendigvis prioriterer forpliktelsene som
de har for å sikre et godt utdanningsløp.
En utdanningsansvarlig lege kan bidra
til å holde trykket oppe på ledelsen, og
legge til rette for at den enkelte lege får
lyst til å bli med på hele utdanningsløpet.
Eksempler på ting som det oppleves nyttig at den undervisningsansvarlige legen
gjør, kan være å legge trykk på at det må
være en personalansvarlig i merkantil
som leger i spesialisering kan kontakte
selv, og organisere jevnlige møter med
ledelsen. Det har nemlig vært en svakhet
at de enkelte enhetsledere «glemmer» at
stillinger skal lyses ut internt. Kort sagt
den undervisningsansvarlige legen blir
er en samarbeidspartner som er overlege og som har vært i systemet lenge.
Den undervisningsansvarlige overlegen
har en oversikt som Ylf-tillitsvalgt ikke
kunne hatt.
–  Anna, hvilken forskjell gjør det for
de andre overlegene at en slik stilling
eksisterer?
–  De andre overlegene vil kanskje merke at utdanningsspørsmål

(innlevering av utdanningsplaner, evaluering av veiledning, fordypningstid) for
leger i spesialisering er mer på dagsorden i ulike sammenhenger. Vi håper etter
hvert å kunne jobbe mer med etterutdanning og for eksempel få i gang grupper
for veiledere. Med 20 % stilling og ingen
vikar i klinisk del av stillingen er nok
dette et stykke frem i tid.
–  Ingebjørg, hvilke råd vil du gi til
leserne som kunne ønske seg at en stilling som utdanningsansvarlig skal bli
etablert i deres avdeling/klinikk?
–  Det viktigste er å synliggjøre alle
arbeidsoppgavene som ledelsen har,
samt alle de arbeidsoppgavene som
ledelsen unngår ved å ha en undervisningsansvarlig lege. Totalt sett kommer
nok den enkelte leder lettere ut av dette.
Det må synliggjøres at noen må ha et
overordnet ansvar. Dette vil nok ledere
neppe ha om ikke de ser en løsning i å
ha utdanningsansvarlig lege. Videre
bør Ylf-representant ikke ta på seg for
mye. Årsaken er at da synliggjøres ikke
arbeidsoppgavene rundt spesialiseringen. Det kan være en tung prosess å få
dette til, og ikke forvent at det går fort. Da
risikerer man bare å tape og at for eksempel rotasjonsordninger blir til hjelp for
driften av senteret mer enn den enkelte
lege. Å få igjennom tilrettelegging og
personlige hensyn samtidig som man
liksom skal (sett fra ledelsens side) få et
godt, men raskere utdanningsløp er ikke
lett. Jeg har brukt ca to år på å få igjennom at rotasjon og ambulering sidestilles
og at kompensasjon for lange arbeidsreiser gjennomføres. Først nå har dette
blitt skriftliggjort. Takket være støtte fra
utdanningsansvarlig lege har jeg turt å
stå på kravet.
–  Anna, hva skal til for at overlegene
skal bli fristet til å ha den type funksjon?
–  Jeg tror mange liker å jobbe variert
og jeg kan anbefale arbeid med utdanning. Problemet for mange er vel at
denne jobben kommer på toppen av
annen klinisk virksomhet. Jeg tror i alle

fall de store klinikkene bør avsette en
større stillingsandel for å virkelig kunne
satse på utdanning. Fokus på utdanning
er viktig for å ivareta faglig og sosial trivsel, legehelse og forebygge utbrenthet,
mener jeg. Personalkonsulent/merkantil
hjelp, som også har avsatt reell tid til å
utføre oppgavene, samt formalisert kontakt med ledelsen og eventuelt fagsjef,
kan gjøre en slik stilling mer fristende.
Legeforeningen sentralt organiserer kurs
om utdanningsutvalg der en får økt sin
kompetanse, tror jeg kan føre til at flere
vil bli fristet til å ha en slik type stilling.
–  Anna, hvis du hadde hatt en 50 %
stilling som utdanningsanvarlig lege,
hvilken forskjell vil det gjøre?
–  For det første tror jeg at det da lettere
ville blitt ansatt en vikar i 50 % stilling
som kunne overtatt noen av mine kliniske oppgaver, slik at jeg hadde følt
meg mindre skviset mellom utdanningsoppgavene og de kliniske oppgavene.
Deretter tror jeg at jeg ville brukt mer
tid på etterutdanning som er viktig for at
overlegene får nødvendig påfyll. Hvis jeg
hadde hatt mer tid, ville jeg gjerne samarbeidet med klinikkledelsen om å lage
en felles visjon om utdanningen ved klinikken. Jeg ville gjerne ha samarbeidet
mer med forskningsenheten angående
bruken av fordypningsstillinger.
–  Har dere andre forslag til tiltak som
kan bedre utdanningssituasjonen for
alle leger?
–  Allmennlegene har for eksempel veiledergrupper som møtes og det er en del
av kravet for å opprettholde spesialiteten.
Vi i barnepsykiatrien kunne kanskje lære
noe av dem. Andre spesialiteter kunne
lære noe av hvordan vi leger i barnepsykiatrien og voksenpsykiatrien klarer å
sette av tid til veiledning, som er noe som
stort sett er godt fungerende i vårt felt.
Men det må være mange nok overleger
til at veiledning og mester–svenn-læring
lar seg gjennomføre.
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Ja, vi vil ha gode utdannings
utvalg og utdanningsoverleger!
Slik velger jeg å oppsummere deres svar på vår uformelle kartleggingsundersøkelse utført i mars
måned. Fem spørsmål ble sendt per epost til Ylf-representantene i spesialistkomitéene, samt leger i
spesialisering i de fagmedisinske styrene for å kartlegge tiltak som de mente kunne bedre spesialist
utdanningen deres. Rundt 20 personer har svart. Her følger spørsmålene og en oppsummering av
deres svar:
Melanie Ekholdt Huynh
LIS-representant, FaMe

?!
huynh.melanie@gmail.com

1. Hvordan fungerer utdanningsutvalgene i deres spesialitet?
Det rapporteres stor variasjon, fra ikke-eksisterende utdanningsutvalg til godt
fungerende, både innenfor en spesialitet og mellom spesialitetene.
2. Hvordan fungerer rotasjonen av tjenestene i deres spesialitet?
Igjen er det stor variasjon; Ved enkelte steder ordner LIS- legen opp selv. Ved andre
klinikker er det avdelingsoverlegen eller en koordinator som tilrettelegger.
3. Fungerer internundervisningen? Hvem har ansvar for å organisere
internundervisningen?
Her er det også store forskjeller. Enkelte steder er det legene i spesialisering
som organiserer, andre steder er det undervisningsutvalgets leder som gjør det.
Både sporadisk undervisning og treårig planleggingsopplegg som blir fulgt, blir
beskrevet.
4. Har dere erfaring med å ha en utdanningsansvarlig lege eller en annen koordinator som tilrettelegger spesialiseringsløpet for dere?
Det beskrives gode erfaringer både med utdanningsansvarlig lege og koordinator,
men også dårlige erfaringer. Spesielt om koordinator ikke er en faglig person, men
kun merkantilt utdannet, erfares interessekonflikt mellom driften av klinikken og
den enkelte leges utdanningsbehov.
5. Har dere andre forslag til tiltak for å bedre utdanningssituasjonen deres?
Her følger en oversikt over noen forslag:
– Utdanningsutvalg inkluderer avdelingsoverlege (dvs. ledelsen)
– Spesialitetskomitéene lager forslag til treårig plan for internundervisningen
– Jevn oppfølging av spes.kom. og at man får i gang en eller annen form for kontrollfunksjon av at ledere virkelig gir leger i spesialisering fri og tilgang til kurs.
Mange ledere kjenner ikke til avtalene, noe som gjør at de brytes hele tiden.
– LIS-gruppen og overlegegruppen møtes og drøfter forbedringstiltak.

Hva mener «andre» om dette?
I heftet «Spesialistetsutdanningen av leger, 2009» utgitt av Dnlf
sentralt er det faktisk skrevet 54 sider om vår spesialistutdanning. Blant annet står følgende skrevet: «på hver godkjente
utdanningsavdeling i sykehus bør det opprettes en egen stilling,
evt deltidsstilling for utdanningsoverlege (som skal ha særskilt
ansvar for å tilse at spesialistutdanningen fungerer i tråd med
intensjoner og regelverk). Også leder av utdanningsutvalget på
den enkelte godkjente avdeling bør få avsatt tid på tjenesteplanen til å utføre utdanningsutvalgets aktiviteter.»

Hva gjør vi nå?
Folkens, som dere ser er det stor variasjon. Det betyr at det er
rom for forbedring. Be om et møte der avdelingens leger i spesialisering og overleger sammen drøfter forbedringstiltak for
spesialiseringen (del gjerne ut denne artikkelen).
Referanse: spesialitetsutdanningen av leger, 2009, Dnlf,
http://www.legeforeningen.no/asset/46251/1/46251_1.pdf
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redaktørens
hjørne

A

rbeidsliv og lønn er tema som stadig fyller avissidene. I sommer var det den yngre
gardes arbeidsmoral som ble trukket frem.
Likelønn er et ord som nesten har blitt tynnslitt etter
utallige ganger på trykk.
Er leger opptatt av lønn?
Mange av oss synes nok
fortsatt at det å være opptatt av lønn klinger dårlig
og smaker av grådighet.
Kanskje er lønnsbevissthet mer spiselig? Det er
dessverre altfor få av oss
som er lønnsbevisste. Jeg
har møtt mange kolleger som ikke har sett på
lønnsslippene sine. Mange husker ikke en gang
passordet til programmet de må logge deg inn i
for å finne dem. De er fornøyde med å få utbetalt
omtrent det samme hver måned og vet ikke hva de
har i basislønn eller hvor mye vaktlønnen utgjør.
Ikke nok med at vi bør vite hva vi tjener og om
vi får riktig beløp utbetalt hver måned, vi må selv
ta ansvar for at vi rykker opp i lønn i henhold til

avtale. Kategoriopprykk er det den enkelte lege
som må be om. Dersom du er ute i svangerskapspermisjon på opprykkstidspunkt, skal du få dette
som et individuelt tillegg.
De fleste av oss
jobber mye og vel så
det. Mange strekker
seg langt for å dekke
arbeidsgivers behov i
forhold til uforutsette
vakter og uforutsett
overtid (uten at overtiden føres i noen bok
eller kommer til syne
på lønnslippen). Det
er ikke uhøflig å stille
spørsmål om hva lønnen er før man signerer en
jobbkontrakt, det er tvert imot nokså vanlig i
arbeidslivet for øvrig. I dette nummeret av Forum
for yngre leger får du hjelp til å forstå lønnslippen
og lønnen din bedre. Jeg håper at alle norske leger
snart vet hva de tjener og sjekker at de har fått riktig beløp utbetalt. Da har vi kommet langt.

Det er dessverre alt
for få av oss som er
lønnsbevisste.

Marit Tveito
ylf.redaktor@
legeforeningen.no

Fra foreninge n

Stipend for lederutdanning
2 stipender á kr. 60.000,Stipendene skal benyttes til kompetansegivende lederopplæring. Stipendene er forbeholdt leger som tar vekttallsgivende lederutdanning. Stipendet er åpent for alle Ylfs medlemmer, men nåværende og tidligere tillitsvalgte etter
hovedavtalen, og tillitsvalgte sentralt i foreningen vil bli prioritert.
Søknad om tildeling av stipend sendes til Ylfs styre, postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Styret vil vurdere søknadene
og tildele stipender.
Utbetalingen av stipend vil bli innberettet som trekkfri ugiftsgodtgjørelse. Utbetalingen vil ikke medføre noen
skatteplikt, forutsatt at det dokumenteres ovenfor skattemyndighetene at beløpet er benyttet til utgifter knyttet til
utdanningen.
Søknadsfrist: 15. november 2010
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