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Kompetansekontroll
Et av de største prosjektene i Legeforeningen akkurat nå handler om spesialitetsstruktur. Jeg er satt til å lede dette arbeidet. Spesialitetsstruktur handler
om hvilke spesialiteter vi skal ha og hvilke vi ikke skal ha. Skal kirurgi og
indremedisin fortsette med grenspesialiteter eller skal grenene bli hovedspesialiteter? Skal en åpne for grenspesialiteter i andre spesialiteter? Skal
selve ordningen med grenspesialiteter videreføres? Dette handler altså også
om hvilke rammer og systemer en bygger rundt vår kompetanse. Trenden i
Europa er at en går i retning av egne hovedspesialiteter heller enn grenspesialiteter. Kanskje skal vi i Norge følge i samme retning? Spesialitetsstrukturen
må ivareta fagutviklingen. Det betyr at fagene må kunne utvikle seg og leve
på fagenes egne premisser. Fagutviklingen kan vi ikke, og vil vi ikke, stoppe.
For rigide kontrollregimer rundt spesialitetene kan kanskje hemme fagutviklingen. Samtidig så skal disse fagene og spesialitetene utøves i Norge og i den
norske befolkningen. Den norske generalisten har alltid vært høyt skattet og
bidratt til en desentralisert helsetjeneste. Er det fremdeles mulig å være generalist? Hva er en generalist nå? I indremedisin og kirurgi er i hvert fall ikke
en generalist en som kan hele faget. Det forventes at generalisten skal kunne
stå for helheten, men kan generalisten bli flink nok til å levere helsetjenester
av høy kvalitet innenfor hele fagbredden? Kanskje skal vi tenke nytt rundt
dette. Kanskje skal vi fokusere på de elementene av faget som er viktig for å
ivareta helhet og også tenke på hvordan helheten kan ivaretas i andre former.
Helhet i behandling av den enkelte pasient og muligheten til å gi helhetlige
tjenester over hele landet. Her tror jeg teamarbeid og robuste fagmiljøer vil
bli viktigere i tiden fremover. Helhet kan også ivaretas av en gruppe leger
som gjensidig drar nytte av hverandres kompetanse og som deler på arbeidet
med pasienten.
I dette nummeret av Forum for yngre leger evaluerer vi også den første
søknadsrunden til turnustjenesten. Studenter, myndigheter, politikere og
arbeidsgivere får komme til ordet. Det er fremdeles mye som kan bli bedre, og
Ylf vil følge prosessen med innføring av ny turnusordning nøye utover våren.

Johan Torgersen
Leder
johan.torgersen@legeforeningen.no
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Tema: Turnustjeneste for leger anno 2013
Yngre legers forening
Yngre legers forening organiserer leger i
spesialisering, turnusleger, leger i verneplikt
og stipendiater. Yngre legers forening er en
del av Den norske legeforening.
Ylfs sekretariat
Bjørn Ove Kvavik, sekretariatsleder
bjorn.ove.kvavik@legeforeningen.no
Charlotte Nielsen, konsulent
charlotte.nielsen@legeforeningen.no
Synne Bjørvik Staalen, rådgiver
synne.bjorvik.staalen@legeforeningen.no
Styret
Johan Torgersen, leder
johan.torgersen@legeforeningen.no
Anja Fog Heen, nestleder
anjaheen@gmail.com
Marie Skontorp
marieskontorp@gmail.com
Arild Hagesveen
arild.hagesveen@hotmail.com

Pilottesten for den nye søknadsbaserte turnusordningen er
gjennomført. Vi har snakket med turnussøkerne, arbeidsgiverne,
Helsedirektoratet og statsekretær Robin Kåss og bedt dem
oppsummere erfaringene så langt. Ikke overraskende er det flere
aspekter ved den nye ordningen som byr på utfordringer, og det er
fremdeles en del som er uklart. Side 9-16 inneholder rikelig med stoff
for den turnusinteresserte.

Spesialitetsstruktur under lupen
Hvilke spesialiteter, grenspesialiteter og subspesialiteter er det
hensiktsmessig å dele spesialisthelsetjenesten inn i? Legeforeningen
har nedsatt et eget utvalg for å se nærmere spesialitetsstrukturen. Les
mer om utvalgets arbeid på side 8.

Ylfs vårkurs og tariffkonferanse
Ylfs tillitsvalgte var samlet på Holmsbu i starten av februar for kurs
og konferanse. Ylfs glade kursreferent, Arne Carlsen, oppsummerer
samlingen på side 21		

forberedt til møtet med pressen
Hva gjør du når pressen ringer og ber om et intervju?
Kommunikasjonsrådgiver Katrine Adair gir råd på side 22-23.

Tidsskriftet – gammelt og moderne
Tidsskrift for den norske Legeforening tilbyr mye mer enn tunge
papirutgaver. Side 25-27 .				

Tonje Tvinnereim
tonje.tvinnereim@gmail.com
Fredrik Sund
fredrik.sund@unn.no

Dessuten:

Arne Carlsen
arne.carlsen@lyse.net

17-20 Napp-ut-bilag: NY TURNUSVEILEDER

Odd-Bjørn Salte
oddbsalte@gmail.com
Ruth Foseide Flenning
ruthfth@hotmail.com

04 Ylf-kalenderen
24 Mitt funn: Marte Jürgensen
27 Tillitsvalgtkurs skifter navn
30-31 Idealisten: Tilde Broch Østborg
33 Redaktørens hjørne
34 Yngre leger leser
35 Riskhospitalet
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Marie Thoresen
Ylf-representant i Legeforeningens
prosjektgruppe om
spesialitetsstruktur

Spesialitetsstruktur
under lupen

Norsk helsetjeneste er i stadig utvikling. Teknologiske nyvinninger, mer fokusering på pasientsikkerhet, økte kvalitetskrav fra pasienter og lovgivere og rask kunnskapsvekst gir oss allerede
utfordringer. Mulighetene for å tilegne seg spesialistkompetanse er gode. Men henger spesialistutdanningen i Norge med i utviklingen? Og er spesialitetene og spesialitetsutdanningen strukturert på
en måte som sikrer høy faglig kvalitet i helsetjenesten?

F

or å utrede disse spørsmålene, satte Legeforeningens sentralstyre ned en prosjektgruppe høsten 2012. Gruppa
evaluerer spesialitetsstrukturen i Norge og er ledet av Ylfleder Johan Torgersen. Gruppa skal utarbeide en rapport til bruk i
sentralstyrets videre arbeid med dette temaet. Utredningen skjer
parallelt med et arbeid rundt spesialitetsstruktur som pågår i
Helsedirektoratet.
Sammensatt gruppe
Den formelle godkjenningen av legespesialister i Norge er tatt
over av Helsedirektoratet, men Legeforeningen har fortsatt en
viktig rolle som leverandør av faglige innspill til ulike utredninger
og beslutningsprosesser. Legeforeningens prosjektgruppe består
av spesialister og leger i spesialisering fra ulike spesialiteter – fra
indremedisin til psykiatri og laboratoriefag. Gruppa har hatt flere
møter og har arrangert et seminar om temaet spesialitetsstruktur. To undergrupper har sett nærmere på spesialistutdanningen
i indremedisin og kirurgi. Prosjektgruppa har også involvert fagmiljøene i alle de 43 spesialitetene, og bedt om innspill på hvilke
endringer i spesialistutdanningen de ser for seg i fremtida.
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prioriteringer og reformer. Og endringene kan komme raskt.
Spesialitetsstrukturen må ha et bredt og langsiktig perspektiv
som ikke bestemmes av sykehusøkonomi og -drift. Allikevel
må strukturen for spesialistutdanningen være såpass fleksibel
at en kan utdanne kompetente spesialister selv med endringer i
forutsetningene for legearbeid.
Utfordringer i utdanningen
Spesialiseringsløpene har til nå i noen tilfeller vært ustrukturerte, og utdanningen har vært variabel fra sted til sted. Korte
vikariater og usikre arbeidsforhold har bidratt til usikkerhet i
utdanningssituasjonen. Det kan ta lang tid å opparbeide seg den
riktige og nødvendige kompetansen for å bli spesialist. Det kan
virke som om mange leger i spesialisering i stor grad opplever å
være driftselementer fremfor å være under utdanning. Fordypningstid innenfor normal arbeidstid er for eksempel et presset
område i sykehushverdagen. Bedret struktur i spesialistutdanningen kan endre på dette.

Begrepet spesialitetsstruktur
Spesialistutdanning handler om å utdanne leger til kompetente overleger og å sikre kompetansenivåer i helse-Norge.
Med begrepet spesialitetsstruktur menes hvilke spesialiteter og
grenspesialiteter det er hensiktsmessig å dele medisinen inn i.
Kanskje utviklingen har gått så raskt at flere fag har behov for
subspesialisering? Og skal vi åpne opp for videre deling – det vil
si underspesialiteter av grenspesialitetene?

Bredde vs spisskompetanse
Det kan virke umulig for den enkelte spesialist å inneha kompetanse fra absolutt hele fagfeltet sitt. På den andre siden; dersom
man spisser seg for mye i den ene enden av spesialiteten, mister
man bredde i den andre enden. Indremedisin er et stort fagfelt
med flere grenspesialiteter. Det kan være lett å miste oversikt
over helheten dersom spesialistkandidaten for raskt utdannes
mot én spisskompetanse. Det å få spesialitetsstrukturen til å
sikre et minste felles faglig grunnlag i de store spesialitetene,
har vært ett av prosjektgruppas viktige arbeidsområder.

Langsiktig og fleksibel struktur
Mange faktorer påvirker spesialitetsstrukturen. Politiske
føringer, endringer i sykehusstruktur, teknologisk utvikling,
pasientdemografi og internasjonal utvikling for å nevne noen.
Grunnkravet i norsk helsetjeneste er at befolkningen skal
motta likeverdige tjenester, uavhengig av geografi og sosial
status. Spesialistutdanningen må ta dette med i beregningen.
Fra politisk hold kommer det en rekke helsepolitiske signaler,

Viktig innspill
Prosjektgruppas rapport er under ferdigstillelse, og mer informasjon kommer etter hvert. For de som allerede er i gang med
spesialiseringen, er det foreløpig ikke planlagt store forandringer som vil endre utdanningsløpene. Rapporten vil bli et viktig
innspill i arbeidet med å videreføre en spesialitetsstruktur som
henger med i utviklingen og som sikrer høy faglig kvalitet på
helsetjenestene i Norge også i fremtiden.

Turnustjeneste for leger anno 2013
Pilottesten av ny søknadsbasert turnusordning er nå gjennomført. På de neste sidene vil vi oppsummere de erfaringene en har gjort seg så langt, og ikke minst alt det som gjenstår før vi har en
ordning vi kan si oss fornøyd med.
Side 9: 		
Side 10-11:
Side 12-13:
Side 14:		
Side 15:

Helsedirektoratet informerer
Ylfs representant i turnusrådet, Odd Bjørn Salte, om utfordringer og uklarheter
Oppsummering av turnussøkernes erfaringer og arbeidsgivere om hvordan søknadsprosessen har fungert
Liten spørrerunde blant studentene
Spørretime om turnusordningen med statssekretær Robin Kåss

Og hvis du fremdeles ikke har fått nok turnusstoff: I denne utgaven presenterer vi en flunkende fersk
turnusveileder med oppdatert informasjon om turnuslegers rettigheter, se bilaget side 17-20.

Gode erfaringer fra piloten
Ved Helsedirektoratet
1. desember 2012 vedtok Helse- og omsorgsdepartementet nye
forskrifter som sikrer den nye turnusordningen for leger. Fra
den gamle ordningen med rett til stilling og loddtrekning om
turnusplass, har vi nå fått på plass en ordning mer i takt med
arbeidslivets regler der man må søke på en turnusstilling. Alle
utlysninger, søknader og ansettelser må skje gjennom Helsedirektoratets turnusportal for at turnustjenesten skal bli godkjent.
Den nye ordningen innebærer også at turnustjenesten nå blir
første obligatoriske del av spesialistutdanningen for leger.
Veien frem til forskrifter og turnusportal
I arbeidet med forskriftene og turnusportalen har Helsedirektoratet fått innspill fra en bredt sammensatt referansegruppe.
Det har vært med representanter fra alle helseregionene, både
helseforetakene og de regionale helseforetakene. I tillegg har KS
og noen utvalgte kommuner, Spekter, Legeforeningen, Norsk
Medisinstudentforening, fylkesmennene og Statens autorisasjonskontor (SAK) deltatt. Den gode dialogen underveis har
hatt stor betydning for resultatet. I tiden som kommer vil vi
fortsatt lytte til innspill fra berørte parter, slik at portalen best
mulig kan ivareta søkernes og arbeidsgivernes behov.
Pilot
Etter høstens trekning og valg av turnusplasser med oppstart
februar 2013, var det omtrent 70 ledige plasser. På grunn av
blant annet permisjoner og ikke bestått eksamen hadde
9

helseforetakene ytterligere 20 ledige stillinger.
Helse- og omsorgsdepartementet bestemte
at alle ledige plasser
med oppstart februar
2013 skulle lyses ut i
den nye søknadsportalen som en pilot. Det har vært ledige plasser på 18 helseforetak
fordelt over hele landet, med stor variasjon i antall ledige stillinger per helseforetak. Noen har hatt en eller to stillinger, mens
andre har hatt 14.
Erfaringen med omleggingen så langt er gode. De aller fleste
stillingene er besatt, og de siste ansettelsene er nå i prosess. Det
har vært i alt 236 søkere, og det laveste søkertallet til en enkelt
turnusplass har vært 35. Det er stor spredning i hvor mange stillinger den enkelte lege har søkt. Noen har valgt å søke kun på én
turnusstilling, mens andre har valgt å søke på alle. Vi ser også
at det har vært godt med søkere til stillinger der man har fryktet for rekrutteringen. Det er mindre forskjell mellom sentrale
strøk og distriktene enn vi hadde regnet med.
Pilot-fasen har vært svært nyttig. Her har alt av rutiner og
praktisk bruk av søknadsportalen blitt testet i praksis. Nå jobber vi med en veileder med anbefalinger av hvordan den nye
turnusordningen skal praktiseres. Da er erfaringene fra piloten
og innspillene fra alle berørte svært viktige.

turnus

Odd Bjørn Salte
oddbsalte@gmail.com

Ikke knirkefritt
Pilotprosjektet for å teste ut søknadsbasert turnusordning er nå gjennomført. Ikke uventet har det
allerede meldt seg en del barnesykdommer ved den nye ordningen. Vi skal her prøve å oppsummere
og oppklare uklarheter, utfordringer og misforståelser knyttet til ny turnusordning.

D

en gamle loddtrekningsbaserte turnusordningen er nå
byttet ut med en søknadsbasert ordning. Gjennom pilotprosjektet som ble gjennomført før jul, har 70 ledige
turnusstillinger blitt besatt etter at over 300 personer har sendt
inn sine søknader via nettportalen Webcruiter. En evaluering av
dette testprosjektet vil snarlig finne sted, og Ylf vil være aktive i
denne prosessen. Allerede nå ser vi flere utfordringer med den
nye løsningen.
Fordeling og distriktspolitikk
I ny ordning vil turnusplassene bli lyst ut som vanlige stillingsannonser, tilsvarende som for LiS-stillinger. Det vil dermed ikke
foregå noen geografisk fordeling av søkerne. De stillingene som
er mest attraktive, vil naturligvis få flest søkere, og man risikerer
at mindre plasser vil få problemer med å besette sine turnuslegestillinger. Slik var det til dels med den gamle ordningen også,
i og med at mindre attraktive steder ble valgt sist. Flere mindre
steder manglet turnusleger over lengre tid til tross for loddtrekningsfordeling. For å motvirke dette, planlegges det å lyse
ut stillingene i to runder per halvår. Rekrutteringssvake steder
vil lyses ut i første runde, mens mer populære stillinger utlyses
i andre runde. Foreløpig kan ingen si med særlig nøyaktighet
hvilke steder som havner i hvilken kategori, og det regjerer en
del usikkerhet rundt dette punktet. Fra piloten har man så langt
sett at flere mindre steder har fått overraskende mange søkere,
og at alle stillingsannonsene mottok et sted mellom 35 til 140
søknader hver. Ettersom antallet søkere til tjenesten de siste par
årene har vært nær det dobbelte av antallet plasser, vil kanskje
samtlige stillinger bli besatt uansett? Tiden vil vise.
Allmennpraksis og kommunalt samarbeid
I pilotprosjektet har kun sykehusene vært involvert i arbeidet
med å vurdere søknader og foreta ansettelser, og kommunene
har så langt ikke hatt noe de skulle ha sagt med tanke på hvilke
turnusleger de kommer til å få. Ordningen med kobling mellom sykehustjeneste og allmennpraksis videreføres, og det er
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skissert to måter å gjøre dette på. Enten utlyses turnusplass i
sykehus sammen med turnusplass i spesifisert kommune
(koblede plasser), eller så søker man plass på et sykehus og får
tildelt plass i en uspesifisert kommune sykehuset samarbeider
med (nedslagsfeltet). Avtaleverket mellom helseforetakene og
kommunene angående koblingene er foreløpig ikke på plass.
Autorisasjon og forhold til EU/EØS
I utgangspunktet er det lagt opp til at turnustjenesten skal være
første del av den norske spesialistutdanningen – slik hadde vi
i hvert fall forstått det før den nye turnusforskriften ble publisert i desember 2012. Dessverre har dokumentet blitt skrevet
på en måte som gjør det vanskelig for både lekfolk, legefolk og
jurister å forstå hva som egentlig menes. Den største forvirringen har utvilsomt vært omkring spørsmålet ved autorisasjon.
Norske medisinstudenter er fordelt på mange ulike universiteter. Omkring 60 % studerer ved de fire norske fakultetene,
mens resten er fordelt på flere titalls ulike universiteter rundt
omkring i verden. De fleste av disse er innenfor EU/EØS-sonen.
I tillegg kommer alle søkere med utenlandsk statsborgerskap
som har studert både i og utenfor EU/EØS, og denne gruppen
har vært sterkt voksende blant turnussøkerne de siste årene. De
ulike gruppene har i dag ulike regler å forholde seg til, noe som
i stor grad er en konsekvens av EUs Yrkeskvalifikasjonsdirektiv
(se tekstboks).
Søkere utdannet ved norske universiteter
I ny ordning får leger som har studert i Norge autorisasjon
direkte etter endt studium. Denne autorisasjonen må en søke
om selv. Autorisasjonen er kun gyldig i Norge, og det er fortsatt
nødvendig for denne gruppen å ha fullført turnustjenesten for
å få en autorisasjon som er gyldig i resten av EU/EØS. Dette
er en følge av beskrivelsen av det norske medisinstudiet i EUs
Yrkeskvalifikasjonsdirektiv, og det arbeides nå med å få endret
denne beskrivelsen slik at den norske autorisasjonen også vil
være gyldig i andre EU/EØS-land.

Søkere utdannet ved universiteter i EU/EØS som gir
autorisasjon direkte etter endt studium
I denne gruppen finner vi søkere fra land som har integrert praktisk tjeneste i medisinstudiet, og derfor gis autorisasjon direkte
etter studiet (f.eks. Ungarn, Tyskland, Nederland). Denne
gruppen må etter gjeldende regler ikke ha turnustjeneste for å
kunne jobbe som leger i Norge, og kan dermed fritt begynne sin
spesialisering i Norge eller andre EU/EØS-land uten å ha gjennomført turnustjeneste. Dette aspektet, som åpner for at svært
uerfarne leger kan bli ansatt direkte i LiS-stillinger og dermed
fungere som bakvakt for turnuslegene, har blitt kritisert i flere
aktualitetsmedier den siste tiden. Det må påpekes at dette ikke
er en praksis som følger av den nye søknadsbaserte ordningen,
men en praksis som baserer seg på Yrkeskvalifikasjonsdirektivet, og derfor allerede har eksistert i noen år. Fra myndighetenes
side angis det at også denne problematikken vil kunne løses
ved endringer i Yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Dette er et høyst
kontroversielt punkt som Legeforeningen ønsker å få ryddet
opp i snarlig. Enn så lenge; med den nye søknadsbaserte turnusordningen er det i hvert fall ikke noe i veien for at leger i denne
gruppen søker stilling som turnuslege ut fra eget ønske.
Søkere utdannet ved universiteter i EU/EØS som ikke gir
autorisasjon direkte etter endt studium
Denne gruppen har ikke praktisk tjeneste integrert i studiet,
og får ikke autorisasjon i studielandet uten å ha gjennomført
praktisk tjeneste tilsvarende turnustjeneste (f.eks. Danmark,
Sverige, Polen). Foreløpig er det laget en ordning hvor denne
gruppen kan søke om en midlertidig lisens for å gjennomføre
turnustjenesten i Norge. Denne ordningen er i utgangspunktet
ment som en overgangsordning for å skape forutsigbarhet for
norske studenter som har påbegynt studiet i utlandet med tanke
på å komme tilbake til Norge for å gjennomføre turnustjenesten. Fremtiden til denne ordningen er usikker (utover de neste
6 år), men man regner med at flere av de aktuelle studielandene
vil følge i Norges fotspor og flytte autorisasjonstidspunktet til
direkte etter fullført studium.
Foreløpig har ingen tatt initiativ til å endre på norske spesialistregler slik at turnustjenesten blir en obligatorisk første del av
den norske spesialistutdannelsen.
Legearbeid som ikke krever turnustjeneste
Ut fra dagens regelverk stilles det kun krav til turnustjeneste
for stillinger som er en del av en spesialisering, stillinger ved
kommunal legevakt eller stillinger som fastlege for norskutdannede leger. Dette betyr at man for eksempel kan jobbe som
sykehjemslege uten å ha gjennomført turnustjeneste.
I et brev fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) trekkes
det frem at arbeidsgiver er pålagt å ansette leger med tilstrekkelig
kompetanse og erfaring, samt vurdere hvilke oppgaver en lege
kan settes til. Fram til det foreligger klare regler som definerer
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hvilken kompetanse som kreves for å utføre de respektive oppgaver i helsevesenet, vil det i disse tilfellene være særdeles viktig
at arbeidsgiver legger til rette for en forsvarlig yrkesutøvelse.
Språkkrav
Språkkravene til turnuslegene er ikke lengre standardiserte slik
som tidligere, hvor det var krav om bestått Bergenstest. Det blir
nå opp til den enkelte arbeidsgiver å definere og/eller bestemme
hva som er tilfredsstillende norskkunnskaper. Noen mener
dette er en styrke, andre mener det motsatte. Evalueringsprosessen vil kanskje avdekke hvilke erfaringer man har gjort seg.
Ingen overraskelse
Få er vel overrasket over at overgangen til ny søknadsbasert turnusordning har avslørt flere utfordringer. Selv om det fremdeles
er mange ting som må på plass før vi kan slå oss til ro med denne
løsningen, håper vi at dette vil være en ordning som viser seg å
være mer bærekraftig enn lotteriordningen. Hensikten med et
pilotprosjekt er nettopp å avdekke utfordringer og problemer,
slik at man får tatt tak i disse før endelig løsning trer i kraft.
Kommunikasjonen med Helsedirektoratet, departementet og
Statens Autorisasjonskontor har vært åpen, selv om en ofte har
flere spørsmål enn svar i denne fasen. Involverte parter synes
å være innstilt på å gjøre det som skal til for å få utformet en
velfungerende ordning. Det virker som om alle involverte har
forstått at det må handles raskt, og at det meste må være på plass
før mars. Etter planen skal søknader til turnusoppstart i august
2013 kunne sendes inn fra 4. mars 2013.
Vi vil holde dere oppdaterte framover, og vi kan love at Ylf og
Legeforeningen gjør sitt beste for at man skal få til en rettferdig
og best mulig ordning for alle.

EUs YRKESKVALIFIKASJONSDIREKTIV
Direktivet ble laget i 2005 med den hensikt å gjøre det enklere
å få godkjent sin utdanning i andre land. Slik skulle det sikre
fri flyt av arbeidskraft mellom de ulike EU-landene, og en
medisinsk embetseksamen skulle kunne brukes på lik linje i
et hvert EU/EØS-land. Direktivet har et vedlegg som beskriver
de ulike lands medisinske grunnutdanninger, og foreløpig
er den norske grunnutdanningen som lege beskrevet som
6 års utdannelse og 18 måneders turnustjeneste, selv om
autorisasjonen nå gis i Norge etter endt studium. Det har aldri
vært intensjonen fra myndighetenes side at denne forskjellen
skal være gjeldende. HOD har forsikret oss om at de er i
prosess med EØS for å endre yrkeskvalifikasjonsdirektivet slik
at norsk autorisasjon likestilles med og betyr det samme som
autorisasjon fra annet EØS-land. Når dette vil skje er imidlertid
uklart.

turnus
Inte
rvj u

Johan Torgersen
johan.torgersen@
legeforeningen.no

Belastende uvisshet
for studentene

Ylf har hatt god kontakt med studentene gjennom prosessen vi nå har vært inne i ved overgang
til ny turnusordning. Tonje Helle Flo har vært studentenes Ylf-kontakt. Sammen med henne og
studentkollega Maria Bjørnvald Olsen har vi oppsummert erfaringene fra høstens prosesser. For
studentene var særlig den lange fasen frem til endelig søknadsordning var på plass en belastning.
– I fjor vinter fikk vi beskjed om at kullene ved universitetene
i Oslo og Bergen som ble uteksaminert rundt jul 2012/2013 ikke
ville få hverken søke på turnusplass eller være med på trekning i
det gamle systemet. Alle plassene som var til fordeling i februar
2013 skulle brukes på å avvikle kø. Med andre ord ville vi stå
uten faktisk mulighet til å starte i turnus etter endt studium. Det
var vanskelig å leve med.
Sammen med studentene begynte Ylf å arbeide opp mot Helsedirektoratet. All erfaring tilsa at noen plasser kom til å stå
ledige i februar 2013 etter tildeling av plasser i gammel ordning. Vi prioriterte høyt å få gjort disse plassene tilgjengelig for
å søke på for studentene som ble uteksaminert som de første i
ny ordning.
– Tiden frem til den endelige søknadsordningen var på plass
var frustrerende. Lite informasjon, usikkerhet knyttet til hva
som ville skje og kontrabeskjeder preget disse månedene. Vi
fryktet at vi måtte ta med all usikkerheten inn i eksamensperioden før jul.
I oktober 2012 la Helsedirektoratet frem endelig forslag til
søknadsordning. Det ble da klart at de første avgangsstudentene i ny ordning skulle få søke på restplasser etter fordelingen
av turnusplasser med oppstart februar 2013. Dette skulle gjøres
gjennom en pilotversjon av det søknadssystemet som skal brukes ved fordeling av turnusplasser i den nye ordningen. Sykehus
med ledige turnusplasser ble offentliggjort, søknaden skulle
leveres gjennom en webbasert portal, og utlysning av stillinger,
jobbsøknad, jobbtilbud/-avslag og aksept av tilbud skulle følge
et mønster med konkrete datoer å forholde seg til.
– Det var godt å få selve ordningen på plass, men det viste
seg raskt at det fremdeles var kilder til uro i studentgruppen.
Tiden mellom utlysning og søknadsfrist brukte studentene svært
forskjellig. Noen forholdt seg i ro,
mens andre reiste rundt og oppsøkte sykehus eller tok kontakt over
på telefon.. Noen studenter reagerte
på andres proaktivitet og mente det
ble en urettferdig prosess. Ikke alle
hadde innsett at det er arbeidslivets Tonje Flo
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vanlige regler som gjelder, og at en kan velge å gjøre seg attraktiv
overfor potensielle arbeidsgivere.
Etter søknadsfristen skulle arbeidsgiver sortere ut aktuelle
søkere og ta kontakt med potensielle kandidater, før de til en
gitt tidsfrist skulle offentliggjøre hvem som fikk tilbud om jobb.
– Vi opplevde at flere fikk ikke-skriftlige jobbtilbud i denne
fasen. Folk fikk tilbud om jobb over telefon dersom de ville
bestemme seg raskt og si ja til plassen. Dette var ikke i henhold
til hvordan det var lagt opp til. Så viste det seg at en del sykehus,
til tross for stor mengde søknader, fikk nei fra flere potensielle
turnusleger. En kan da spørre seg om den rigide tilnærmingen
med to tidspunkter for jobbtilbud ivaretar den fleksibiliteten
arbeidsgiver trenger for å sikre seg den nødvendige arbeidskraften. I hvert fall når tiden tilgjengelig for prosess er så kort.
I utgangspunktet opererte en med to tidspunkt for å gi jobbtilbud. Først til de som fikk jobb i første runde, og så til de som
kunne få jobb andre hadde takket nei til. Nærmere jul viste det
seg at det dukket opp flere ledige plasser både på sykehus som
var med i piloten innledningsvis, men også på sykehus som ikke
hadde vært aktuelle tidligere. Disse plassene ble i følge studentene offentliggjort på websidene til Helsedirektoratet, men ikke
bekjentgjort ut over det. Flere fikk ikke med seg utlysningen av
de nye stillingene.
– Så viste det seg at noen studenter søkte på disse stillingene
selv om de allerede hadde fått jobbtilbud. Mange hadde ikke fått
med seg at en ikke skal få tilbud om ny jobb innen seks måneder
dersom en har akseptert et annet tilbud. I webportalen skulle en
ordning med merking av de som hadde takket ja til jobb med et
rødt flagg sørge for at denne gruppen ikke skulle få flere tilbud.
Dette systemet ble ikke fulgt helt opp av sykehusene, og dermed
ble det utløst en del runder med ønske om bytte av turnusplass.
Om ikke dette systemet følges opp, kan en frykte en praksis
hvor folk får seg jobb på ett sykehus, skaffer seg verdifull erfaring
der, for så å søke ny turnusjobb ved utlysning av turnusstillinger
etter at det er gått seks måneder. Muligens vil noen benytte seg
av dette for å komme seg til mer attraktive eller sentrale turnusplasser. Det vil kunne etterlate rekrutteringssvake sykehus og
kommuner i en vanskelig og lite forutsigbar situasjon.

Tonje og Maria opplevde selve søknadsprosessen gjennom
webportalen som grei. Imidlertid opplevde studentene svært
ulike reaksjoner hos potensielle arbeidsgivere da de tok kontakt
med dem.
– Det varierte fra arbeidsgivere som ble strålende glade for å
bli kontaktet til andre som slengte på telefonrøret da de forstod
at det handlet om turnustjeneste. Noen gjennomførte intervju,
andre ikke.
Et annet hyppig diskutert tema var hvilke kriterier eller kvalifikasjoner som arbeidsgiver ville legge vekt på.
– Her opplevde vi mye forskjellig. At arbeidsgiver vektlegger
initiativ og interesse for tjenestestedet eller lokal tilknytning,
må vi akseptere. Andre eksempler, som at en bevisst ansetter
noen med ikke-norskklingende navn for å «dokumentere at en

ikke driver med diskriminering», er ikke akseptabelt. Mange
arbeidsgivere la vekt på tidligere arbeidserfaring og erfaring
med å jobbe selvstendig. Dette er selvsagt helt i orden!
– Hvordan vil dere oppsummere erfaringene?
Studentene må ta inn over seg at det nå er arbeidslivets regler
som gjelder, og arbeidsgiverne må være profesjonelle. Ordningen med en utlysning og to tidspunkter for jobbtilbud var
lite fleksibel og vanskelig å forholde seg til. Ikke-offisielle tilbud over telefon er for uforpliktende både for arbeidsgivere og
arbeidssøkere, og dette bør vel vurderes. Mangelen på sikker
informasjon var den viktigste kilden til frustrasjon og usikkerhet i løpet av det året vi nå har lagt bak oss.
Ylf vil ta med seg innspillene fra studentene videre i evalueringen som nødvendigvis må følge.

Liten spørrerunde blant turnusansettere
1.
2.
3.
4.

Hvor mange søkere hadde dere til hvor mange stillinger?
Hvilke kriterier brukte dere for å velge hvem dere skulle
ansette? Intervju?
Var tillitsvalgte involvert i ansettelsesprosessen?
Hvordan opplevde dere at den nye ordningen fungerte?

Stavanger Universitetssykehus, Helse Stavanger HF
Ved overlege Aase Lode Kalberg
1. Vi hadde 1 ledig stilling, og fikk 122 søkere. Helse Stavanger fikk en ledig turnuslegeplass ved at en trakk seg.
2. Vi gikk gjennom alle søknadene og ekskluderte søkere
som manglet nødvendig dokumentasjon, f.eks. på krav til
bestått språk-eksamen for ikke-skandinaviske søkere. Vi
la til grunn ett kriterium: arbeidserfaring som lege (lønnet
arbeid m/legelisens) i Helse Stavanger. Fem søkere oppfylte dette kriteriet, og alle ble telefonintervjuet. Referanser
til alle ble kontaktet pr telefon. Søkerne var likeverdige
mtp erfaring og hadde utmerkede referanser. Vi valgte da
å foreta loddtrekning blant dem, og laget ut fra dette en
prioritert liste. Førstevalget ble så tilbudt, og aksepterte
stillingen.
3. Tillitsvalgte fra YLF deltok i hele prosessen.
4. Grunnlaget vårt er for lite til å si mye om positive og negative erfaringer. Vi er sikre på at prosessen blir mye mer
omfattende neste gang, når vi skal ansette 19 turnusleger.
Det som er helt sikkert, er at den nye ordningen flytter mye
administrativt arbeid fra Statens autorisasjonskontor ut til
helseforetakene. Vi regner med å få en stor søkermasse, og
det er en utfordring å foreta en «rettferdig» utvelgelse av
søkerne. Det er viktig for oss å definere på forhånd hvilke
kriterier vi skal følge (i prioritert rekkefølge), og ha prosedyrer for hvem som gjør hva. Vi vil også legge mer arbeid i
utforming av annonseteksten.
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Sykehuset Telemark HF Rjukan
Ved seksjonsleder Rjukan; Berit Kvarø Unhammer
1. Vi fikk 110 søkere til 2 stillinger
2. Vi hadde to til intervju. Vi la vekt på gode norsk kunnskaper skriftlig og muntlig, samt personlige egenskaper
som engasjement, initiativ, ansvarsbevissthet og evne til å
arbeide selvstendig. Vi syntes også det var en fordel med
lokal tilknytning.
3. Tillitsvalgte var ikke med, da denne ordningen ikke fungerte på dette tidspunktet.
4. Vi var i utgangspunktet veldig spendte på om vi i det hele
tatt ville få søkere, det ble svært god respons. Den elektroniske søke-/ansettelsesportalen fungerte bra. Det hadde
vært bra med felles kriterier for utvelgelse av kandidater.
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Ved overlege Dag Stefansen
1. Vi hadde 3 utlyste stillinger og 116 søkere.
2. Vi valgte ut aktuelle kandidater først og fremst ut i fra
lokal tilknytning og/eller ønske om å komme til Sandnessjøen/Helgeland/Nord-Norge. Aktuelle kandidater ble
satt opp i en prioritert rekkefølge og ringt opp for et kort
telefonintervju.
3. Vår YLF-tillitsvalgte var involvert, men beklageligvis på et
sent stadium i prosessen.
4. Problemet er at alle turnusleger søker mange steder, og
dette medfører forsinkelser i ansettelse, usikkerhet og mye
tidsspille. Det hadde vært enklere om turnuslegene prioriterte sine søknader, og så var forpliktet til å motta tilbud
fra det øverste på egen liste. Sykehus i distriktene må forprioriteres i første søknadsrunde. Ellers er det positivt at
vi nå har mulighet til å velge kandidater som ønsker seg til
akkurat vårt sykehus.

Og en liten spørrerunde blant turnussøkerne
1.
2.
3.
4.

Har du fått turnusstilling?
Hvor mange sykehus søkte du stilling hos?
Ble du innkalt til intervju?
Hvordan opplevde du søknadsprosessen?

Henrik Natvig, 29 år, fra Nittedal,
studert ved Universitetet i Oslo
1. Ja, jeg har fått turnus i Tromsø.
2. Jeg søkte på alle de utlyste stillingene.
3. Jeg ble telefonintervjuet av arbeidsgiver i Tromsø og
Kristiansund.
4. Litt rotete. Det virket litt tilfeldig hvem som fikk jobbene.
Jeg fikk tilbud om to jobber, i Kirkenes og Nordfjordeid,
uten at de hadde snakket med meg
først engang. Det var også litt vanskelig å forholde seg til i runde to når
alle opererte med forskjellige tidsfrister. Positivt var det jo at jeg fikk
jobb på et fint sted!

Maria Bjørnvalda Olsen, 26 år, fra Porsgrunn,
studert ved Universitetet i Oslo
1. Ja, jeg har fått jobb ved Sykehuset Innlandet HF, Divisjon
Tynset.
2. Jeg søkte på ca 30 stillinger ved totalt 9 sykehus.
3. Jeg kontaktet selv sykehuset på Tynset. Det ble mottatt
positivt at jeg tok kontakt, og jeg fikk en lengre samtale
med avdelingssjefen på telefon. Jeg opplevde telefonsamtalen som en intervjusituasjon, men jeg ble ikke innkalt til
et formelt intervju.
4. Det har vært veldig spesielt å være en del av et pilotprosjekt
med så mye uenighet og usikkerhet knyttet til hvordan og
når prosjektet skulle gjennomføres. Ventetiden, usikkerheten og det å havne midt mellom to ordninger har vært veldig
frustrerende. Når søknadsprosessen
kom i gang, syns jeg egentlig at det
var ganske ryddig. Det var riktignok
litt korte frister, men ellers forelå det
god, konkret informasjon om hvordan dette skulle gjennomføres og
søknadsportalen var oversiktlig.
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Julie Olimstad, 26 år, fra Drammen,
studert ved Universitetet i Oslo
1. Nei, jeg ikke fått jobb.
2. Jeg søkte hos elleve sykehus.
3. Jeg ble ikke innkalt til noen intervjuer.
4. Jeg har ikke noen særlige positive erfaringer med søknadsprosessen så langt. Selv om jeg har en god del jobberfaring
og en bra nok CV, opplevde jeg at andre med mindre jobberfaring fikk jobben fremfor meg. Mest frustrerende var
det at man ikke ble innkalt til intervju en gang. I første
runde virket det som om de som kontaktet sykehusene på
forhånd ble foretrukket fremfor oss som fulgte den normale søknadsprosessen. Da jeg søkte turnusstilling i andre
runde, var jeg derfor mer aktiv og ringte sykehusene selv.
Det var tydelig at de fleste andre søkerne også brukte denne
strategien, så de som var ansvarlige
for ansettelsene var ikke veldig fornøyd når man ringte. Til nå syns jeg
ikke denne måten å ansette turnusleger på virker så veldig rettferdig, men
jeg har et håp om at det blir bedre i
fremtiden. Det er i alle fall tydelig
at det må settes inn mye mer arbeid
med denne prosessen, og at systemet
foreløpig ikke fungerer optimalt.
Anette Lodvir Hemsing, 25 år,
studert ved Universitetet i Bergen
1. Jeg har fått stilling ved Førde Sentralsjukehus.
2. Jeg søkte 12 stillinger.
3. Jeg ble ikke intervjuet, men jeg fikk tilbud om stilling i
«andre runde», så forståelig nok ble det liten tid til intervjuer med kun én arbeidsdag mellom første og andre
tilbudsrunde.
4. Det gikk ok for seg når Helsedirektoratet og Helse- og
omsorgsdepartement først fikk kommunisert fakta om
hvordan overgangsordningen ble. Høsten var preget av
lite informasjon og mye frustrasjon. Tidsfristene for å søke
havnet midt oppe i siste leseuke før avgangseksamenene.
Webportalen fungerte etter hensikten. Stillingsannonsene
var utfyllende i varierende grad, og
det var uklart hvordan foretakene
ville prioritere mellom sine søkere.
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Spørretime med Helse- og
omsorgsdepartementet

Johan Torgersen
johan.torgersen@
legeforeningen.no

Vi har spurt Robin Kåss, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, om hvilke erfaringer de
har gjort seg så langt, og hvilke forventninger vi kan ha til det videre arbeidet med ny turnusordning.

Hvordan vil HOD evaluere om det er nok turnusplasser?
Vi holder antall turnusstillinger uendret på 950 turnusstillinger
årlig i ny ordning. Antallet stillinger vurderes fortløpende på
bakgrunn av behovet og veiledningskapasiteten lokalt.
Hvordan vil HOD følge opp at alle turnusplassene besettes?
Erfaringene fra pilottestingen tyder på at de aller fleste
turnusstillingene blir besatt. Helsedirektoratet følger tilsettingsprosessen og har tett kontakt med sykehusene. Den
webbaserte søknadsportalen er innrettet på en måte som gjør
at myndighetene fortløpende har mulighet til å følge med på tilsettingene, og eventuelt se hvilke stillinger som ikke blir besatt.
På bakgrunn av dette kan Helsedirektoratet ta kontakt med det
aktuelle foretaket eller kommunen og forsøke å finne løsninger.
Dette gjelder også dersom turnusstillinger blir stående ledige.
Hvordan vil HOD følge opp at det foregår ryddige og åpne
ansettelsesprosesser?
Foreløpig opplever vi at det er variasjoner i hvordan kandidater blir tilsatt i turnusstillinger. Arbeidsgivere har forskjellige
tilnærminger til tilsettingsprosessen. Dette er imidlertid ikke
nødvendigvis uønsket. Arbeidsgivere har forskjellige behov,
og vil naturlig nok legge vekt på forskjellige ting når de tilsetter. Det å gi arbeidsgivere denne friheten til å velge den rette
kandidaten er også positivt for søkerne, og i tråd med det som
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gjelder i arbeidslivet for øvrig. Samtidig skal tilsettingene foregå
på en ryddig måte. Alle turnusstillinger skal besettes gjennom
søknad og tilsetting i søknadsportalen. Helsedirektoratet kan
la være å godkjenne turnusperioden til turnuskandidater som
ikke har søkt om og fått stilling gjennom portalen.
Hvordan jobber HOD for å endre yrkeskvalifikasjonsdirektivet
for å sidestille norsk autorisasjon med autorisasjon fra andre EU/
EØS-land?
Når vi nå har flyttet autorisasjonstidspunktet i Norge, må vi fjerne
henvisningen til gjennomført turnus for at de som har fått autorisasjon som lege i Norge på bakgrunn av gjennomført cand.
med.-grad skal kunne bli godkjent som lege også i andre EØS-land.
Vi arbeider med å endre den norske oppføringen i det aktuelle
vedlegget, slik at den samsvarer med situasjonen i Norge etter
omleggingen. Den norske endringen av vedlegget skal behandles
av EFTAs overvåkingsorgan (ESA), som vil samrå seg med EUkommisjonen under sin behandling. HOD har i samarbeid med
Kunnskapsdepartementet innhentet nødvendig dokumentasjon
om de norske medisinutdanningene fra de medisinske fakultetene, og er i dialog med EU-kommisjonen og ESA for å sørge for
at endringen av vedlegget blir gjennomført på best mulig måte. Vi
kan vanskelig forskuttere hvor lang tid ESA vil bruke på behandlingen, men målet med det grundige forarbeidet er nettopp å sikre
at behandlingstiden blir så kort som mulig.
Hvordan skal den nye ordningen evalueres?
Vi skal evaluere den nye ordningen fortløpende slik at vi kan
gjøre justeringer dersom det blir nødvendig. I tillegg skal vi
gjøre en samlet vurdering på lengre sikt. Vi er fra departementets side fornøyd med at Helsedirektoratet har sørget for å få
på plass et godt datagrunnlag for søkning og tilsetting i den
nye ordningen. Dette gjør oss i stand til å vurdere hvordan forskjellige aspekter ved den nye ordningen
faktisk fungerer.
Vi har hatt en god og tett dialog med Ylf og
Legeforeningen, i tillegg til studentorganisasjonene Nmf og ANSA, under arbeidet
med å legge om turnustjenesten. Vi ser
fram til fortsatt samarbeid når vi skal evaluere den nye ordningen.

Robin Kåss. Foto: Hanne Valeur

Hvilke erfaringer har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
gjort seg etter pilottestingen?
Vi har gode erfaringer med pilottestingen av den nye søknadsbaserte turnustjenesten for leger. Det har vært mange søkere
til stillingene, og søkeprosessen har i hovedsak gått veldig bra.
Det har vært stor interesse og mange henvendelser, og vi har
hatt et godt samarbeid med Helsedirektoratet og Statens Autorisasjonskontor (SAK) om å formidle endringene og hvilke
konsekvenser dette har for de som skal søke og for de som skal
tilsette. Med den nye ordningen får turnuskandidatene mer
innflytelse på hvor de ønsker å gjennomføre sin turnusperiode,
mens arbeidsgiverne får mulighet til å velge de kandidatene
som er best kvalifisert og mest motiverte. Endringene innebærer en positiv utvikling for turnustjenesten for leger og vil
komme pasientene til gode.

«Jeg gjør i hvert fall min gjerning i tro på fremtiden,
og at det positive skal seire over det negative.»
– Jens Bjørneboe
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Turnusveileder 2013
Legeforeningen
Legeforeningen er fagforening og faglig forening for alle landets
leger. Legeforeningen har ca 30 000 medlemmer og er sammensatt av mange underforeninger. Yngre legers forening (Ylf) er en
av syv yrkesforeninger i Legeforeningen, og har over 7700 medlemmer. Vi er fagforening for turnusleger, leger i spesialisering,
vernepliktig befal og stipendiater.
Turnusrådet
Turnusrådet er Legeforeningens faglige organ for turnustjenesten for leger. Spørsmål vedrørende faglige sider ved
turnustjenesten tas opp med Turnusrådet.
Henvendelser rettes til Legeforeningens sekretariat som vil
hjelpe deg videre.
Hvem er din tillitsvalgt?
Hvis du trenger hjelp, bør du kontakte den Ylf-tillitsvalgte på
avdelingen der du jobber. Ylf-tillitsvalgte er tillitsvalgt for både
turnusleger og leger i spesialisering. På hvert sykehus/foretak
finnes det også en hovedtillitsvalgt/foretakstillitsvalgt som
er overordnet de avdelingstillitsvalgte. Personalavdelingen
skal hele tiden ha oversikt over hvem de tillitsvalgte er. Opplysningene ligger ofte også på intranett. I tillegg til de lokale
tillitsvalgte, har Ylf en yngsterepresentant i hver helseregion.
Yngsterepresentanten har som oppgave å være orientert om
gjeldende lovverk og tariffavtaler med særlig vekt på å kunne
hjelpe turnusleger. Om du trenger bistand fra Ylf/Legeforeningen, anbefaler vi alle å kontakte den lokale tillitsvalgte eller
yngsterepresentanten først, og la de ta kontakten med Ylf sentralt når det er behov.
Arbeidsgiver og avtaler
En tariffavtale er en skriftlig avtale mellom en fagforening og
en arbeidsgiver/arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Ved de aller fleste sykehus som
har turnusleger, er det avtaler mellom Legeforeningen (fagforening) og Spekter (arbeidsgiverforening). En av avtalene som
det refereres til i denne artikkelen heter overenskomstens del
A2. Dersom ikke annet er spesifisert i avtalen, har turnuslegene
akkurat de samme rettighetene og pliktene som andre leger slik
det fremkommer av A2. I kommunehelsetjenesten er det avtaler mellom Legeforeningen og KS som gjelder. Du finner link til
tariffavtalene på Ylfs nettsider.
Autorisasjon og turnuslisens
Autorisasjon som lege gis direkte etter bestått medisinsk
embetseksamen ved de norske fakulteter, og til leger fra EU/
EØS-land der praksis er integrert i studiet. Du finner en oversikt
over hvilke land dette gjelder på Statens Autorisasjonskontor
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(SAK) for helsepersonell sine hjemmesider www.sak.no. Leger
utdannet i EU/EØS-land uten praksis integrert i studiet, må ha
gjennomført norsk turnustjeneste før de kan søke autorisasjon
som lege i Norge, med mindre man har gjennomført turnustjeneste i utdanningslandet. Søkere fra disse landene må søke SAK
om turnuslisens når de får tilbud om turnusstilling i Norge. Fra
2. januar 2013 er det innført et nytt elektronisk søknadssystem
via Altinn. Den enkelte cand. med. som skal i turnus må scanne
inn dokumentasjon, laste dette opp i Altinn og søke om henholdsvis autorisasjon eller lisens der.
Søknad om turnusstilling
Fordeling av turnusplasser har nylig blitt endret fra en loddtrekningsordning til en søknadsbasert ordning. Stillingene lyses
ut i to runder hvert halvår, hvor rekrutteringssvake stillinger
lyses ut først. Informasjon om utlysningsdatoer, frister og link
til turnusstillingene finner du her: http://helsedirektoratet.no/
helsepersonell/turnusordning-for-leger.
Flytteutgifter og flyttedager
Enkelte foretak/kommuner dekker flytteutgifter for turnusleger. Dette kan undersøkes ved å kontakte personal¬kontoret
eller lokale tillitsvalgte hos den arbeidsgiveren du skal begynne
hos. Flyttedager reguleres av personalhåndbøker. Vanligvis har
man krav på inntil to dager velferdspermisjon for flytting. Det
er den nye arbeidsgiveren som eventuelt skal dekke dette. Inntil
videre kan man også få tilskudd fra Statens autorisasjonskontor
(SAK) til dekking av reise- og flytteutgifter helt eller delvis.
Bolig
Sykehusturnus
I avtalen mellom Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen
Spekter (Overenskomstens del A2 § 8.3.2) står det: «Turnusleger skal tilbys tilfredsstillende boligforhold. Dersom det er
aktuelt vil sykehuset være behjelpelig med møblering.» Det er
verd å merke seg at husleie ikke er regulert i avtaleverket.
Distriktsturnus
Turnuslegen skal tilbys tilfredsstillende boligforhold i samsvar
med de normer som gjelder for turnusleger i sykehus. Turnusleger har plikt, med mindre særlige grunner tilsier noe annet,
til å bo i den anviste bolig eller dekke kommunens eventuelle
husleietap hvis boligen ikke kan leies ut midlertidig til andre.
Med «særlige grunner» menes der hvor turnuslegen har egen
bolig i eller nær kommunen fra før. Særlig grunn er også dersom
ektefeller/samboere begge er turnusleger, og deres respektive
tjenestesteder er såpass nært hverandre at de naturlig ville
benyttet seg av en bolig. (Bestemmelsene nevnt i dette avsnittet
skal reforhandles snarlig og kan bli endret.)
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Arbeidsavtale
Arbeidsmiljøloven § 14-5 stiller krav om at det skal inngås
skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Avtalen skal inneholde bestemmelser om partenes identitet, arbeidsstedet,
stillingstittel, tidspunktet for arbeidets oppstart og forventet
varighet. I tillegg er det vanlig, eventuelt som en henvisning til
tariffavtalene, at arbeidsavtalen gir opplysninger om rett til ferie
og feriepenger, oppsigelsesfrister, lønnsvilkår og arbeidstidsregler. Det er vanlig at det henvises til tariffavtaler som regulerer
arbeidsforholdet. Det er særlig viktig å være oppmerksom på
reguleringer i arbeidsavtalen vedrørende arbeidssted. Hvis du
er i tvil om formuleringer i arbeidsavtalen, bør du rådføre deg
med din nærmeste tillitsvalgte.
Arbeidstid
Sykehusturnus
Arbeidstiden for leger i sykehus skal beskrives i en tjenesteplan. Arbeidsmiljøloven gjelder for leger, men når det gjelder
lovens bestemmelser om daglig og ukentlig arbeidstid og fritid,
har Legeforeningen avtalt utvidede rammer. Vi har tariffavtalte
vernebestemmelser som inne¬bærer at man innenfor rammene i en tjenesteplan kan arbeide inntil 19 beregnede timer
per vaktdøgn, at ingen arbeidsuke skal overstige 60 timer, at
hver enkelt arbeidsuke skal inneholde minimum 28 timers
sammenhengende fritid. Mellom to arbeidsperioder skal det
være en arbeidsfri periode på minimum åtte timer.
Turnusleger i sykehus kan i gjennomsnitt bli pålagt å arbeide
38 timer i uken (dersom man har vakttjeneste mellom kl 2000
og 0600), eller 40 timer i uken (uten vakt i nevnte tidsrom).
Arbeid utover denne tid kan avtales med den enkelte, så lenge
man holder seg innenfor vernebestemmelsene. Denne tiden
kalles utvidet tjeneste/arbeidstid (UTA).
Overtidsarbeid
Det er ikke avtalt unntak for overtid i tariffavtalen. Det er
uttrykkelig sagt i A2 § 3.6.1 at overtidsarbeid anvendes i overensstemmelse med arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid.
Adgangen til å pålegge overtidsarbeid er begrenset til ti timer pr
uke, 25 timer pr fire uker og 200 timer pr år. Disse bestemmelser
knytter seg til overtidsarbeid isolert sett. Overtids¬arbeid vil
være alt arbeid som ikke står på den enkeltes tjenesteplan. I tillegg til dette kan arbeidsgiver ikke pålegge overtid som sammen
med alminnelig arbeidstid overstiger 13 timer pr døgn eller 48
timer pr uke.
Turnus i kommunehelsetjenesten
Turnusleger i kommunehelsetjenesten har en arbeidstid på 37,5
timer. Legevakter kommer i tillegg. Organisering av legevakt er
kommunens ansvar. Arbeidsmiljøloven § 10-3 stiller krav til at
det skal utarbeides en arbeidsplan i slike tilfeller. Planen skal
være forutsigbar for den enkelte arbeidstaker både hva gjelder
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arbeidstid og fritid. Det er fast praksis at slike arbeidsplaner
rullerer mellom de legene som er med i vaktordningen i kommunen etter et bestemt møns¬ter. Turnuslegene skal inngå i
denne vaktordningen på samme måte som de andre legene; det
vil si at del verken skal komme bedre eller dårligere ut enn de
øvrige legene.
Tjenesteplan i sykehus
Arbeidsmiljøloven § 10-3 stiller krav om at dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider av døgnet skal det utarbeides en
arbeidsplan som viser til hvilke uker, dager og tider den enkelte
skal arbeide. Det er vanlig å kalle denne planen for tjenesteplan.
Tjenesteplanen skal utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte.
Tjenesteplanen utarbeides ofte med utgangspunkt i hvor
mange leger det er i vaktsjiktet, og dette mener Ylf er den beste
måten å sette opp tjenesteplaner på. Dersom det arbeider syv
leger i vaktsjiktet, blir tjenesteplanen syv-delt, og vil repeteres hver syvende uke. I løpet av denne syv-ukersperioden vil
det variere hvor mange timer i uken man arbeider avhengig
av hvordan vaktene fordeles. Det kan være uker på opptil 60
timer, og det kan være uker med null timer (såkalt nulltimersuke) på tjenesteplanen. Det er gjennomsnittet av timene i
tjenesteplanen som er avgjørende for hvor lang tjenesteplanen er.
Endring eller oppsigelse av tjenesteplan som inneholder
UTA (utvidet tjeneste/arbeidstid) skal gjøres med de frister
som er avtalt mellom partene lokalt. Flere steder er det fire
ukers frist for endring. «Endring» vil si justeringer av arbeidstidens plassering, men avtalt antall timer i tjenesteplanen
forandres ikke. Hvis det er behov for å avtale flere eller færre
timer i tjenesteplanen, må det foretas oppsigelse av tjenesteplanen. Da er varslingsfristen to måneder. Imidlertid er det
altså lokale variasjoner mellom sykehusene her, og dersom
tjenesteplanene endres ,så ikke nøl med å be om en vurdering
fra de tillitsvalgte.
Hvem har ansvar for tjenesteplanene?
Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å sette opp tjenesteplanene. Det ansvaret er de pålagt gjennom Arbeidsmiljøloven.
Imidlertid er det ofte vanlig å be arbeidstaker bidra til utformingen av tjenesteplan. Det kan vi selvsagt bidra til, men det
er viktig å ikke overta selve ansvaret. Å delta i utformingen av
tjenesteplaner kan bidra til at vi får større påvirkning på egen
arbeidstid, men det er viktig å ikke påta seg ansvarsbyrden for å
løse arbeidstidsproblemer. Det skal arbeidsgiver gjøre!
Vakt
Vaktplikt
A2 § 3.5.2: «… Arbeidsbelastningen skal som hovedregel fordeles jevnt mellom de legene som omfattes av vaktordningen.»
Paragrafen beskriver at alle har rett og plikt til å jobbe vakt der
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det er etablerte vaktordninger. Vaktene fordeles jevnt på de som
er med i ordningen.
Nattevakt eller ikke nattevakt?
Ylf mener at det er viktig at man har nattevakter i løpet av turnustjenesten, fordi man i vaktsituasjonen får testet evnen til å
gjøre selvstendige vurderinger som lege.
Da det ble opprettet stillinger for turnusleger ved Ullevål
Sykehus, ble det fra sykehusledelsens side besluttet å minimere turnuslegenes tjenesteplaner. Turnuslegene ble derfor
ikke tilbudt vakttjeneste på natt. Dette ble klaget inn for fylkeslegen i Oslo og Helsetilsynet, som etter vurdering kom til
at tjenesten måtte godkjennes. Det er flere som mener at resultatet ikke var faglig basert, men bar preg av behovet for å ha
mange turnusplasser. Dermed kan man si at prinsippet er godtatt av myndighetene, men at Ylf aldri har akseptert den faglige
begrunnelsen for dette.
Hvor mange vakter må jeg ha for å få godkjent tjeneste?
Det er ikke laget bestemmelser for hva som er det minste antall
vakter du må ha for å få godkjent tjenesten. I praksis vil det derfor
være den som godkjenner tjenesten din som skriver under på at
du har hatt en fullverdig tjeneste. Det er anbefalt minst ti legevakter i løpet av turnustjenesten i kommunehelsetjenesten.
Vaktrom i sykehusturnus
Det følger av A2 § 8.4.1 at sykehuset skal stille velegnet vaktrom
til disposisjon for vakthavende lege. Formuleringen er identisk
med den som fantes i tidligere tariffområder. Da de sentrale
parter drøftet innholdet i vaktrom, ble det vist til tidligere vedlegg som beskriver standarden. Vedlegget er ikke tatt med som
vedlegg til A2, men det har ikke på noe tidspunkt vært anført at
en annen standard enn denne skal gjelde. Vedlegget må derfor
brukes som utgangspunkt for innholdet i vaktrommet. Det er
selvsagt ikke til hinder for at partene lokalt definerer en bedre
standard enn denne. Standarden er som følger:
Standard for vaktrom for sykehusleger med
tilstedevakt
Vaktrom nyttes som kjent av leger som pga. vaktarbeidets art
ikke kan oppholde seg i hjemmet under vakten. Partene er enige
om følgende retningslinjer for hvilken standard vaktrommene
skal ha:
1. Vaktrom for leger skal være utstyrt med sove-, leseog skriveplass samt skapplass av tidsmessig standard.
Vaktrommene skal ha telefon med forbindelse utenfor
sykehuset (bylinje), samt være utstyrt med radio. Om
dagen skal vaktrommene normalt ikke benyttes til andre
formål, og så vel selve rommet som skapene må kunne
låses. Fra vaktrommene må det være lett adkomst til toalett og bad.
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2. Vaktrom bør ha et areal på minst ti kvadratmeter og dessuten være plassert slik at det har vindu. Rommet bør ha
hensiktsmessig adgang til toalett og dusj.
3. Med mindre varm drikke og enkle måltider kan ordnes
også på tider da sykehusets kantine er stengt, bør det være
mulighet for å lage eller varme mat og drikke i tilknytning
til vaktrommet.
4. Hvor sykehuset har fem eller flere leger med tilstedevakt
samtidig, bør det dessuten stilles oppholdsrom til rådighet
med adgang til TV, dags¬aviser etc.
Ferie
Rett til ferie
Alle har rett på ferie, men hvor mye ferie du har rett på avhenger
av når du begynte å jobbe. Dersom du har begynt hos arbeidsgiver senest 30. september i ferieåret (inneværende år), har du
rett til full feriefritid (fem uker) dette året forutsatt at ferie ikke
allerede er tatt ut hos annen arbeidsgiver tidligere det året, jf.
ferieloven § 5 nr 3. Dersom du begynte etter 30. september har
du rett på seks dager ferie.
Rett til ferie med lønn – feriepenger
Ferien er ubetalt, men arbeidstakere opparbeider seg rett til
feriepenger. Hvor mye feriepenger du har krav på i inneværende år, avhenger av opptjeningen i fjoråret. Dette betyr at
feriepenger beregnes på grunnlag av lønnen din året før man
tar ut ferie. Dette skyldes at opptjeningsåret for feriepenger er
det forutgående kalenderår, se ferieloven § 4. Feriepengebeløpet beregnes da som en prosentsats av bruttolønn året før. For
tiden utgjør feriepengene 12 % av bruttolønn foregående år.
Kan jeg ta ferie uten lønn?
Om du ikke har opptjent rett til feriepenger, har du likevel rett
til feriefritid (altså du kan ta ferie uten lønn).
Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ferie uten lønn?
Nei, arbeidsgiver kan ikke pålegge deg å ta ferie uten lønn. Unntak fra dette er hvis du jobber et sted hvor driften innstilles i
forbindelse med ferieavviklingen (fellesferie). Da må ferien
avvikles uansett, se ferieloven § 5 nr 6.
Kan du overføre feriepenger til ny arbeidsgiver?
Det følger av ferieloven § 11 nr 3 at alle opptjente feriepenger
utbetales siste vanlige lønningsdag før arbeidsforholdet opphører.
Dette betyr at du får utbetalt alle opptjente feriepenger når du slutter hos den arbeidsgiveren der opptjeningen har funnet sted. Noen
steder praktiseres det også slik at feriepengene kommer neste sommer selv om en har avsluttet arbeidsforholdet.
Dette betyr at turnusleger som startet opp turnustjenesten i sykehus på høsten vil ha krav på feriepenger fra sykehuset påfølgende
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sommer. Turnusleger som starter turnustjenesten på våren vil ikke
få feriepenger fra sykehuset samme sommer. Opptjente feriepenger mottas da enten neste sommer eller når en slutter ved sykehuset.
Fravær
Permisjoner, ferie og annet fravær fra den samlede turnustjenesten i sykehus og kommune som til sammen ikke overstiger
to måneder, er ikke til hinder for at arbeidsgiver kan attestere
på at turnustjenesten er gjennomført. Dersom fraværet overstiger to måneder, skal turnuslegen gjennomføre den resterende
tiden av turnustjenesten også etter turnusstillingens opprinnelige sluttdato. I de nye turnusbestemmelsene er det foreløpig
ikke stilt krav til fordelingen av fravær mellom avdelinger og
sykehus/ kommune. Det er imidlertid gitt signaler om at dette
vil bli nærmere presisert. Hold deg derfor løpende orientert om
hvilke regler som gjelder dersom du har fravær fra tjenesten.
Svangerskap og foreldrepermisjon
Folketrygdloven § 14-4 anfører at barnets mor må ha vært
yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de
siste ti månedene før stønadsperioden starter for å ha rett til
foreldrepenger.
Rett til foreldrepenger tilsvarende full lønn
– sykehusturnus
I overordnede fellesavtaler mellom arbeidsgiver og -taker på de
aller fleste sykehus, er det bestemmelser som anfører at ansatte
som er borte fra arbeid med rett til sykepenger, svangerskapspenger mv. er sikret en godtgjørelse tilsvarende full lønn (uten
hensyn til bestemmelsene om inntekstbegrensning (6G)) fra
første fraværsdag. Full lønn er all godtgjøring etter oppsatt
tjenesteplan. Dette gjelder både heltids- og deltidsstillinger.
(Overenskomstens del A1 § 1.2)
Rett til foreldrepenger tilsvarende full lønn – turnus i kommunehelsetjenesten
Det utbetales full ordinær lønn, faste årsbeløp og faste variable
tillegg etter oppsatt turnusplan.
Avbrutt turnustjeneste
Turnuslege som får avbrutt turnustjenesten pga. svangerskapseller foreldrepermisjon eller langvarig sykdom, skal ha rett til
å fortsette sin turnus ved samme tjenestested etter endt permisjon. Sykehus, helseforetak og kommune skal samarbeide med
turnuslegen om å legge til rette for at ventetiden mellom permisjonens utløp og tiltredelse i ny stilling blir så kort som mulig.
Legevakt i kommunehelsetjenesten
Lønn ved legevaktsarbeid
Avhengig av hvordan legevakten er organisert, får turnuslegen egenandelen fra pasienten og refusjoner fra folketrygden
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og/eller fastlønn for legevaktsarbeidet. Egenandelen og refusjoner fra folketrygden regnes som næringsinntekt, og skatten
som skal betales av dette beregnes først ved ligningen neste år
– noe man bør ha i bakhodet før man bruker opp hele inntjeningen. Det kan lønne seg å ha en regnskapsfører som fører
legevaktregnskapet.
Legevaktskoffert
Kommunen plikter å holde legevaktskoffert med faglig forsvarlig utrustning, se særavtalen punkt 11.12. Medisiner og
forbruksvarer dekker turnuslegen selv.
Fri dag etter legevakt
Leger som har deltatt i legevakt forutgående dag etter kl 23 har
krav på fri frem til kl 12 dagen etter legevakt uten trekk i lønn,
se særavtalens punkt 7.6
Godkjent tjeneste
For å få godkjent turnustjenesten må turnuslegen godtgjøre ved
attester at tjenesten er fullført i tråd med gjeldende regelverk og
fastsatt målbeskrivelse. Helsedirektoratet avgjør om tjenesten
kan godkjennes, og de kan stille krav om at hele eller deler av
tjenesten må utføres på nytt.
Saksgang hvis det oppstår problemer
Turnusstedet har plikt til å forsøke å hjelpe turnuslegen til rette.
Arbeidsgiver har en generell tilretteleggingsplikt etter Arbeidsmiljøloven. (Se også del 5 i Rundskriv om turnustjenesten, lenke
i slutten av artikkelen). Hvis forsøk på å hjelpe turnuslegen til
rette ikke fører frem, skal turnuslegen varsles, og det skal gis
en begrunnet melding til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet
skal sørge for at turnuslegen tilbys samtale og nærmere oppfølging, og kan hvis nødvendig ta turnuslegen ut av tjenesten. Det
anbefales å involvere lokale tillitsvalgte hvis det skulle oppstå
problemer med gjennomføringen av turnustjenesten.
Lenker til relevante sider og avtaleverk:

Ylfs turnussider: http://legeforeningen.no/yf/Yngre-legers-forening/
Turnus/
Gjeldende avtaler finnes her: http://legeforeningen.no/Emner/
Andre-emner/Avtaler/Helsedirektoratets turnussider med lenke
til søknadsportalen:http://helsedirektoratet.no/helsepersonell/
turnusordning-for-leger
Statens autorisasjonskontors (SAK) sider om turnustjenesten:
http://www.sak.no/sites/SAK/slik-soker-du/autorisasjon-og-lisens/
turnusordning-for-leger
SAKs reise- og flytteveileder: http://www.sak.no/sites/SAK/slik-sokerdu/Documents/2012-12-20-Veileder-tilskudd-flytt-og-reise.pdf
Rundskriv om turnustjeneste (Gjelder for gammel ordning, det er forventet at en del av bestemmelsene videreføres i nytt turnusrundskriv):
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/turnustjenesten-for-leger/
Publikasjoner/turnustjenesten-for-leger.pdf

fra foreningen

Arne Carlsen

Vellykket vårkurs og
nyttig tariffkonferanse

arne.carlsen@lyse.net

Årets vårkurs og tariffkonferanse ble arrangert i Holmsbu. Knapt 100 tillitsvalgte fra nær og fjern (til
og med Haugesund var representert!) møttes i uke 6 på det vinterskjønne Quality Spa & Resort.

Y

lfs trinn II-kurs har fått nytt navn: Legeforeningens vårog høstkurs for Ylfs tillitsvalgte. Til tross for denne sexy
og tabloide navneoppgraderingen, er dette fremdeles
den viktigste samlingsarenaen for Ylfs tillitsvalgte, og kursing av
tillitsvalgte er en av organisasjonens viktigste oppgaver.
Kursets første dag ble viet legen og media. Vi fikk en grundig
innføring i hvordan de forskjellige mediene tenker og går fram,
og hvordan en best mulig kan bruke media til å formidle sitt
eget budskap, som selvfølgelig også er det korrekte. Legeforeningens Knut Braaten fortalte litt om hvordan Legeforeningen
kan bistå ved mediahenvendelser, og Katrine Adair fra Medialøven drillet kursdeltakerne i intervjusituasjoner (se egen sak
i dette nummeret).
Legeforeningens president Hege Gjessing kom på besøk mot
slutten av dagen og talte om foreningens satsningsområder,
spesielt med utgangspunkt i Jonas Gahr Støres «10 bud.»
Etter en intensiv kursdag, ble det også plass til den etter hvert
så tradisjonsrike Ylf-quizen. Denne uformelle kappestriden
har tidligere vært plaget av smale langrennsspørsmål, men
nå har quizen endelig funnet sin form. Quizmasterens sans
for allmennkunnskap og underfundigheter skapte meget god
stemning i salen.
Andre kursdag inneholdt flere temaer. I tillegg til gjennomganger av arbeidstidsbestemmelser, lønn og resultatene av
Arbeidstilsynets tilsyn ved UNN fra Ylf-styret, fikk vi besøk
av varahovedverneombud ved OUS Ramona Braanen. Hun
understreket behovet for legers engasjement i vernetjenesten.
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Resten av samlingen ble viet til den årlige tariffkonferansen,
hvor de forestående forhandlinger med arbeidsgiverorganisasjonene drøftes. Årets oppgjør i Spekter-området er kun et
mellomoppgjør med fokusering på lønnsregulering, og uten
forhandling av avtaletekst. Her dukket det derfor ikke opp de
store kontroversene. I Virke-området er det hovedoppgjør, og
det blir spennende å se hva man kan få til.
Om selve forhandlingssituasjonen var ukontroversiell,
vekket orienteringssakene desto mer engasjement. Styret
orienterte om sentrale saker som den nye søknadsbaserte turnustjenesten, arbeidet med faste stillinger og det pågående
lovendringsarbeidet i Ylf. Til slutt ble også pliktig medlemskap
for Ylfs medlemmer i fagmedisinske foreninger i Legeforeningen drøftet, samt muligheten for å få deler av spesialiseringen
godkjent uten vakt.
Siste kvelden ble det tradisjonen tro arrangert festmiddag. Nye
og gamle tillitsvalgte lot seg underholde av Ylfs klassiske taler, i
tillegg til flere andre spontane underholdningsbidrag. Konstituert nestleder Arild Hagesveen debuterte som skåleansvarlig
med stor verdighet, og hotellet viste seg svært serviceorientert i
avviklingen av det påfølgende nachspielet.
Alt i alt et vellykket Ylf-kurs. Forhåpentligvis vil våre tillitsvalgte oppleve mindre sympatisk aktivering når media tar
kontakt i fremtiden.
Styret sender en takk til alle deltakere, og håper å se alle igjen
til årsmøtet og årsmøteseminaret i Bergen i april!
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Hanne Støre Valeur

Arne Carlsen

hannevaleur@gmail.com

arne.carlsen@lyse.net

Forberedt til møtet med pressen
«Alle bør ha et bevisst forhold til media!» konstaterer kommunikasjonsrådgiver Katrine Adair.
“Media er en helt unik kanal for å nå ut til mange, og en slik mulighet bør man utnytte på best
mulig måte.»

K

atrine Adair er utdannet journalist og har lang fartstid fra
NRK. Siden 1997 har hun jobbet som kommunikasjonsrådgiver i sitt eget firma «Medialøven», hvor hun kurser
ulike grupper i hvordan man bør kommunisere gjennom media.
Under Ylfs vårkurs ga hun Ylf-tillitsvalgte en grunnleggende innføring i mediahåndtering. For alle som ikke var der, skal vi her
prøve å oppsummere det vi lærte.
I journalistens hode
Adair forsøkte tidlig å sette oss inn i en journalists tankegang.
“Journalister er alltid ute etter en god historie, og bakgrunnen
for en god historie er alltid en konflikt,» innledet Adair. “Tenk
deg et eventyr uten konflikt; det ville ingen giddet å lese!» Med
stort engasjement klargjorde hun de ulike rollene som tildeles
de involverte i en konflikt: En helt, en skurk og et offer. “Hvem
som havner i hvilken rolle vil selvfølgelig alltid være avhengig
av øynene som ser og hvilken vinkling journalisten velger. Som
leger må dere være forberedt på å kunne havne i alle disse rollene,» forklarte Adair.
Noen historier kan ha behov for en ekspert-rolle, hvor en fagperson uttaler seg om de fakta som ligger til grunn for historien.
Dette er også en rolle leger ofte kan spille i media. “Når media
tar kontakt, bør du alltid tenke gjennom hvilken rollefordeling
journalisten kan komme til å velge når historien skal presenteres,» råder Adair.
En nyhetssak bør ha geografisk og tidsmessig nærhet til
publikum, i tillegg til kravet om en god historie/konflikt. «Detangår-mange-prinsippet gjelder i høy grad for hva leger jobber
med,» forklarer Adair. Helsestoff selger godt fordi mange er
personlig berørt og har egne erfaringer med helsevesenet.
“Journalisters oppgave er å granske offentligheten og beskytte
enkeltmennesker og grupper mot overgrep og forsømmelser,
og dermed vil forhold som utgjør en risiko for pasientene alltid
være interessant for pressen.»
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De viktige forberedelsene
Etter at det teoretiske grunnlaget var på plass, fikk vi konkrete
råd om hvordan man bør håndtere henvendelser fra pressen.
Så hva gjør du når journalisten tar kontakt? “Spør hva saken
skal handle om og hvorfor akkurat du blir kontaktet,» råder
Adair. Så: “Skaff deg en tenkepause!» Som vi snart skal se;
denne tenkepausen er svært viktig. Den skal du bruke til å forberede deg grundig til selve intervjuet. “Prøv å forestille deg
hvordan rollefordelingen i denne saken kan bli. Tenk nøye
gjennom hvem du skal snakke til og hvilken historie du vil
fortelle. Budskapet bør skreddersys til målgruppen. Du må
ha klart for deg hva som er hovedpoenget, og være forberedt
på at du vil bli bedt om å komme med konkrete eksempler på
det du forteller,» formaner kommunikasjonsrådgiveren. Hun
legger til: «Du bør også ha et bevisst forhold til hva du ønsker
å oppnå ved å presentere saken din i media.»
For å nå frem med budskapet, anbefaler Adair at man formidler poenget både gjennom rene fakta og gjennom konkrete
eksempler. Faktaopplysninger, som tall, statistikk og sitater,
appelerer til den rasjonelle delen av hjernen til tilhøreren og
skaper troverdighet. Faktaopplysninger bør følges opp med
datering og kildehenvisning. For å forsterke budskapet, bør
man appelere til de mer emosjonelle delene av hjernen ved å
knytte poengene opp til en personlig erfaring eller et eksempel fra virkeligheten. “Før du møter til intervjuet, bør du ha
forberedt alt dette, og du bør ha tenkt i gjennom hvilke vanskelige spørsmål du kan bli bedt om å svare på,» sier Adair.
Med alle disse rådene i ryggsekken, fikk kursdeltakerne gå
løs på praktiske oppgaver for å trene seg i slike forberedelser.
I det påfølgende rollespillet, hvor Adair selv spilte journalist
og utvalgte kursdeltakere fikk prøve seg som intervjuobjekter,
ble det tydelig at selv med gode forberedelser er det vanskelig å holde tunga rett i munnen i møte med en nysgjerrig
journalist.

Fra vårkurs: Katrine Adair driller Tim Nansen i å hamle opp med pressen. Foto: Hanne Valeur.

På jakt etter oppmerksomhet
For de som ikke har tålmodighet til å sitte og vente på at journalistene tar kontakt, men ønsker umiddelbar publisitet rundt
saken sin, har Adair følgende råd: “Forbered deg på samme måte
som skissert over. Saken din må være aktuell og angå en større
masse. Husk at journalister som regel arbeider under tidspress
og ikke har tid til lange utgreiinger. Det du sier må være veldig poengtert.» Adair mener det er mest hensiktsmessig å gjøre
en kombinert muntlig og skriftlig henvendelse til journalisten.
Igjen bør du ha et bevisst forhold til hvem du ønsker å nå med
budskapet ditt. Ofte vil vår motivasjon som leger/tillitsvalgte
være et ønske om å påvirke beslutningstakere, og media kan
gi oss et godt utgangspunkt for påvirkning gjennom informasjon til pressgrupper. “Dessuten er politikere også mennesker
med et personlig forhold til helsevesenet,» legger Adair til. For
å finne frem til riktig journalist og kanal, anbefaler hun at man
følger med i media og noterer seg hvem som dekker den type
saker som man ønsker å fronte. “Om du vil nå ut med en sak
rundt utfordringer i helsevesenet, er det selvfølgelig enklere å
kommunisere med en journalist som er mer opptatt av helsepolitikk enn av landbruk,» poengterer Adair.
Ingen kommentar
Med slike grundige forberedelser til møtet med journalisten,
burde man vel kunne føle seg trygg? Det er allikevel mange som
føler seg usikre og nervøse i møtet med pressen. «Alle har hørt
dårlige historier, men få har opplevd det selv. De fleste journalister er hyggelige folk,» forsikrer Adair. “Det handler nok ofte
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om manglende erfaring og at man er redd for å ikke ha kontroll
på eget budskap,» sier Adair. “Også en frykt for å måtte svare på
spørsmål man ikke ønsker å svare på,» legger hun til. Men er det
lov å si “Ingen kommentar»? Adair rister litt på hodet: “Får du
et spørsmål hvor du har lyst til å si «Ingen kommentar», forklar
heller hvorfor du ikke vil eller kan svare, som f.eks at du ikke kan
uttale deg om saken av hensyn til taushetsplikten.»
Som intervjuobjekt har du rett til å få sjekket sitatene dine i
de trykte mediene, men i radio og TV blir det selvfølgelig vanskelig. Utover det har du egentlig ingen rettigheter, men du har
mange muligheter. “Sørg for å ha en god dialog med journalisten så du kan få forandret eller utdypet det du ikke fikk frem i
første omgang. Det kan også være lurt å samtidig publisere på
egen nettside slik at det går tydelig frem hva saken handler om,»
lyder rådene fra Adair. Og hvordan gjør man et troverdig og
positivt inntrykk? “Snakk sant, vær vennlig, imøtekommende
og engasjert. Du må ha et ønske om å formidle!»
Voktere av demokratiet
Adair, som selv er journalistutdannet, er opptatt av at man ikke
skal behandle journalistene med for mye skepsis. “Vær imøtekommende og gi service! De har en veldig viktig oppgave som
voktere av demokratiet. Du har selv et ansvar for at journalisten
forstår det du sier.» Ikke overraskende har kurslederen stor tro
på viktigheten av å trene på kommunikasjon. “Kommunikasjon
er en ferdighet på lik linje med kirurgi. Man må lære seg det,
trene og forberede seg!»

Marie Skontorp
marieskontorp@gmail.com

Mitt funn
Marte Jürgensen disputerte 12.10.2012 for graden Ph.D. ved UiB med avhandlingen «HIV
testing and HIV-related stigma in Zambia.»

Hva var bakgrunnen for prosjektet?
Hver eneste dag blir 7000 mennesker smittet med hiv, mens 5000 dør
av aids. Det er derfor svært viktig å
forebygge hiv-smitte og å gi aidssyke
livreddende behandling. Til tross for
at aids-behandling er stadig mer tilgjengelig – også i fattige land – er det
fremdeles mange som ikke vet at de er
smittet. Et viktig mål er derfor at flere
skal teste seg for hiv. Stigma er et viktig
hinder for at folk skal teste seg. I Zambia er hiv-prevalensen 12,5 %, men
likevel er det få som tester seg, særlig
blant menn.
Hva er ditt viktigste funn?
Vi gjennomførte en randomisertkontrollert studie i Zambia, hvor vi
sammenlignet hvor mange som testet
seg for hiv dersom de fikk tilbud om

«En kvalitativ
studie viste
høy aksept for
hiv-testing i
hjemmet»

å gjøre det hjemme, med hvor mange
som testet seg gjennom tradisjonell
klinikk-basert hiv-testing. Mange flere
ville teste seg dersom de fikk tilbud om
å gjøre det i hjemmet, og det var signifikant flere par som testet seg sammen.
Det var ingen forskjeller i testnivå
relatert til kjønn og sosio-økonomisk
status. En kvalitativ studie viste høy
aksept for hiv-testing i hjemmet, og at
særlig kvinner satte pris på muligheten
til å teste seg sammen med partneren
i hjemmet. Kvantitative analyser viste
i tillegg en nedgang i stigmatiserende
holdninger i løpet av studieperioden.
Nedgangen var assosiert med å ha blitt
testet for hiv. Studien ble gjennomført i
samarbeid med University of Zambia,
og jeg var selv i Zambia i flere perioder
for å samle inn data.
Hvordan ble du engasjert i dette
prosjektet?
Gjennom engasjement i MedHum
under studiene ble jeg engasjert i hiv-/
aidssaken, og derfor søkte jeg meg til
dette prosjektet etter fullført turnus.

Foto: Marianne Røsvik

Hadde du dette som fulltidsstilling,
og hadde du eventuelt noe annet
arbeid ved siden av?
Jeg hadde dette som fulltidsstilling, og
tok i perioder vakter ved legevakten.
Hva har du tenkt til å gjøre videre?
Jeg har begynt som lege i spesialisering i psykiatrien, og håper med
tiden å kunne kombinere klinikk og
forskning.

Tips til aktuelle kandidater?
Ta kontakt med radaktøren på hannevaleur@gmail.com

24

r arvf o
I nfte
j ur e n i n g e n

Hanne Støre Valeur
hannevaleur@gmail.com

Tidsskriftet
– gammelt og moderne
Som medlem av Legeforeningen mottar du annenhver uke Tidsskrift for Den norske legeforening
i posten. Tidsskriftet har også et bredt tilbud utover papirutgaven. Vi har bedt utviklingsredaktør
Stine Bjerkestrand orientere oss nærmere om hvordan man får full utnyttelse av abonnementet.

T

idsskriftets historie går helt tilbake til 1881. For de mest
oppvakte av dere som nå tenker: «Hva? Dette må være en
trykkleif? Legeforeningen ble jo ikke stiftet før i 1886!!?»
Jo, det stemmer faktisk. Tidsskriftet er eldre enn Legeforeningen
selv. De første årene gikk det under navnet «Tidsskrift for praktisk
Medicin», og innholdet var kun av faglig karakter. Da Legeforeningen ble stiftet, ble magasinet innlemmet i foreningen, og fra
1890 har det hatt navnet «Tidsskrift for Den norske lægeforening» (i nyere tid «legeforening»). Tidsskriftet er dermed ikke

et «nymotens magasin», men fremstår allikevel som et moderne
produkt.
– Tidsskriftet er i stadig utvikling. De siste årene har vi blant
annet utviklet oss på det visuelle med vekt på bilder og illustrasjoner. Fra starten var det mer teksttungt. Illustrasjoner som
figurer og tabeller er blitt viktigere. Forsiden har gått fra å vise
bladets innholdsfortegnelse til å vise en kunstnerisk tolkning
av et medisinsk tema. Innholdet har også variert gjennom årenes løp. I dag har vi ingen oppsøkende journalistikk, men en
profil hvor det meste av innholdet skrives av leger,» forteller
Bjerkestrand.
Utviklingen har ikke bare skjedd på papirformatet. Siden
2000-tallet har satsningen på digitale formater stadig økt.
– Vi prøver å være i forkant av etterspørselen. Leger har alltid
vært tidlig ute med å ta i bruk ny informasjonsteknologi, og
Tidsskriftet prøver å gå i takt med legers bruk av teknologien,»
sier Stine Bjerkestrand.
Noe for enhver smak
Tidsskriftet har en bred målsetting. Det skal stimulere til medisinsk utdanning, faglig vedlikehold, forskning og fagutvikling,
bidra til holdningsdanning hos legene, fremme den helsepolitiske debatt og være medlemsblad for Legeforeningen.
– Målsetningen vår er gammel, men allikevel aktuell og dekkende for det vi jobber med.
Magasinet presenterer medisinske nyheter og publiserer original- og oversiktsartikler fra norske forskningsgrupper. Du finner
også rikelig med debattstoff, bokanmeldelser, informasjon om
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Utviklingsredaktør Stine Bjerkestrand. Foto: Einar Nilsen

– Hvilke vitenskaplige og etiske krav vi skal ha til originalforskning diskuteres stadig. I dag er kravene høye, og det innebærer
at en god del blir refusert. I Forfatterveiledningen på nett er
kravene for de ulike artikkeltypene presentert. Tidsskriftet har
mange ulike artikkeltyper og mange ulike plattformer, så det er
rike muligheter til å komme til orde i bladet.
I hvilken grad bidrar den yngre legestanden?
– Jeg har inntrykk av at yngre leger er ganske aktive på forfattersiden. For eksempel går den årlige prisen for beste
oversiktsartikkel ofte til ganske unge forfattere.

Tidsskriftet lanserte egen iPad-app høsten 2012.

hva som skjer i foreningen, intervjuer og stillingsannonser. Det
er også spalter for Medisinsk historie, Medisin og kunst, samt
kasuistikkbaserte artikkeltyper som Noe å lære av, Medisinen i
bilder og Personlige opplevelser. I tillegg er det oversikter over
nye spesialister, nye doktorgrader, nytt om navn, nekrologer
osv. Med alt dette innholdet får papirutgavene en ganske høy
BMI, og det kan bli en overveldende oppgave å komme seg gjennom en utgave før ett nytt magasin melder sin ankomst.
– Alt er jo ikke relevant for alle, og vi har ikke noe mål om at alle
skal lese alt i hvert nummer. Men vi ønsker at stoffet skal være
direkte faglig relevant for jobben, og at noe av det også skal være
praksisnært. Samtidig har vi også spalter som leserne kan hygge
seg med i sofaen.
Av leger for leger
Tidsskriftet har rundt 30 ansatte, men ikke alle jobber i full stilling. Redaksjonen består av leger og personer med utdannelse
innen media/språk eller med teknisk bakgrunn. Innholdet
består i stor grad av innsendte bidrag fra leger rundt om i landet.
– Mesteparten av debattstoff, originalartikler og oversiktsartikler er det leger utenfra som bidrar med, og det er aldri noe
problem å få inn stoff.
Det publiseres én til to originalartikler i hver utgave. Siden Tidsskriftet er et generelt medisinsk tidsskrift kan ikke stoffet være
altfor smalt. Ambisjonen er at alle leger skal finne minst én sak
av interesse i hver utgave.
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Nettsider og sosiale medier
Tidsskriftets nettsider er veletablerte og godt brukt med rundt
8000 besøk daglig. På nettsiden kan man blant annet søke i utgivelser tilbake til år 2000, og Bjerkestrand forteller at det arbeides
med å få digitalisert tidligere utgaver også. En betydelig andel av
brukerne er andre enn leger, som journalister, annet helsepersonell og pasienter/pårørende.
– Vi er glade for at nettsiden kan spre kunnskap til også andre
enn leger, understreker Bjerkestrand.
Nettsiden finnes i en egen mobilversjon tilpasset smarttelefoner.
De siste årene har Tidsskriftet vært aktive på Facebook og
Twitter.
– Vi ser på trafikken på nettsiden at det stadig kommer flere treff
fra sosiale medier. Det har blitt en viktig kanal for oss for å høre
hva folk tenker om det vi skriver i Tidsskriftet, samtidig som vi
får spredd informasjon. Vi ser også at sosiale medier er et fint
sted for å fange inn aktuelle forfattere.
Tidsskriftet har også en egen blogg som tar opp ulike sider ved
medisinfaget. Både på bloggen, Facebook og Twitter inviteres
leserne til å komme med kommentarer og innspill.
– Terskelen for å mene noe er nok lavere på sosiale medier fremfor å skrive innlegg som kommer på trykk. Dessuten gir dette
oss en mulighet til å være mer aktuelle og skape en levende
debatt. Papirutgaven har jo lang produksjonstid sammenlignet
med å få publisert noe på nett.
iPad-appen
For noen måneder siden lanserte Tidsskriftet en egen applikasjon for iPad. I iPad-appen får du det samme innholdet som i
papirutgaven, og i tillegg muligheten til å søke i utgavene, bygge
opp et eget bibliotek av artikler og markere ut tekst. Du kan også
få varsler om relevante artikler ut i fra hvilke fagfelt du interesserer deg for.

– Vi ønsket at dette skulle være noe mer enn en kopi av nettsiden eller papirutgaven – en utgave som var spesialdesignet til å
passe på et nettbrett, forteller en stolt utviklingsredaktør.
I løpet av de første månedene har appen blitt lastet ned av rundt
6000 personer. De fleste er medlemmer av Legeforeningen som
får gratis tilgang til utgavene ved å registrere seg med medlemsnummer og passordet man bruker på Medlemsportalen
i Legeforeningen.
– Men hva med de særere av oss som sverger til androide
løsninger?
– Statistikken fra nettsidene viser at det store flertallet av legene
har valgt iPad som sitt nettbrett. For å lage et godt produkt, måtte
vi gå fullt for én løsning i første omgang. Det vil nok komme
apper for andre nettbrett også. Vi vurderer behovet fortløpende,
forklarer Bjerkestrand.
Podcast og nett-TV
Men man må ikke kunne lese for å få med seg litt av hva som
foregår innen norsk medisin. Regelmessig lager Tidsskriftet
Podcaster av aktuelle saker og artikler. Dermed kan du laste ned
lydfilen og ta med deg Tidsskriftet på øret på neste treningstur.
Og Tidsskriftet har også et tilbud til (nett)TV-slaven.

– Vi har en egen Youtube-kanal hvor vi legger ut innslag basert
på artikler, eller videoer som er en del av illustrasjonen til en
artikkel. Innimellom lager vi også reportasjer eller undervisningsvideoer, hvor for eksempel praktiske ferdigheter
demonstreres.
Nett og papir for fremtiden
– Så hvor kommer vi til å lese Tidsskriftet om 20 år?
– Jeg tror Tidsskriftet på papir og nett vil bli mer og mer ulike.
Nettsidene vil bli et mer kontinuerlig medium, mens papirutgavene vil bli en «fin pakke» hvor vi velger ut noe av stoffet.
Tidsskriftet som merkevare og redaksjonelt produkt vil nok stå
sterkt på grunn av sin faglige tyngde, men folk vil lese det på
ulike måter, avslutter Bjerkestrand.
Og etter denne orienteringen, er det tydelig at det er nok av
valgmuligheter med tanke på hvordan man vil lese Tidsskriftet. Her er det bare å finne sin favoritt og lese/surfe/lytte/titte/
twitre/fjese/appe i vei.

Denne saken var planlagt og skrevet før artikkelforfatteren selv
ble ansatt i Tidsskriftet.

Fra foreningen
Tillitsvalgtkursene skifter navn
Kursene for Ylfs tillitsvalgte er hjertet i organisasjonen vår. På disse kursene får tillitsvalgte opplæring i avtaleverk og tillitsvalgtrollen,
en bygger nettverk, og kursene er en viktig arena for å rekruttere tillitsvalgte til de viktige Ylf-vervene. Hvert år arrangeres det kurs for
tillitsvalgte lokalt. I tillegg arrangerer Ylf to sentrale trinn 2 kurs, ett på høsten og ett på våren. Frem til nå har enten lokalforeningen eller
Ylf sentralt stått som arrangør.
I fjor falt det en dom i Arbeidsretten som slo fast at kurs nå må være i regi av det sentrale kursleddet for at deltakerne skal få rett til fri
til kurs med hjemmel i Hovedavtalen. Det vil si at Legeforeningen må medvirke til gjennomføringen av kurset. Dette medfører derfor
en organisatorisk endring i forbindelse med våre kurs. Kursene skal forankres hos Legeforeningen sentralt, og de skal arrangeres
av en sentral kurskomité som også godkjenner programmet. I forbindelse med dette vil kursene skifte navn. De tidligere trinn 1
kursene benevnes nå «Legeforeningens kurs for tillitsvalgte i sykehus/helseforetak», mens trinn 2 kursene nå blir hetende henholdsvis
«Legeforeningens vårkurs for Ylf-tillitsvalgte» og «Legeforeningens høstkurs for Ylf-tillitsvalgte.»
Det er viktig å presisere at Legeforeningens intensjon og ønske med kursingen av Ylf-tillitsvalgte korresponderer godt med hva vi (som
yrkesforening) ønsker å oppnå med kursene. Ylf-lederen vil være medlem av den sentrale kurskomitéen, og utarbeiding av program
vil skje i dialog med de lokale tillitsvalgte og styret i Ylf. Kursene våre skal fremdeles være rettet mot Ylf-tillitsvalgte og være viktige
nettverks- og rekrutteringsarenaer. Så når vi møter opp til kurs vil vi ikke merke så mye til disse endringene, men vi må være oppmerksom
på at kursene vil annonseres med nye navn!
Av Johan Torgersen
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Idealisten

Marie Skontorp

foto: privat

marieskontorp@gmail.com

Tilde Broch Østborg
Alder: 30
Bosted: Stavanger
Arbeidssted: Kvinneklinikken, Stavanger Universitetssjukehus
Organisasjon: Albertine, Kirkens Bymisjon
Hvordan oppsto engasjementet ditt og hvorfor valgte du å
engasjere deg i akkurat denne organisasjonen?
I forbindelse med arbeidet mitt på Kvinneklinikken på SUS,
fikk jeg inn en prostituert kvinne som pasient via Albertineprosjektet. I løpet av en knapp halvtimes konsultasjon ble mange
av mine fordommer om prostituerte utfordret. Jeg forventet å
møte en kvinne som passet inn i stereotypien om den prostituerte som «offer», men slik fremsto hun ikke. Denne kvinnen
visste tilsynelatende utmerket godt hva hun ønsket og ikke
ønsket, hun viste seg å være høyt utdannet, fremsto som intelligent og var meget tydelig under konsultasjonen.

Jobber du for en humanitær organisasjon eller kjenner du noen
som gjør det? Tips oss gjerne om aktuelle intervjuobjekter til
denne spalten! Mail til hannevaleur@gmail.com.
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Da jeg et halvt år senere ble jeg forespurt om å være lege for
Albertine, svarte jeg umiddelbart ja, og har jobbet for organisasjonen siden høsten 2010.
I løpet av tiden på Albertine har jeg nok hatt noen hundre
konsultasjoner. Pasientene har svært variert bakgrunn, alt fra
østeuropeiske kvinner med jurist eller ingeniørutdannelse til
afrikanske kvinner som ofte hverken kan lese eller skrive. Jeg har
fått innblikk i mange sjebner; historier om styrke og fortvilelse,
kulturelt annerledes sykdomsforståelse, voodoo, bakmenn,
penger, familie og identitet. I en praksis som jeg trodde skulle
handle mest om seksuelt overførbare sykdommer, har jeg funnet kvinner som på det jevne er mer bevisste sin seksuelle
hygiene enn det som er vanlig i befolkningen ellers. Mange av
konsultasjonene handler om stressrelaterte helseplager, som
lett kan ses i sammenheng med den livssituasjon kvinnene er i.
Ikke sjelden forsørger kvinnene egne barn, foreldre og utvidet
familie i sine hjemland gjennom å prostituere seg i Norge.

«Jeg har fått innblikk i
mange sjebner; historier
om styrke og fortvilelse,
kulturelt annerledes
sykdomsforståelse,
voodoo, bakmenn, penger,
familie og identitet.»
Hva innebærer engasjementet ditt?
Inntil desember i fjor jobbet jeg to timer hver tirsdag ettermiddag på Albertines lavterskeltilbud for mennesker i prostitusjon.
Nå deler jeg engasjementet med assisterende fylkeslege Guro
Hafnor Røstvig. Vi tar i mot pasientene uten timeavtale, og de
kommer med varierte problemstillinger. Utover helsetjenesten
har Albertine også et «åpent hus», samt oppsøkende tjeneste på
kveldstid blant prostituerte som jobber på utemarkedet.
Hvordan har du kombinert engasjementet ditt med
dagligliv og jobb? Praktiske og økonomiske aspekter?
For å oppnå kontinuitet, betaler Albertine en fast timesats for
legetjenesten. Rent praktisk har det hendt at Albertinevaktene
og vaktene mine på SUS har kollidert, men det er heller unntaket enn regelen.
Har du hatt faglig utbytte av ditt idealistiske virke?
Uten tvil. Lavterskeltilbudet har et klart allmennmedisinsk
tilsnitt, men med begrensede ressurser ettersom mange av
kvinnene ikke har rettigheter i helsevesenet utover øyeblikkelig hjelp. Videre har det gitt meg økt forståelse for somatisk og
psykisk helseproblematikk knyttet til prostitusjon. Ettersom
mange av kvinnene er av afrikansk opprinnelse, har det vært
nødvendig å tilegne seg mer kunnskap om forholdet mellom
kultur, religion og helseforståelse hos disse, noe som det dessverre finnes altfor lite forskning på.
Utover det rent faglige læringsutbyttet, har jeg også fått
innsikt i hvordan politikken kan påvirke enkeltmennesker.
Kriminalisering av horekunden var i hvertfall ikke til gagn for
kvinnene. Jeg kan forstå at man har hatt gode intensjoner med
en slik lovgivning, men kriminaliseringen i sin nåværende form
kan neppe ha hatt særlig effekt utover ren «bybildekosmetikk.»
Utvidelsen av definisjonen av akutt helsehjelp har vært gunstig,
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og har sikret disse kvinnene bedre helsehjelp i situasjoner som
ellers kunne ha blitt dem til betydelig overlast. På ønskelisten
ligger økt trygghet og rettssikkerhet for kvinnene i møte med
vold, og mulighet for at de kan hjelpes over i annet inntektsgivende arbeid.
Vil du anbefale andre å engasjere seg?
Absolutt! Jeg tror ethvert engasjement vil gi læring som kan
benyttes i ens daglige arbeid. I tillegg gir et slikt arbeid viktige,
nye perspektiver og en bedre forståelse for en gruppe mennesker som gjennom sitt liv i periferien av samfunnet gjør seg
usynlige og sårbare. Likefullt har de krav på hjelp og på å bli sett
som enkeltindivider og ikke bare som ubehagelige «skjebner.»

Albertine og Kirkens Bymisjon
•

Albertine er et tiltak som Kirkens Bymisjon i Stavanger
driver for prostituerte. Albertines medarbeidere er til stede
for kvinner på gata fire kvelder i uka og tilbyr åpent hus
med mat og samtaler på dagtid. Albertine har et eget
helseprosjekt rettet mot kvinner som prostituerer seg, og
har fast ansatt sykepleier samt legetjeneste en kveld per
uke.

•

Kirkens Bymisjon er et nettverk av diakonale stiftelser
fordelt over store deler av landet, med sentre i 10 byer
i Norge. Vi møter mennesker på ulike måter gjennom
oppsøkende virksomhet i rus- og prostitusjonsmiljøene,
arbeid med barnevern og ungdomspsykiatri, behandling
for rusmiddelavhengige, omsorgstiltak, voksenpsykiatri,
eldreomsorg – og i kirkelig virksomhet med sjelesorg og
menighetsarbeid.

•

De 10 stiftelsene har ca 1850 fast ansatte medarbeidere i
hel- og deltidsstillinger og ca 3000 frivillige medarbeidere
på faste avtaler.

•

Kirkens Bymisjons startet sitt arbeid i
Kristiania i 1855.

redaktøre ns
hjørne

Slik effektiviserer du
sexlivet!

Denne overskriften har jeg foreløpig
til gode å se på forsiden av Dagbladet,
men det vil ikke forundre meg om den
snart skulle dukke opp. Ved siden av
sex og helse, er det effektivitet som
Hanne Støre Valeur
gjelder i dag. Det er om å gjøre å være
mest mulig effektiv, og det meste av
det vi gjør kan gjøres mer effektivt, skal vi tro diverse eksperter. Helsevesenet er intet unntak. Det går sjelden en uke uten
at helsearbeidere får forelagt nye forslag om mer effektive løsninger. Årlig brukes det enorme summer på konsulenter som
foreslår (in)effektive måter å effektivisere omsorg og helsehjelp.
Det dreier seg om å få mer ut av hver krone og hver time. Men
er egentlig økt effektivitet alltid et gode?
Effektivitet og kvalitet er ikke nødvendigvis det samme.
Effektivitet vil som regel kunne måles med tall og statistikk,

mens kvalitet er vanskelig å måle på samme måte. Vi streber
etter mer effekt av treningen vår, kostholdet vårt og husarbeidet, men det er ikke dermed gitt at vi opplever mer velvære selv
om vi får mer gjort på mindre tid. Et effektivt sexliv høres for
eksempel ikke spesielt forlystende ut.
På samme måte vil få av oss forsvare at det er effektiviteten
som kjennetegner et godt lege-pasientmøte. Omsorg og rådgivning til mennesker i vanskelige livssituasjoner skal ikke skje på
bakgrunn av målsetninger om effektivitet. Som leger trenger
vi rom for å arbeide ut fra ønsket om å yte kvalitetstjenester. Vi
må ha mulighet til å ta pauser fra den moderne, effektive hverdagen som omgir oss. Vi må kunne prioritere kvalitet fremfor
effektivitet!
Selvfølgelig skal vi gjøre vårt for at helsevesenet skal fungere
effektivt, men vi har også et ansvar for å si i fra når viktige verdier
forsvinner i effektiviseringen.

Yngre lege r Lese r

The Emperor of All Maladies
’

The Emperor of All Maladies er en monumental bok som tar for seg kreftsykdommens
historie fra flere tusen år tilbake og frem til våre dager. Forfatteren tar oss med tilbake
til skrifter fra ca år 1600 før Kristus. Allerede her finner vi beskrevet en kreftsvulst i et
bryst, men ingen kjent behandling. Vi får videre beskrevet 1890-tallets virkelig radikale
mastektomier med fjerning av både bryst, dypere muskulatur, lymfeknuter og kraveben, før
vi introduseres for mer moderne behandlingsformer som strålebehandling og eksperimentell
kjemoterapi. Vi innvies også i de siste tiårenes økte innsikt i kreftens genetikk, og slik viser
forfatteren oss både hvor langt og hvor kort vi har kommet i forståelsen og behandlingen av
kreftsykdommer.

The Emperor
of All
Maladies: A
Biography of
Cancer

Dette er ikke boken for de som ønsker en oppdatering av onkologikunnskapene, men
derimot en bok for dem som er interessert i både kulturhistorie og medisinsk historie krydret
med populærvitenskapelig kunnskap om kreftforskningens siste fremskritt. Boken anbefales
på det varmeste.
– Anja Fog Heen

Foto: Istockphoto.com/Kaisersosa67

Siddhartha
Mukherjee

Mukherjee forteller at inspirasjonen til å skrive denne boken kom da en døende kreftpasient
ba Mukherjee forklare spesifikt: «Hva er det jeg bekjemper?.» Boken er krydret med
personlige fortellinger om egne og andres pasienter. Vi følger bl.a. den 36 år gamle Carla
Long gjennom hennes behandlingsforløp – hun er diagnostisert med akutt lymfoblastisk
leukemi. Parallelt med dette beskrives store personligheter innenfor kreftforskning gjennom
tidene, ulike behandlingsmetoder og kreftens rolle i politikk og samtid. Boken formidler
moderne vitenskap, cellebiologi og behandlingssuksesser og -tragedier med et flytende,
lettlest språk. Innholdet vil være lett tilgjengelig også for de som ikke har medisin eller
onkologi som fagfelt. Forfatteren er utdannet fra flere prestisjetunge universiteter og
arbeider blant annet som onkolog og assisterende professor. Boken vant Pulitzer-prisen for
beste sakprosabok i 2011.
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Avsender: Yngre legers forening, PB 1152 Sentrum, 0107 Oslo

Ylfs årsmøteseminar og årsmøte
17.-19. april 2013
Radisson Blu Hotel Norge, Bergen.
Se www.ylf.no for invitasjon og program.
Foto: Wikimedia Commons

Valg i Yngre legers forening 2013
Valgperioden for sentrale verv i Ylf er 2 år.
På årsmøtet i Bergen 17.-19. april vil det bli avholdt valg.
Valgkomiteen i Ylf arbeider for å finne gode kandidater til sentrale verv i foreningen. Det skal velges leder, nestleder og styremedlemmer til Ylf-styret, samt redaktør i Forum for yngre leger, medlemmer til valgkomite, desisorer og medlemmer til Ylfs
landsråd og Ylfs representanter i Legeforeningens landsstyre.
For utfyllende opplysninger om valg i Ylf vises det til Ylfs lover og valginstruks på www.ylf.no.
Valgkomiteen skal ha klar kandidater senest 2 uker før årsmøtet avholdes.
Alle medlemmer i Ylf kan foreslå kandidater til verv og oppfordres med dette til å gjøre det.
Valgkomiteen ønsker innspill innen 15. mars 2013.
Valgkomiteen i Ylf består av:
Lars Kåre Kleppe, leder
larsklep@online.no
Mobil: 90524746

Margido Andrè Husvik
margido@gmail.com
Mobil: 93016895
Ingrid Alm Andersen

Andersen.Ingrid@mayo.edu

