
  

 

NYHETSBREV  
Informasjon og nyheter fra Akershus legeforening           Nr. 1 – Juni 2018 
 

 
 

Kjære kolleger 
 
Det blir spennende å se hva som skjer dersom vi ikke får en 

betydelig overføring til fastlegeordningen. En oppsigelse av 

fastlegeavtalene med kommunene kan bli en konsekvens.  

Vi har seks måneders oppsigelse. Jeg håper ikke dette blir 

nødvendig, men nå er det nok! Vi er kampklare.  

 
I nyhetsbrevet denne gangen: 

 Innkalling til årsmøte, temamøte og middag  

 Legeforeningens landsstyremøtet 2018 

 "Fastlegeordning" i krise 

 Nyheter fra Bærum Sykehus 

 Nyheter fra PSL 

 Den nye spesialistforskriften 

 Helsetjenesten for leger i ALF – et 20 års tilbakeblikk  

 Oversikt over støttekolleger  

 

Riktig god sommer. 😎 

 

Vi håper å se deg på årsmøtet i august. 

 

 

 

Arne Røde 
Leder 
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ÅRSMØTE - TEMAMØTE - MIDDAG 

Akershus legeforening innkaller til årsmøte torsdag 30. august 2018 kl. 17.30.  

Enkel bevertning fra kl. 17.00. Møtet etterfølges av temamøte og middag.  

Sted: Nedre Foss Gård, Nordre gate 2, 0551 Oslo. 

Det er mulig for ledsager å delta på både temamøte og middag. Se priser på neste side. 

 

På grunn av bestilling av mat ber vi om påmelding snarest mulig og senest 13. august. 

Begrenset antall plasser – førstemann til mølla! 

 

PÅMELDING - KLIKK PÅ DENNE LENKEN 
 

SAKSLISTE: 

1. Godkjenning av innkalling 
2. Valg av møteleder og tellekomité 
3. Godkjenning av saksliste 
4. Årsberetning 2017 
5. Regnskap 2017 
6. Budsjettforslag 2019  

(herunder fastsettelse av bl.a. honorar, møtegodtgjørelse, kontingent) 

 

TEMAMØTE KL. 18.15: 

"Fremtidig organisering av helsetjenesten –  

  samhandling og oppgavefordeling i primær- og spesialisthelsetjenesten"  

Innledere: Leder av Ylf Christer Mjåset og leder av Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren  

 

 

https://beta.legeforeningen.no/kurs/2018/5/32870/
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk4rbozZvbAhVFMJoKHbstB1wQjRx6BAgBEAU&url=http://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/Rad-og-utvalg/sentralstyret/&psig=AOvVaw3Fwv4AKerVdAy-MyTJAfpk&ust=1527157085387920


    3 

 

MIDDAG KL. 19.30 (bindende påmelding): 

NB! Nedre Foss Gård – Nordre gate 2, 0551 Oslo 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISER: 

Medlem:  Årsmøte og temamøte kr. 0,-.  Middag kr. 500,- 

Ledsager:  Temamøte kr. 0,-. Middag kr. 1 000,-  

 

Middagen inkluderer aperitiff, 3-retters, vin/mineralvann, kaffe/te.  

I prisen inngår også enkel bevertning før og under årsmøtet.  

 

ALFs aktivitetsregnskap og balanse per 31.12.2017, samt årsberetning for 2017 finner du på 

vår nettside. 

Revisjonsberetningen for 2017 og budsjett for 2019 deles ut på årsmøtet.    

 

Forslag om saker som skal behandles må være innkommet til styret senest 8 uker  

før årsmøtet.  

 

Ta gjerne kontakt med sekretariatet ved Anita Ingebrigtsen på telefon 41 70 10 53 eller mail 

akershus.legeforening@legeforeningen.no hvis du har spørsmål om møtet eller påmelding. 

 

Med hilsen 

Akershus legeforening 

https://www.nedrefossgaard.no/
https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/akershus/nyheter/arsmote-temamote-og-middag/
mailto:akershus.legeforening@legeforeningen.no


    4 

 

LANDSSTYREMØTET 2018 
- Overkjørte sykehusleger, fastlegekrise og kvotering av menn 

Ved Andreas H. Habberstad 

Lis-lege, Ahus 
Vara fritt valgt styrerepresentant 

 

Legeforeningens landsstyremøte ble arrangert på  Soria Moria hotell 29. - 31. mai. Akershus 

legeforening deltok med to delegater og hadde også representanter i andre foreninger.  

 

Arbeidslivsdebatt 

Med Akershus legeforenings arbeidslivsundersøkelse fra 2015 som utgangspunkt, 

gjennomførte Legeforeningen våren 2018 en landsomfattende undersøkelse av 

arbeidsforhold for sykehusleger. Svar fra nesten 6000 sykehusleger (42%) viste at 

engasjementet og motivasjonen for arbeidet er stor, selv om autonomien er lav og 

arbeidsbelastningen høy. Lav autonomi og høy arbeidsbelastning er en kjent oppskrift på 

utbrenthet. Pål Molander (leder i Statens arbeidsmiljøinstitutt) uttalte at leger befinner seg i 

en klassisk skvis mellom innsats og belønning og mente at løsningen skapes gjennom dialog 

med arbeidsgiver. Arbeidsgiver, representert ved Spekter direktør Sylvia Brustad, virket på 

sin side ikke særlig åpen for dialog på landsstyremøtet, da hun holdt et innlegg om 

effektivisering og behov for produktivitet og dro uten mulighet for spørsmål eller 

tilbakemelding. Vi tar med oss at arbeidsmiljøet er viktig både for produktivitet og 

pasientsikkerhet. 

 

Fastlegekrise 

I forkant av den helsepolitiske debatten med Ingvild Kjerkol (Ap), Kjersti Toppe (Sp) Olaug 

Bollestad (KrF) og Bent Høie (H) vedtok landsstyremøtet behovet for følgende tiltak: 

- Rekruttere minst 500 nye fastleger i spesialisering årlig (ALIS) 

- Unge fastleger må sikres et grunntilskudd ved etablering av ny fastlegepraksis 

- Medisinstudentene må ha minimum 10 uker praksis i primærhelsetjenesten  

- Den ukontrollerte oppgaveoverføringen fra ulike aktører til fastlegene må stanses 

- Listelengden må ned, finansieringen styrkes og sosiale rettigheter sikres 
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Det var politisk enighet om at 

fastlegeordningen er en bærebjelke i 

helsetjenesten og at det behov for tiltak. 

Helseminister Bent Høie ble satt til veggs om 

hvilke konkrete tiltak som skal iverksettes. I 

revidert statsbudsjett ble det i begynnelsen av 

juni satt av 10 millioner mer til rekruttering av 

fastleger.          

       Foto: Legeforeningen/Thomas Barstad Eckhoff 

 
Kvotering av menn til medisinstudiet 

Landsstyremøtet lyttet til NMFs oppfordring om kvotering av menn til medisinstudiet, som 

følge av den store overvekten av kvinnelige søkere og studenter. Det endte med 

overveldende flertall for kvotering av menn til medisinstudiet, samtidig som behovet for 

ytterligere utredning av årsaken til skjevfordelingen er nødvendig. Tallene viser nemlig at det 

ikke er karakterkravet, men søkerprosenten av menn som er lav. Kjønn ble også nevnt i lys 

av trakassering (metoo), og den store ubalansen innen ulike spesialiteter, uten at kvotering 

ble nevnt i denne sammenhengen. 

 

Andre tema for debatt var samhandlingsreformen, den nye spesialitetsforskriften (uten 

prosedyrelister) og Legeforeningens internasjonale arbeid. Det hittil yngste landsstyremøtet 

vedtok lovendringer med styrkning av den fagmedisinsk aksen i Legeforeningen og en 

resolusjon mot krigføring som rammer helseinstitusjoner og strider med internasjonal 

humanitærrett. 
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 FASTLEGEORDNING I KRISE   

  Ved Rune Burkeland-Matre 
  Styrerepresentant for Allmennlegeforeningen 
 
 
 

 
 

På årets landsstyremøte var det en samlet Legeforening som vedtok en resolusjon med 
strakstiltak som må til for å redde fastlegeordningen. Helseminister Bent Høie og tre 
opposisjonspolitikere fra  deltok på helsepolitisk møte siste dag av landsstyremøtet.  

 
Politikerne ble presentert med 
resolusjonen og det var enighet om at 
dagens situasjon er kritisk og at det må 
gjøres noe raskt.  

Helseministeren innrømmet at han 
burde ha tatt grep om 
fastlegesituasjonen tidligere. Han sa 
blant annet : «Vi har snudd oss rundt og 
kommet godt i gang med samarbeidet 
med KS og Legeforeningen». Han 
innrømmet at dette burde ha kommet i 
gang før.    
                                                                                                                             Foto: Arne Vatnøy/Legeforeningen  

 
De mest skeptiske av oss delegater opplevde en debatt som gav oss grunner til å se lysere på 
fremtiden for fastlegeordningen. Det viktige nå er å følge opp lovnadene som kom, og se at 
ord blir til handling. 
 
Legeforeningen skal straks i gang med takstforhandlinger og det er håp om at vi får se en 
annen side av staten i disse forhandlingene. I revidert nasjonalbudsjett er det avsatt 10 
millioner til rekruttering av nye fastleger. Dette er første gang denne regjeringen har avsatt 
midler til dette formålet.  Vi jobber nå frem mot 2019 budsjettet og håper at vi der ser langt 
større summer til ordningen.  
 
Under har jeg gjengitt resolusjonen Legeforeningen enstemmig vedtok. Det er viktig at vi 
står samlet bak disse kravene og at vi i forlengelsen av dette er villig til å sette makt bak våre 
krav. Legeforeningen sendte derfor ut en spørreundersøkelse for å undersøke hvorvidt 
kampviljen i korpset er tilstede.  
 
En fastlegeordning i krise – nå må det vises handlekraft! 
 
Fastlegeordningen er en av de mest vellykkete helsereformene i Norge. Den gir kontinuitet i 
lege-pasientforholdet, god tilgjengelighet og har som mål å sikre likeverdige legetjenester i 
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hele landet. Derfor er det svært alvorlig at fastlegeordningen, grunnmuren i hele 
helsetjenesten, nå slår sprekker.  
 
Landets kommuner har store rekrutteringsutfordringer. Dette henger sammen med en 
stadig mer krevende arbeidshverdag. Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse viser at 
fastlegene i snitt jobber 55,6 timer i uka. Omtrent halvparten av landets fastleger ser ikke for 
seg å jobbe som fastlege om fem år. Uten en solid fastlegeordning vil pasientenes 
helsetilbud svekkes betydelig og sykehusene overbelastes. 
 
Rekrutteringskrisen må møtes med følgende strakstiltak: 
 

- Rekruttere minst 500 nye fastleger i spesialisering årlig (ALIS) 

- Unge fastleger må sikres et grunntilskudd ved etablering av ny fastlegepraksis 

- Medisinstudentene må ha minimum 10 uker praksis i primærhelsetjenesten 

- Den ukontrollerte oppgaveoverføringen fra ulike aktører til fastlegene må stanses 

- Listelengden må ned, finansieringen styrkes og sosiale rettigheter sikres 
 
Den nylig publiserte IKU (inntekts og kostnadsundersøkelsen) sammen med resultatene fra 
tidsbruksundersøkelsen viser med klarhet at våre inntekter ikke har hengt med i forhold til 
økt oppgaveoverføring og forventninger.  
 
Vi går nå inn i en forsommer med pågående forhandlinger. De neste ukene og månedene blir 
svært spennende. Jeg håper i det lengste at staten bruker fornuften og unngår at det blir 
konflikt rundt en ordning som til tross for en del utfordringer fungerer bra for befolkningen. 
Legeforeningen ønsker løsning via dialog men samtidig forberedes strategier ved eventuelle 
konflikter.  
 
Vi får håpe vi slipper å ta disse i bruk.  
 
Med ønske om en riktig god sommer! 
 
Vennlig hilsen  
 

Rune Burkeland-Matre 
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 NYHETER FRA BÆRUM SYKEHUS 
  
Ved Toril Morken 

 Vararepresentant for Overlegeforeningen 
 Klinikktillitsvalgt for overlegene på Bærum sykehus 
 Foretakstillitsvalgt i Vestre Viken  

 

 

Endring av tillitsvalgte 
Fra årsskiftet har jeg, som til daglig arbeider som kirurg på Bærum sykehus, tatt over som 
foretakstillitsvalgt for overlegene i Vestre Viken etter Tom Henri Hansen fra Drammen sykehus. 
Det er et verv med 50 % frikjøp. Funksjonen som klinikktillitsvalgt ved Bærum sykehus fylles nå 
av anestesilege Jannicke Mellin-Olsen, med 10 % frikjøp. Hun var vara klinikktillitsvalgt. 
Hovedtillitsvalgt for YLF er Rune Ougland, med 10 % frikjøp. Han er i spesialisering i kirurgi. Rune 
og jeg sitter i styret i Akershus legeforening hvor vi har tradisjon for å arbeide med forbedring av 
legenes arbeidsforhold. Rune, Jannicke og jeg samarbeider om oppgavene og står til tjeneste for 
dere så godt vi kan. 
 
Innføring av ny ordning for spesialistutdanning 
Det jobbes hardt på Bærum sykehus. Pasientene får hjelp. Oppgavene er mange og krevende og 
det blir ikke tid til så mye mer enn å ta seg av pasientene. Ny ordning for spesialisering er innført 
for LIS 1, de tidligere turnuslegene. Ordningen innføres fortløpende også for de andre LIS legene. 
Det er et detaljert regelverk med omfattende læringsmål som nå skal styre spesialiseringen. 
Overraskende og skuffende nok ønsker myndighetene, Helsedirektoratet, departementet og 
helseministeren ikke å ha prosedyrelister og ikke operasjonslister. Det har vært et tydelig uttalt 
krav fra fagmiljøene at det er nødvendig med prosedyre- og operasjonslister. Vi er ikke blitt hørt. 
Myndighetene har heller ikke satt av økonomiske midler til reformen. Pengene må tas fra Vestre 
Vikens eget budsjett og tiden tas fra andre oppgaver. I motsetning til hva man skulle tro var 
hensiktsmessig, tas ressursene fra legenes fordypning, fra veiledning og mester/svenn læring, til 
og med tiden på operasjonsstua. Det gir ikke god kompetanseutvikling, noe som heller ikke 
tjener pasientene. 
 
Årets lønnsforhandlinger 
Det har vært lokale lønnsforhandlinger i årets hovedoppgjør hvor både lønn, avtaletekst og  
B-del skulle gjennomgås. Det er 6 år siden B-dels avtalene sist ble justert. Vi som forhandlet i 
Vestre Viken, en delegasjon bestående av tillitsvalgte for overleger og yngre leger fra våre 4 
sykehus og 6 klinikker, ønsket forenklinger og forbedringer i avtalen. Vi håpet at arbeidsgiver 
også hadde ambisjoner og håpet i det minste på en tydeligere tekst. Det viste seg at det ikke var 
mulig å få inn endringer, men vi ble enige om å jobbe videre med tre prosjekter til høsten i 
partssammensatte grupper;  

1. Bedre ordning for mat på vakt.  
2. Registrering av fordypning som flyttes eller man ikke får, en ordning som stimulerer 

arbeidsgiver til å oppfylle LIS legenes tariffestede rett til fordypning. 
3. Bedre lønnsutvikling for forskere og stipendiater. 
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Vi forsøkte å få inn i tariffavtalen tid til fordypning for LIS 1 og for overleger. I tillegg er det et 
behov for å definere tid til veiledning for de som veileder og blir veiledet, på samme måte som 
det er gjort i psykiatrien. Dette er viktig.  

Når det gjelder lønn viste det seg at det ikke var mulig å komme høyere enn 2,8 % lønnsøkning, 
det samme som man i år fikk i eksportindustrien (frontfagene). Det var satt av 3 % til 
lønnsforhøyelser i statsbudsjettet. Det samme hadde vår arbeidsgiver budsjettert med. Vestre 
Viken har gitt 2,8% til de ansatte og spart resten. Arbeidsgiver og vi ble dessverre ikke enige om 
fordelingen av disse 2,8 % lønnsmidlene mellom YLF og OF. Vårt forhandlingsresultat ble endelig 
avgjort sentralt den 13. Juni, da vi ikke kom til enighet lokalt.  Det har ikke skjedd før hos oss. 
Den nye lønnen blir utbetalt til høsten. 
 
Seniortiltak 
I protokollen fra A2 forhandlingene mellom SPEKTER og Legeforeningen kom det signaler om ”å 
legge forholdene til rette for at flest mulig vil stå lengre i arbeid” og at det var ”viktig at partene 
lokalt drøfter aktuelle seniorpolitiske virkemidler”. Vi tok det opp, men det var ikke interesse. 
Dette er beklagelig når vi ser at viktig kompetanse forsvinner med de eldste som slutter. De som 
har lengst erfaring har ofte lavere lønn enn de som har kunnet forhandle ved nyansettelse. Vi 
hadde tre ulike forslag. 1: Et lønnstrinn etter 5 og 10 år for å øke lønnen på slutten slik at det 
kunne være lettere å gå ut av vakt og over i andre oppgaver. 2: At man kunne slippe de pålagte 
2,5 timene (PUA) som legene jobber lenger enn andre arbeidstakere. 3: Full lønn hvis man av 
helsemessige eller andre årsaker går ut av vakt, noe vi har rett til fra 55 år.  
 
Lønnsforskjeller 
Vi får mange spørsmål fra medlemmer om lønn som er lavere enn i OUS. Flere opplever også det 
som urimelig at kolleger som gjør samme jobb har ulik lønn. Flere har sendt oss lønnskrav, opp 
mot flere hundre tusen. I lønnsoppgjøret har vi ikke mulighet til å rette på dette, midlene er 
begrenset. Vår politikk har derfor gjennom flere år vært å øke minstelønnen, noe som kommer 
alle til gode. Tilleggene man har øker med minstelønnen, som de regnes ut fra. Derfor har vi hatt 
den høyeste minstelønnen i Helse Sør-Øst siden siste forhandlinger. Vi har ikke ønsket 
lønnsmidler til individuell fordeling fordi det monner så lite for flertallet.  
 
Årlig utviklingssamtale mellom leder og ansatt 
Der hvor det er åpenbare skjevheter er det i arbeidsgivers interesse å rette opp dette gjennom 
året. Det er forutsatt i overenskomstens del A, §2 at ”Arbeidsgiver skal årlig ta initiativ til en 
dialog/lønnssamtale med den enkelte arbeidstaker. Arbeidsgiver foretar individuelle 
lønnsvurderinger basert på: Anvendt kompetanse, jobbutførelse, arbeids- og ansvarsområde. 
Det skal videre tas hensyn til viktigheten av både spisskompetanse og tverrfaglig teamarbeid.” 
”Overenskomsten er ikke til hinder for at det lokalt gis lønnstillegg i overenskomstperioden”, står 
det.  Avtalen gir mulighet til dette. Vi er enige med arbeidsgiver om at alle medarbeidere skal ha 
en årlig utviklingssamtale, medarbeidersamtale hvor også lønn er et tema. Det ser ikke ut til at så 
mange får slike samtaler med sin leder. Det er på tide at dette blir en rutine i forholdet mellom 
leder og ansatt. Be om en slik samtale! Det er anledning til å justere lønn i løpet av året, men det 
gjøres i altfor liten grad. 

Med denne orienteringen om de siste begivenheter i 2018 ønsker jeg alle en riktig god sommer! 
Etter ferien tar vi fatt igjen og prøver å få til forbedringer i våre arbeidsforhold. 

 

Gode sommerhilsener!  
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  NNYYHHEETTEERR  FFRRAA  PPSSLL 
  Ved Sverre Dølvik 

  Styrerepresentant for PSL 
 

 

 

Normaltariffen 
Det er i disse dager et medlemsbrev på  vei fra JA-avdelingen med informasjon om årets 
forhandlinger. 
De fleste  har sikkert lagt merke til at det er støy rundt fastlegeordningen, og det har vært et 
helt sentralt krav  fra Legeforeningen at det ytes særskilte midler til fastlegeordningen i årets 
forhandlinger. 
PSL stiller seg solidarisk med fastlegene  i denne saken. Foreløpig er man ikke kommet i mål 
med forhandlingene, og det er mulig at man i år ikke kommer frem til et resultat innen 
fristen. 
Konsekvensen av dette kan bli at det ikke foreligger en ny normaltarifforskrift fra 1. juli slik vi 
har vært vant til i alle år. 
Det betyr at inntil ny avtale er på plass vil det være de nåværende  takstene som fortsatt 
gjelder. 
 
Handlingsplan for avtalespesialister 
Styret i Helse Sør-Øst  vedtok 14. juni ny Handlingsplan for avtalespesialister.  
Det opprinnelige planforslaget  fra HSØ  inneholdt flere punkter om "utfasing " av ulike 
spesialiteter fra ordningen. 
Dette har vært et heftig diskusjonstema  de siste to årene, og Legeforeningen samt flere 
fagmiljøer har stilt seg kritiske til deler av planen. Det har lyktes å få til en del 
omformuleringer,  slik at planen når fremstår som noe moderert sammenlignet  med det 
første utkastet. 
 
I prosessen med diskusjon om planen har man etablert en fast ordning med dialogmøter 
mellom RHF-ledelsen og Legeforeningen / PSL. Dette er et klart fremskritt som bidrar til å 
bedre kommunikasjonen mellom Legeforeningen og RHF´et. 
 
Om anbudskonkurranser  
En orientering om  RHF´s praktisering av konkurranseregler  for anskaffelse av somatiske 
spesialisthelsetjenester i 2017 
 
I Helse Sør-Øst  ble det i 2017 gjennomført  anbudskonkurranse  om leveranse av  
spesialisthelsetjenester  innen en rekke somatiske spesialiteter 
 
Anskaffelsesregelverket var utformet på en slik måte at det for avtalespesialister ble stilt 
krav om at man ikke kunne  bruke sine egne lokaliteter / operasjonsstuer, dersom disse også 
brukes, eller har blitt brukt til virksomhet som avtalespesialister. 
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Det ville i praksis si at avtalespesialister  måtte innrede egne lokaler / operasjonsstuer for å 
få lov til å delta i konkurransen. Og man fikk heller ikke lov til å benytte  utstyr som også ble / 
blir  brukt i avtalepraksisen. 
 
Begrunnelsen var at man ikke skulle kunne benytte seg av utstyr  og lokaler som det 
offentlige har vært med på å finansiere. 
 
Konsekvensen av dette regelverket  ble i praksis  at avtalespesialister ble ekskludert fra å 
delta i  konkurransen.  
Det vil for de aller fleste avtalespesialister ikke være  økonomisk mulig eller bærekraftig å 
drifte virksomhet fra flere lokaler. 
 
Dermed  ble dette en konkurranse om leveranse som i praksis  var forbeholdt helprivate  
virksomheter. 
 
Dette fremstår  underlig når man vet at det er en erklært politisk målsetting  fra  de styrende 
helsemyndigheter at  man ønsker å utnytte ledig kapasitet der dette finnes. 
  
Og det finnes en del ledig kapasitet i avtalepraksis, der det som kjent er mange som har 
hjemler som ikke er 100 prosent. Dette gjelder blant annet  i senior-juniorordninger, og for 
dem som  har deltidshjemler. 
 
Det virker og underlig at en offentlig leveranse  til en offentlig aktør (RHF)  skal forbeholdes 
hel-private  leverandører. Mange av disse har også lokaler, operasjonsstuer og utstyr  som 
delvis er offentlig finansiert, nettopp gjennom tidligere anbudsbaserte leveranser  til det 
offentlige. 
 
Her praktiseres med andre ord regelverket ulikt  for helprivate aktører og avtalespesialister. 
 
Regelverket ble ikke praktisert på denne måten i årene 2003 til 2011, da flere 
avtalespesialister fikk anledning til å delta i slike konkurranser, og til dels også vant  frem i 
konkurransene. 
 
Det kan derfor være grunn til å spørre om, eller antyde, at regelverket nå er blitt utformet på 
bestilling fra de helprivate virksomhetene, nettopp for å utelukke avtalespesialister fra å 
delta. 
 
Hvis dette medfører riktighet, er det i så fall kritikkverdig. Her har man utformet ulike regler 
for helprivate og avtalespesialister, selv om  begge gruppene faktisk har finansiering fra det 
offentlige. 
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DDEENN  NNYYEE  PPEESSIIAALLIISSTTFFOORRSSKKRRIIFFTTEENN 

Ved Geir J. Korsmo 
Vara styrerepresentant for LSA 
 
Kommuneoverlege i Ski kommune 
 

 
Forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for 

leger og tannleger (spesialistforskriften).  

Endring av spesialistforskriften med høringsfrist 22.6.2018 

Spesialistutdanning for leger har lenge vært under vurdering og evaluering av 
Helsedirektoratet. Spesialist utdanningen og turnustjenesten har til nå i stor grad vært 
basert på tjenestetid, men med islett av enkelte mer eller mindre klare og tydelige 
merittkrav knyttet til de ulike spesialitetene.  
 
Ny spesialistforskrift trådte i kraft 1.3.2017. Med den nye forskriften legges det opp til helt 
ny spesialiststruktur for de 43 spesialitetene som er basert legetjenester i helseforetakene. 
Forskriften legger opp til at spesialiseringsløpene for de tre ASA spesialitetene skal fastlegges 
senere (ASA: allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin). Dette er de tre 
spesialitetene som i hovedsak har meritter utenfor helseforetakene). 
Den 22.6.2018 er høringsfristen for ny forskrift som regulerer de nye ASA spesialiseringene.  
 
Med ny forskrift avsluttes den 1.9.2018 en kjent og kjær utdanningsordning, 
turnustjenesten. Inn kommer LIS 1.  
 
I sykehusene har de første to LIS 1 kullene allerede startet sine løp. De første av disse står 
klar for siste del av tjenesten i kommunene den 1.9.2018. LIS 1 tjenesten vil som 
turnustjenesten vare 12 + 6 måneder. 
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Alle spesialiteter er fra 1.3.2017 bygget opp av 2 eller tre moduler, hvor LIS 1 er felles 
plattform. 
I de store spesialitetene vil det være både LIS 2 og LIS 3 moduler, men i de mindre vil man gå 
rett fra LIS1 til LIS 3 modulen, slik det vil være i ASA spesialitetene. Et typisk 
spesialiseringsløp skal da vare ca. 6,5 år. 
 
 
Ny spesialiststruktur er basert på  et stort antall definerte læringsmål og et ikke fult utviklet 
program for læringsaktiviteter. De nye læringsmålene må derfor i hver enkelt kommune 
utdypes med en strukturert plan over læringsaktiviteter som veiledere, andre supervisorer, 
virksomhetens ledelse og andre avtaleparter herunder f. eks helseforetakene skal kvittere 
for.  
 
Loggføringen av godkjente læringsaktiviteter og oppnådde læringsmål skjer for 
sykehustjenesten i en ny utviklet elektronisk web basert kompetanse portal fra Dossier 
Solutions. Det arbeides med å tilpasse portalen til LIS 1 i kommunene. Denne høsten er det 
grunn til å anta at portalen ikke er ferdig for kommunal tilgang. LIS 1 legene har allerede 
tilgang til portalen i sykehus og i starten vil nok kommunene måtte sende inn materiale for 
registrering via spesialisthelsetjenestens portal eller kanskje ved hjelp av LIS 1 legens adgang 
til portalen.  
 
Forskriften stiller krav til progresjon i LIS 1 utdanningen. LIS 1 tjenesten i sykehus og 
kommune er ikke ferdigstilt før utdanningskandidaten har fått vurdert og godkjent alle 
læringsmål og tilhørende læringsaktiviteter. Det er ikke tilstrekkelig å ha gjennomført 18 
mnd. tjeneste. 
Her ligger kjernen i kommunenes utfordringer frem til og etter de første LIS 1- legene møter 
den 01.09.18. 
Læringsmål i spesialistutdanningen er kommet for å bli. Den struktur som dette gir over 
spesialistutdanningen må vi antagelig være glad for. Tilhørende læringsaktiviteter må 
utvikles i hver enkelt kommune og virksomhet, evt. ved samarbeid med andre kommuner og 
helseforetak innen 01.09.18.  
 
Har ikke kommunene dette verktøyet på plass den 01.09.18 vil ikke kommunene være i 
stand til å levere en plan for gjennomføring av LIS1. LIS 1 legen vil da ikke få ferdigstilt den 
kommunale delen av grunnutdannelsen, og må gjennomføre ytterligere LIS 1 tjeneste i egen 
eller ny kommune før godkjenning av LIS1 modulen. 
 
Etter at læringsaktiviteter og en læringsplan er fastsatt av kommunen sammen med veileder, 
må det store antall læringsmål (101) og ledsagende aktiviteter følges nøye opp av både 
kandidaten og utdanningsvirksomheten. Virksomheten må sørges for at enden på 18 mnd. 
LIS1 tjeneste sammenfaller med ferdig stillet merittbok. 
 
Her ligger det an til nye kostnader for kommunen til planlegging og oppfølging av LIS 1 
legene uten at det følger nye midler fra staten enn så lenge. 
Ny endret forskrift er på høring frem til 22.06.2018, vi vet ikke om ny forskrift er klar innen 
01.09.2018. 
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HHeellsseettjjeenneessttee  ffoorr  lleeggeerr  ii  AAkkeerrsshhuuss  

lleeggeeffoorreenniinngg  --  eett  2200  åårrss  

ttiillbbaakkeebblliikkkk 

Ved Arne J. Hjemmen 
Avdelingsrådgiver og støttekollega i Akershus 

 
«Man kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet»,                            
Fra Den lille Prinsen, Antoine de Saint-Exupery 
  

Fra midten av 1980-tallet har det vært økende oppmerksomhet omkring legers helse, særlig 
knyttet til misbruk og sikkerhet i yrkesutøvelsen. Fra institusjoner som behandlet leger kom 
det rapporter om økt sykelighet blant leger. Videre toppet leger selvmordsstatistikken i 
Norge.  

Akershus legeforening har på denne bakgrunn vært opptatt av legers helse, og hvordan man 
på kollegial basis kunne intervenere slik at man kan unngå alvorlige konsekvenser. Derfor 
besluttet styret å gjennomføre et toårig forsøk med helsetjeneste for leger i Akershus. Asker 
og Eidsvoll kommuner ble valgt som prøvekommuner. Leger som ikke var omfattet av 
bedriftshelsetjeneste i forsøkskommunene ble invitert til å delta.   

Det ble valgt ut seks erfarne kolleger som hadde bred allmenn tillit til å være leger i 
prosjektet. Disse ble kalt «tillitsleger». «Tillitslegene» hadde omfattende veiledning på 
forhånd og under hele prosjektperioden. Av legene i forsøkskommunene deltok hele 90 %.  
I tillegg til to legeundersøkelser i prosjektet ble det foretatt praksisbesøk hos samtlige 
brukerleger. 

Dr. med. Olav Rutle evaluerte prosjektet. I prosjektet var det en grundig somatisk 
undersøkelse, samt en kartlegging av psykososiale forhold. Det var nesten enstemmighet om 
at det psykososiale var den mest verdifulle delen av undersøkelsen. Alle brukerlegene 
trivdes godt på jobb. 6 av 28 brukerleger rapporterte at de hadde vært utsatt for situasjoner 
som de opplevde som truende. Videre mente 12 brukerleger at de ikke hadde tilgang til 
egnet person eller miljø til å bearbeide vanskelige situasjoner.  

Som ledd i arbeidet med prosjektet vårt arrangerte Akershus legeforening til sammen fire 
konferanser om Legehelse og Helsetjeneste for leger. Vi inviterte Legeforeningenss samtlige 
fylkesavdelinger til å melde på leger med interesse for temaet. Alle konferansene var 
fulltegnet. 

Første konferanse var på Åsgårdstrand Hotel i 1991. Konferansen var fulltegnet. Tema for 
denne konferansen var presentasjon av vårt prosjekt.  

I 1992 avholdt vi en oppfølgingskonferanse, også denne gangen i Åsgårdstrand Hotel. I 1993 
avholdt vi tredje konferanse på Hankø Fjordhotel. Tema for konferansene var Legehelse og 
Helsetjenste for leger, herunder forebyggelse av uhelse ved en kollegial støtteordning som 
er en forløper for støttekollegaordningen.  
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Fjerde konferanse ble avholdt i 1994 på Wadahl Høyfjellshotel.  Til denne konferansen 
inviterte vi dr. Glin Bennet fra Bristol, UK som foreleser. Glin Bennet var opprinnelig kirurg, 
han ble senere psykiater og forfatter. Blant annet har han skrevet boken «The Wound and 

the Doctor. Healing Technology and Power in Modern Medicine». 

 
«If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail» 
- by Abraham Maslow 

Vi skal heller ikke unnlate å nevne at vi i 2014 feiret 25-års jubileum for legehelse og 
helsetjeneste for leger ved en jubileumskonferanse i Legenes Hus. Dette var internt for 
Akershus legeforenings lege-for-leger og støttekolleger, samt andre interesserte kolleger. 

Erfaringene fra det opprinnelige prosjektet i 1989-91 har vært grunnlaget for utvikling av 
helsetjenestetilbudet til medlemmene av Akershus legeforening. «Tillitslegene» fra 
prosjektet har vært en viktig ressurs i utvikling av lege for lege-ordningen i Akershus. Leger 
har tradisjonelt høy terskel for å oppsøke helsetjenester. Mange unnlater å søke hjelp, eller 
behandler seg selv. Opprettelsen av en dedikert legetjeneste har vært et forsøk på å bedre 
dette. Ved innføring av fastlegeordningen har en del leger valgt å bruke lege-legen som sin 
fastlege. I Akershus legeforening er det syv lege-leger. En oversikt over lege-legene finner 
man på Legeforeningens nettside. 

Videre er støttekollegaordningen en viktig ressurs. I perioder med påkjenninger, være seg 
privat eller profesjonelt, er støttekollegenes oppgave å gi medmenneskelig støtte, råd og 
veiledning. I Akershus legeforening er det i dag syv erfarne leger som er støttekolleger, 
hvorav to erfarne allmennleger, en arbeidsmedisiner, tre psykiatere og en 
samfunnsmedisiner/sosialmedisiner. Oversikten over støttekollegene med 
kontaktinformasjon finner man likeledes på Legeforeningens nettside. 
 

Ressurssenteret Villa Sana 
Villa Sana er på et vis en «andrelinjetjeneste» for lege for lege-ordningen og 
støttekollegaordningen. Villa Sana er et tilbud til alle leger som trenger hjelp og støtte i 
kriser. Tilbudet består av ukeskurs og individuell rådgivning. Leger kan selv melde seg til Villa 
Sana.  

I forhold til virksomheten som støttekollega er 

tilbudet om individuell rådgivning på Villa Sana  

et tilbud til leger som har behov for hjelp utover 

det man kan få til i støttekollegaordningen. Jeg 

har vært støttekollega helt fra den tid ordningen 

ble etablert. Når man står overfor en kollega som 

er i en svær krise, pleier jeg å formidle kontakt 

med Villa Sana for avtale om rask hjelp i form av 

individuell samtale/rådgivning. Jeg har svært ofte 

fått tilbakemelding fra vedkommende om at 

hjelpen på Villa Sana har vært avgjørende viktig. 
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Utfordringer og problemområder 
Arbeidsmiljøet i deler av helsetjenesten har blitt tøffere; særlig gjelder dette yngre leger på 
våre sykehus, i spesialisering (LIS-leger) som har et betydelig og dårlig arbeidsmiljø; det 
gjelder ikke minst på de store sykehusene (AHUS, OUS m.fl.). Unge kvinnelige leger er 
kanskje mest utsatt. 

Tron Svagård, leder og psykiater på Villa Sana rapporterer om at situasjonen for legene på de 
store sykehusene er bekymringsfull; det er så stor pågang at det er venteliste på ukeskurs og 
for individuell rådgivning. 

Situasjonen er således en utfordring for støttekollegene i vårt område. Jeg vil minne om at 
blant støttekollegene i Akershus er det tre psykiatere, to erfarne allmennleger, en 
arbeidsmedisiner og en samfunnsmedisiner med tilleggsutdannelse i sosialmedisin.  

Det bør likeledes ligge vel til rette for et samarbeid mellom støttelegeordningen i Akershus 
og Oslo: Ressursene er der, det gjelder bare å samordne og organisere hjelpen slik at de som 
trenger hjelp, får hjelp! 

«Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end 
of the beginning” -  by Sir Winston Churchill.  

 

Referanser: 

Prosjektet Helsetjeneste for leger er beskrevet i Tidsskriftet  
(Tidsskriftet Norske Lægeforening nr.  8, 1993: 961-4). 

Prosjektet er evaluert av Olav Rutle i Tidsskriftet  
(Tidsskriftet Norske Lægeforening nr. 8, 1993; 113: 964-6) 

 

Du kan lese mer om Helse- og omsorgstilbud for alle leger og medisinstudenter på: 
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/ 

 

  

https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/
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OOVVEERRSSIIKKTT  OOVVEERR  SSTTØØTTTTEEKKOOLLLLEEGGEERR  II  AAKKEERRSSHHUUSS  
Mer informasjon om helse- og omsorgstilbudet for leger/medisinstudenter finner du på 
Legeforeningens nettside: https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/ 
 

Arne Johannes Hjemmen 
Leder 
 
Mobil: 900 71 502 
E-post: ahjemmen@gmail.com 
 
 

 
Ragnhild Thorstensen Horn 
Medlem 
 
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus 

 Mobil: 400 65 435 
 E-post: ragnhildhorn1@gmail.com, 

 

  

Jørgen Henrik Brochmann 
Medlem 
 

Arbeidssted: Henrik Brochmann AS 
Mobil: 951 38 024 
E-post: hbrochma@online.no 
 

 
Elisabeth Juvkam 
Medlem 
 
Arbeidssted: Lønnås legesenter 
Telefon: 951 10 935 
E-post: ejuvkam@gmail.com 
 

 
Agneta Emma Iversen 
Medlem 
 
Arbeidssted: Arbeids- og velferdsdirektoratet 
Mobil: 907 00 589 
E-post: agneta-emma@live.no 

 

Fredrik Jakhelln 
Medlem 
 
Arbeidssted: Dr. Jakhellns spesialistpraksis 
Mobil: 959 32 549 
E-post: fre-j@online.no 

 
 

Jorun Kvile 
Medlem 
 

Arbeidssted: Follo DPS - Ahus 

Mobil: 958 36 088 

E-post: jorukv@online.no 

https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/
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https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=028038079197227102077235084164121127015217214076
mailto:'hbrochma@online.no'
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=242108128233080049102172132145125039218149035014
mailto:ejuvkam@gmail.com
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=028087163212078218019037226065081171207164038082
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https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=098014172003161059143104009237147054004234179048
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