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Våren er travel! I hvert fall i organisasjonslivet. På løpende bånd kommer 
Ylfs årsmøte, sentrale forhandlinger og Legeforeningens landsstyremøte. I 
disse fora fattes beslutninger som påvirker vår organisasjon og vår hverdag.

På Ylfs årsmøte hadde vi en stor og bred debatt om legers arbeidstid. Debat-
tens hovedmomenter var arbeidstidslengde og den økende belastningen 
leger opplever på jobben. Vi vedtok et policydokument om legers arbeidstid. 
Med dette dokumentet ønsker vi å sette viktige premisser for legers arbeidstid 
på dagsorden, i tillegg til å etablere rammekrav for vår arbeidstid. Arbeidstid 
og Ylfs policydokument belyses i egen artikkel i denne utgaven av Forum for 
yngre leger. Policydokumentet kan leses på Ylfs nettsider under «Ylf mener».

Forhandlingene om den sentrale A2 avtalen ble i vår preget av faste stillinger 
for leger i spesialisering. Dessverre ble vi møtt med krav om redusert forutsig-
barhet i tjenestested og krav om mer ubekvem arbeidstid. Arbeidsgiversiden 
ønsket å løse opp i dagarbeiderstatusen vår ved å endre 20 timers regelen, og 
dermed få større anledning til å pålegge oss arbeid på ettermiddag og kveld. 
Redusert forutsigbarhet med tanke på tjenestested og mer ubekvem arbeids-
tid kan ikke Legeforeningen gå med på. Da ønsket ikke arbeidsgiver å snakke 
mer om faste stillinger. Det er trist, men heldigvis har vi bred politisk støtte i 
Stortinget og klare pålegg fra helseministeren om at faste stillinger skal være 
hovedregelen for oss. Arbeidet vil gå videre!

Videre utover våren og forsommeren skal de lokale B-dels forhandlingene 
gjennomføres. Vi håper at handlingsrommet lokalt er større enn det vi opp-
levde sentralt. Ylf og Legeforeningen har et stort apparat tilgjengelig for å gi 
støtte i de lokale forhandlingene. Blant annet skal alle lokale forhandlere få 
en omfattende forhandlingsveileder, og Legeforeningen vil være tilgjengelig 
døgnet rundt gjennom forhandlingsperioden. 

Lykke til med vårens forhandlinger!

Forhandlingstid

johan.torgersen@legeforeningen.no
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Leder
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Ylf-kalenderen 3/2012

2012
mai

2.  møte i forhandlingsutvalget, Spekter

2.  møte i Spesialitetsrådet

2.  møte i fondsutvalg Fond i

3.–4.  Spesialitetsrådets seminar om  
 spesialistutdanning

9.  møte forhandlingsutvalget, Spekter 

9.  Styremøte, Ylf

10.  Leder deltar på allmennlegeforeningens  
 Årsmøte

11.  Kravsoverlevering a2 forhandlingene

10.  Leder deltar på allmennlegeforeningens  
 Årsmøte

14.  oppstart a2 forhandlinger

21.  Ylfs formøte før Landsstyret

22.–24.  Legeforeningens Landsstyremøte

30.  møte i akademikerne helse

31.  møte i forhandlingsutvalget, KS og oslo  
 kommune

Juni

4.  Leder holder foredrag om faste stillinger for  
 kardiologer i helse Sør-Øst

5.   Leder holder foredrag for kommunikasjons 
 avdelingen i helsedirektoratet

8.  møte arbeidsgruppe om Nasjonal  
 sykehusplan

15.  Styremøte i Ylf

20.  møte akademikerne helse

21.  møte i forhandlingsutvalget, Spekter

Juli

august

September

3.–7.  arbeidsmøte for styret i Ylf

13.  møte i fondsutvalg Fond i

14.  møte i arbeidsgruppe om Nasjonal  
 sykehusplan

14–16.  møte i Nordisk råd for yngre leger, London

16.–19. Seminar med Finnmark, Troms og Nordland  
 legeforening, hurtigruta

15.  møte i forhandlingsutvalget, Spekter

oktober 

10.  møte i akademikerne helse

18.–.20.  møte i european Junior Doctors, malaga 

23.  Styremøte Ylf

24.–26.  Trinn ii-kurs i Kristiansand

Ylf-Kalenderen
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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@diakonsyk.no

Tonje Tvinnereim 
tonje.tvinnereim@gmail.com

Fredrik Sund 
fredrik.sund@unn.no

Arne Carlsen 
arne.carlsen@lyse.net

Krsitian Fosså 
krifos@ous-hf.no

innhold

legers arbeidstid 
Folk blir ubeleilig nok syke til alle døgnets 
tider, og legenes arbeidstid må innrettes 
deretter. men det betyr ikke at vi må godta 
hva som helst. Ylf har nylig vedtatt et 
policydokument om arbeidstid, og lederen gir 
oss en innføring i bakgrunnen for at vi trenger 
et slikt dokument.  Side 5–6

legeforeningens 
landsstYreMøte 2012 
22.–24. mai var Legeforeningens øverste 
tillitsvalgte samlet til Landsstyremøte på 
Soria moria. Ylfs delegasjon var på plass. 
Styremedlem arne carlsen gir deg et kjapt 
referat av møtets høydepunkter.Side 8–9

Ylfs it-utvalg 
Ylf har opprettet et eget iT-utvalg. Lederen 
av utvalget, Linn Brandt, oppfordrer alle 
Ylf’ere til å delta i utformingen av fremtidens 
helse-iT. Side 10

napp-ut-bilag: svangersKap 
Bolle i ovnen, sa du? Da er denne utgavens 
bilag midt i blinken for deg! her kan du lese 
alt du trenger om dine rettigheter under 
graviditeten og når det lille nurket har 
kommet til verden. Side 11–14

dessuten
03 Ylf-kalenderen
07 redaktørens hjørne
15 mitt funn
28 Yngre leger leser: «The house of God» av Samuel Shem
26 riskhospitalet

10

11

8

5

holMenKollstafetten 2012 
Ylf stilte selvfølgelig lag på årets stafett med mål 
om å knuse overlegeforeningens lag. Les hvordan 
det gikk med våre tapre representanter. Side 19

legerollen under lupen 
Forum setter fokus på legerollen og inviterer 
sentrale samfunnspersoner til å si sin mening. 
Denne utgaven: president i Legeforeningen 
hege Gjessing. Side 20–21

22
19
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Legers  
arbeidstid 

Johan Torgersen

johan.torgersen@
legeforeningen.no

intervjufra foreningen
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Arbeidsbelastningen vi utsettes for på jobb påvirker både 
pasientsikkerhet og legenes egen helse. Arbeidsbe-
lastningen kan karakteriseres med utgangspunkt i fire 

parametere: Samlet arbeidstid (antall timer pr uke), lengde på 
arbeidsperioden (antall timer sammenhengende arbeid), meng-
den av nattarbeid (særlig hyppigheten og mengden av arbeid 
mellom kl 23 og 07) og intensiteten/belastningen i den enkelte 
arbeidsperiode.

Med bakgrunn i at innretningen av arbeidstid kan ha skade-
lige effekter på arbeidstakers helse, og også kan påvirke kvaliteten 
på tilbudet som gis, har vi reguleringer av arbeidstid både i lov-
verk, og for vår del også i avtaleverket. Arbeidsmiljøloven setter 
grenser for hvor mye en kan jobbe sammenhengende en enkelt-
dag og i løpet av en uke, og stiller krav til hvor mye hvile en skal 
ha. Legenes avtalte arbeidstidsutvidelser (vernebestemmelsene 
i overenskomstens del A2) representerer en betydelig utvidelse 
av de lovfestede arbeidstidsbegrensningene som gjelder andre 
yrkesgrupper. Dette er det viktig å være klar over.

Over de siste årene har vi fått kunnskap om negative effekter av 
høy arbeidsbelastning generelt og arbeid om natta spesielt. Dette 

er kunnskap vi må ta inn over oss. I studier fra USA er det påvist 
at dersom samlet arbeidstid overstiger 50 timer pr uke, begynner 
risikoen for uheldige virkninger å øke. Sjansen øker for å få for 

Leger må jobbe til alle døgnets tider. oppgavene vi utfører er blant annet knyttet til øyeblikkelig 
hjelp, som det må være beredskap for døgnet rundt. Dette er en kjensgjerning som vi må forholde 
oss til. Det gjør vi også. Vi stiller opp for arbeidsgiver i de ulike vaktordningene som må til for at de 
kan ivareta sine myndighetspålagte oppgaver. men det er langt fra å erkjenne behovet for nattar-
beid til å la dette arbeidet foregå uten godt begrunnede reguleringer. 

Vernebestemmelser Arbeidsmiljøloven

ikke overstige 60 timer for 
noen enkelt uke

40 timer i løpet av sju dager

ikke overstige 19 bereg-
nede timer for noe enkelt 
vaktdøgn

9 timer i løpet av 24 timer

hver enkelt arbeidsuke skal 
ha minst 28 timer sammen-
hengende fri

35 timer sammenhengende 
arbeidsfri i løpet av sju dager

arbeidsfri periode på 
minst 8 timer mellom 2 
arbeidsperioder

11 timer sammenhengende 
arbeidsfri i løpet av 24 timer

SammeNLiKNiNG aV GreNSer For 
arBeiDSTiD i arBeiDSmiLJØLoVeN oG i 
VerNeBeSTemmeLSeNe i a2
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lite søvn med påfølgende risiko for kronisk søvnmangel, og det er 
større risiko for å bli involvert i bilulykker. Om lange arbeidsuker 
kombineres med nattarbeid, er det økt risiko for alkoholmisbruk 
og sosiale problemer. Om en jobber på en måte som fører til kro-
nisk søvnmangel, enten fordi en har høy samlet arbeidstid, jobber 
om natta eller som følge av en kombinasjon av dette, har en økt 
risiko for overvekt, høyt blodtrykk og utvikling av diabetes type 
2, og i tillegg økt risiko for visse krefttyper. Det er også godt doku-
mentert at nattarbeid og høy samlet arbeidstid øker risikoen for 
å stikke seg på sprøytenåler med de farene det medfører. Og ikke 
minst; pasientsikkerheten svekkes når en jobber om natta eller 
hvis en er søvndeprivert under arbeidet av andre årsaker. 

Det er ikke alltid en kan sammenligne norske forhold direkte 
med amerikanske forhold. For eksempel er samlet arbeidstid 
for leger i Norge i gjennomsnitt lavere enn i USA, men effektene 
av nattarbeid vil være de samme. Trenden for norske leger er at 
samlet arbeidstid går ned og varigheten på arbeidsperiodene 
blir kortere. Samtidig får vi rapporter om at belastningen i den 
enkelte arbeidsøkt og mengden av arbeid på natt øker. Det sist-
nevnte er en uheldig utvikling, og vi tror en av grunnene til dette 
er den økonomisk pressede situasjonen sykehusene er i. Effek-
tiviseringen fører til at den enkelte må gjøre mer, samtidig som 
knapphet på ressurser på dagtid, skyver arbeid over til kvelds- 
eller nattestid.

I Ylf er legers arbeidstid et hyppig diskutert tema. Det er en av 
våre viktigste oppgaver å hele tiden vurdere våre medlemmers 
arbeidsvilkår opp mot utviklingen i sykehusene. Vi må også ta 
med i betraktningene kunnskapen vi har om organisering av 
arbeidsform og arbeidstid. Når driften i sykehusene endres og 
ny kunnskap blir tilgjengelig, må diskusjonene ta opp i seg dette.

Over det siste halvannet året har Ylf jobbet med et poli-
cydokument om arbeidstid. På årsmøtet i april i år ble dette 
policydokumentet vedtatt. I dette dokumentet ønsker vi å slå 
fast grunnleggende holdninger til legers arbeidstid, fremme 
spesifikke krav og også skissere de viktige temaene som arbeids-
tidsdiskusjoner bør omfatte. Policydokumentet om arbeidstid er 
tilgjengelig på Ylfs nettsider under temaet «Ylf mener».

Policydokumentet består av en innledning og seks påfølgende 
tematiske avsnitt. Temaene vi behandler er organisering av 
arbeidstid, unntak fra vernebestemmelsene, arbeidsbelastning, 
overtid, utvidet arbeidstid og arbeidstid i forhold til spesialisering. 

Innledningsvis slår vi fast at legers arbeidstid skal være organi-
sert på en forsvarlig måte. Det innebærer at en ikke skal jobbe på 
en måte som påfører oss helseskade. Det vil si at intensjonene om 
fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø, slik det er slått fast i Arbeidsmil-
jøloven, også skal gjelde leger. Samtidig legger vi innledningsvis 
også til grunn at det er nødvendig, og også mulig, å organisere 
arbeidstiden utover arbeidstidsgrensene i Arbeidsmiljøloven og 
fremdeles ivareta forsvarligheten for leger.

De mest omfattende diskusjonene om arbeidstid knytter seg 
som oftest til varigheten på en arbeidsperiode. I dag er maksimalt 

antall timer en skal være sammenhengende på jobb 19 timer. Det 
forutsetter også at en får hvilt i løpet av vakten. Uansett lengde 
på arbeidsperioden gjelder et overordnet krav om minst 8 timer 
hvile pr døgn. Noen mener at det bør være mulig å jobbe hele 
døgn, dvs. 24–25 timers sammenhengende arbeidsperioder. Ut 
fra den kunnskapen vi har nå, er dette svært vanskelig å støtte. 
Samtidig er arbeidsbelastningen i sykehusene nå så stor og også 
voksende, at det er vanskelig å se for seg ordninger hvor minst 8 
timers hvile og tilstrekkelig søvn faktisk blir gjennomført i løpet 
av en slik vakt. Vi får med jevne mellomrom inn ønsker om å 
kunne jobbe utover 19 timer. Ylfs prinsipielle syn, som også blir 
håndhevet, er at vi vil være svært restriktive i å tilråde til dette. 

Som et argument for å jobbe lange vakter brukes ofte faren for 
at pasientoppfølgingen blir oppstykket, og at legene i spesialise-
ring får for lite tid til stede på jobb for å drive spesialiseringsrettet 
arbeid. Når det gjelder oppstykkete pasientforløp, er det også et 
tema som det er forsket på og som omtales i litteraturen. Det pekes 
på at diskontinuitet er farlig, og det er nok riktig. Diskontinuitet 
skyldes mange forhold og ikke bare at legenes vakter er kortere 
enn før. Det er ulike leger i mottak og på post, over flere dager vil 
flere leger være involvert i behandlingen av samme pasient, og 
også flere representanter for andre helsepersonellgrupper vil bli 
involvert. Informasjonsflyten leger imellom og mellom leger og 
andre helsepersonellgrupper kan by på utfordringer fordi det i 
travle hverdager er mindre rom til å utveksle og innhente infor-
masjon. Det er ikke dokumentert negative effekter av å redusere 
sammenhengende arbeidstid, og det er godt dokumentert i flere 
amerikanske studier at reduksjon fra døgnvakter til 16 timers 
vakter øker pasientsikkerheten. I en engelsk kartlegging av 
pasientsikkerhet i forbindelse med innføring av det europeiske 
arbeidstidsdirektivet som setter maksimumsgrenser for arbeid 
på 13 timer pr døgn og 48 timer pr uke, ble det heller ikke påvist 
redusert pasientsikkerhet. 

Når det gjelder arbeidstidens lengde og forholdet til gode spesi-
aliseringsvilkår, er det å gå lange vakter ikke eneste løsning for å få 
nok tid tilstede på dagtid. Den gode løsningen er å øke antall leger 
i spesialisering på den enkelte avdeling. Da vil det bli frigitt mer 
tid til spesialiseringsoppgaver. Flere av spesialitetskomiteene sier 
også at det er god kapasitet i forhold til inngrep og prosedyrer. For 
Ylf er det mest riktig å jobbe for bedre spesialiseringsforhold på 
denne måten, heller enn å gi etter ved å akseptere ordninger som 
potensielt skader både legen og pasienten. 

Vi skal diskutere arbeidstid i flere fora og på mange måter i 
Ylf fremover. Særlig mener vi at vi må ha et større fokus på den 
økende arbeidsbelastningen og økt mengde arbeid på natt og 
kveld. Ylfs landsråd har vært tydelige på at leger fremdeles skal 
være dagarbeidere med vaktbelastning. Dette både av hensyn til 
spesialiseringssituasjonen, da læringsarenaene er flest og best på 
dagtid, men også av hensyn til hvor mye ubekvem arbeidstid vi 
skal måtte leve med. Medlemmene inviteres til å delta i denne 
debatten!
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Johan Torgersen

johan.torgersen@
legeforeningen.no

intervjuintervjunotert

I disse dager sender Legeforeningens forskningsinstitutt ut spør-
reskjema til hver enkelt lege i spesialisering i Norge, hvor de blir 
bedt om å vurdere kvaliteten på egen utdanning. Det er nødven-
dig å dokumentere hvordan de forskjellige utdanningsløpene for 
leger i spesialisering fungerer. Det nye i dette prosjektet er at det 
vil hentes inn data fra hver enkelt lege, og disse dataene skal ses i 
forhold til både de formelle utdanningskravene og hvordan det 
enkelte helseforetak legger til rette for legenes spesialistutdanning.

Leger i spesialisering inviteres i dette prosjektet til å gi tilbake-
melding basert på spørreskjema som tar for seg fire hovedområder 
innen utdanningen:

1. veiledning 
2. supervisjon 
3. fordypning, forskning og undervisning 
4. opplevelse av egen læring og eget læringsmiljø

Målsetningen er å bygge opp et løpende evalueringssystem som 
gjør det mulig å følge utviklingen over tid. Det er viktig å kunne 
knytte den individbaserte informasjonen opp mot de enkelte 
utdanningsstedene. Derfor kan ikke evalueringen være anonym. 
Dataene blir selvsagt behandlet konfidensielt, og de vil ikke bli 
brukt på måter som kan ha negativ betydning for den enkelte lege 
i spesialisering. Første runde i datainnsamlingen vil bli gjennom-
ført i løpet av mai og juni 2012. 

Ylf oppfordrer alle til å besvare undersøkelsen! Det er i den 
anledning også viktig å ha oppdatert informasjon om seg selv 
i Legeforeningens medlemsregister, inkludert korrekt epostad-
resse. Det kan du sikre enten ved å sjekke dine egne opplysninger 
når du er logget inn på legeforeningen.no eller ved å sende mail 
til registeret@legeforeningen.no.

Evaluering av 
spesialist utdanningen
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– Hmrf … denne kaffen var gammel…
– Ja, den var visst ganske sur, ja.
– Ja, så … ja, hvordan går det?
– Jo, det går vel i grunnen greit.
– Så du er fornøyd?
– Tja, det kan man vel si.
– Bra..
– Mmmm
– Fint. Og du var på kurs forrige uke?
– Nei, det var hun andre asslegen. Jeg fikk 
ikke plass.
– Åja … Men du skal kanskje på kurs snart.
– Håper jo det, ja.
– Ja. Kurs er bra … Det kan ofte være 
givende.
– Det vil jeg tro…
– Ellers da? Noe du vil ta opp? 
– Eeeeh, kan ikke komme på noe sånn på 
stående fot.

– Nei… da…
– Jeg lurte litt på behandlingen av sepsis uten kjent… bakterie
– Ja, det ja…. Det står vel ganske greit i prosedyresamlingen..?
– Ja, det gjør jo for så vidt det egentlig…
BIIIP BIIP
– Var det din?
– Skal vi se…
– Nei, det var visst min, det. 
– Ja, det var det visst.
– Ja, neimen da snakkes vi senere da.
– Snakkes ja.

Individuell veiledning kan være veldig nyttig og veldig unyttig. Nylig 
sendte Legeforeningen ut en spørreundersøkelse til alle LIS-leger 
blant annet for å kartlegge kvaliteten på veiledningen under spesiali-
seringen. I undersøkelsen blir vi blant annet bedt om å svare på om og 
hvor ofte vi har veiledningssamtaler, om man får relevante tilbakemel-
dinger og i hvilken grad veiledningen er nyttig for læringsprosessen. 
Det vi ikke ble spurt om, men som undersøkelsen allikevel fikk meg til 
å reflektere over, er i hvilken grad jeg selv bidrar til at veiledningen blir 
nyttig for meg. Veiledningsprosessen er ikke enveiskjørt. Vi som blir 
veiledet bør ikke være passive aktører. Arbeidsgiver skal legge forhol-
dene til rette for at god veiledning skal være mulig – vi trenger avsatt 
tid og rom i arbeidshverdagen til veiledning! Men når dette er på plass, 
kan vi alle bidra til at veiledningen blir nyttig. Så med dette en oppfor-
dring: Ha det klart for deg hva du ønsker å få ut av veiledningen. Møt 
forberedt til veiledningssamtaler. Si fra når ting ikke fungerer. Veiled 
veilederen din på veien i veiledningen!

hannevaleur@
gmail.com

redaKtørens 

hjørne

Hanne Støre Valeur

Enveiskjørt 
veiledning? 
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Årets landsstyremøte i legeforenin-
gen, det 80. i rekken, ble avholdt 
22.–24. mai 2012 på Soria Moria, 

Oslo. 
141 delegater deltok, i tillegg til represen-

tanter for Dnlfs sekretariat, medlemmer og 
inviterte gjester. Det usedvanlig fine mai-
været la en fin (og svett!) ramme rundt 
møtet.

Ylf arrangerte formøte mandag 21. 
mai, og vi fikk da diskutert de kommende 
sakene.

Møtet ble åpnet på tirsdag av «Oslos 
medisinske pikekor», som med vakker a 
cappella straks satte salen i godt humør. 
Dnlfs president Hege Gjessing ønsket vel-
kommen med en liten statusrapport, før 
årets stipendier ble utdelt. 

MedHum 2012 kom på besøk, og fikk 
samlet inn 578000 kroner fra forsamlin-
gen. Dette var nesten dobbelt så mye som i 
fjor, så medisinstudentene hadde all grunn 
til å være fornøyde. Pengene går til forebyg-
gelse av HIV-smitte mellom mor og barn i 
Mosambik.

Etter dette startet behandlingen av 
landsstyresakene. Tirsdag var de mest 
omdiskuterte sakene en eventuell innmel-
ding av Dnlf i ICAN Norge(International 
Campaign to Abolish Nuclear 
weapons), noe som ble nedstemt på prin-
sipielt grunnlag, og forslaget om pliktig 
samarbeid mellom FaMe og spesialitetsko-
miteene. Denne saken ble utsatt for videre 
bearbeidelse.

Oslo Legeforening stod som medarran-
gør for møtet, og tirsdag kveld inviterte de 
til vandring langs Akerselva (skummelt…) 
etterfulgt av tapas og underholdning på 
«Månefisken».

Onsdag ble Dnlfs regnskap for 2011 og 
budsjett for 2013 gjennomgått og godkjent.

Legeforeningens forskningsrapport ble 
lagt framt og gjennomgått. 

En låvesvale (i følge ornitolog Jon Helle 
på let etter egnet plass til rede!) som forvir-
ret seg inn i møtesalen, medførte et kortere 
avbrudd før den første av to paneldebatter 
startet. 

Tor Ingebrigtsen (adm. direktør UNN 
HF og styremedlem i OUS HF), Eli Berg 
(spesialist i allmennmedisin og før-
steamanuensis UiO/A-Hus, forsket på 
omstillingen i A-Hus og «New Public 
Managment») og Jon Helle (leder Of og sty-
remedlem Dnlf) holdt innledende innlegg. 
Vi fikk her presentert to vidt forskjellige syn 
på omstillinger i Sykehus-Norge og dets 
nødvendighet og suksess. Dette illustrerte 
fint hvor stor avstanden i virkelighetsopp-
fatning er mellom de ulike aktørene i norsk 
helsevesen. En engasjert debatt fulgte.

Onsdag kveld var det tid for festmid-
dagen på Soria Moria, og etter god mat 
og kulturelle innslag, samt en passe dose 
taler, fikk de eldre legene fikk svingt seg til 
musikk av Røa Storband.

Torsdagen startet med en ny panelde-
batt, denne gangen om fastlegeordningen. 
Statssekretær Ragnhild Mathisen, Hege 
Gjessing og Bent Høie (H, leder av 

Stortingets helse- og omsorgskomite) inn-
ledet, og det ble, som ventet, en lang debatt 
i etterkant. Protesten fra de ulike gruppe-
ringene innen Legeforeningen mot dagens 
forskriftsendring er unison, og statsse-
kretæren lovet på vegne av statsråden at 
forskriftene vil bli endret og at man har hørt 
protestene.

Den siste paneldebatten omhand-
let forebygging. Denne ble innledet av 
Fedon Lindberg (indremedisiner og 
leder av kostholds klinikk), Anne Hafstad 
(avdelings direktør i helsedirektoratet), 
Steinar Krokstad (NTNU, HUNT) og Hege 
Gjessing. Det kom mange innspill fra salen, 
noe som viser at forebygging, til tross for 
bekymringer om manglende fokus på dette 
innen helsevesenet, absolutt er noe som 
engasjerer legegruppen.

Som alltid ble det knapt med tid mot slut-
ten av møtet. Dette medførte at landsstyrets 
resolusjoner (forebygging, økonomien i 
sykehusene og fastlegeordningen) måtte 
vedtas i full fart etter endringsforslagene, 
og en fikk også vedtatt opprettelse av kom-
petanseområdet «allergologi» før møtet ble 
hevet.

Spennende debatter gjorde at årets 
landsstyremøte ble interessant, selv uten 
de helt store kontroverser eller valg. 

Ylf fikk markert seg bra med mange 
gode innlegg. Visstnok var gjennomsnitts-
alderen på årets landsstyremøte lavere enn 
noen gang, og kvinneandelen var høy-
ere enn tidligere. Ylf er altså også her en 
foregangsorganisasjon!

Legeforeningens landsstyremøte 2012

intervjufra foreningen

– Forebygging, fastlegeordningen og økonomien i Sykehus-Norge!

arne carlsen

arne.carlsen@lyse.net
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Der vi privat kan velge det programmet som passer best i 
vår arbeidsflyt, eller har ønskede funksjoner for oppga-
ven vi ønsker å utføre, så har vi ingen valgfrihet i hvilke 

programmer vi bruker i det medisinske arbeidet vårt. Og slik må 
det kanskje være, siden man er avhengig av sentrale innkjøpsord-
ninger og felles vedlikehold?

Der vi privat kan påvirke hvilke nye funksjoner vi ønsker 
gjennom bruker-fora og tilbakemeldingsfunksjoner, i tilllegg 
til rett og slett å velge et annet program med ønsket funksjona-
litet, så har vi for alle praktiske formål ingen påvirkningskraft 
over programmene vi bruker i det medisinske arbeidet vårt. Og 
sånn bør det ABSOLUTT IKKE være!

Hvordan i alle dager kan vi synes det er greit å ikke ha noen 
påvirkningskraft over verktøy vi bruker opptil 40% av vår 
arbeidsdag på å klikke oss gjennom? Verktøy som skal hjelpe oss 
med oversikt over en pasients sykehistorie og lose oss gjennom en 
mengde funksjoner som medikamentforskrivning, planlegging, 
journalføring, kom-
munikasjon med annet 
helsepersonell, henvis-
ninger og kunnskapssøk. 

Er det det at vi ikke har noen meninger? At vi er fornøyde 
med det vi har? At vi ikke gidder å engasjere oss? Jeg håper og 
tror svaret er Nei! på alle tre. Det er vi som kan mest om vår 
egen hverdag og som best kan identifisere behov, feil og uhen-
siktmessig funksjonalitet. Vi er kanskje ikke alltid de beste til å 
finne løsningene, men jeg tør påstå at vi er en særdeles viktig 
innspillspartner.

Og nå kommer Kjernejournal, eResept og elektroniske kurve-
systemer, mens systemer for dialog mellom helsepersonell enda 
ikke er på plass og felles nasjonal medisinliste er langt unna. 

Hva skal vi i Ylf og Legeforeningen gjøre med denne situasjo-
nen? Sitte å se på?  Vente til vi får enda et system med utdatert 
teknologi og mangelfull funksjonalitet tredd ned over hodet, 
skuldrene og ned til knærne? Så vi kan bruke 60% av tiden vår 
på IT istedet for 40%, og la  frustrasjonsnivået nå nye høyder?

Legeforeningen har satt helse-IT som et av sine viktigste 
punkter for 2012, og de har oppnevnt et nytt sentralt IT-utvalg. 
Ylf har opprettet sitt eget IT-utvalg og et brukerforum som de 
deler med Overlegeforeningen. Allmennlegene har også et IT/
EPJ-brukerforum og en hjemmeside med mye informasjon fra 
forskjellige områder innenfor HelseIT (hjemmesiden er så bra 
at Ylfs IT-utvalg ikke fant det nødvendig å lage sin egen, se www.
refepj.no). Hva skal disse utvalgene gjøre, hva skal de priori-
tere? Bli med i diskusjonene, kom med din mening! Se: www.
legeIT.no

–  www.legeIT.no 
 (bli med eller gi tilbakemelding)
– www.refepj.no 
 (Legenes informasjonsside om helse IT og elektronisk 

pasientjournal)

intervjufra foreningen

iT har inntatt en viktig rolle i privatlivet vårt. internett er sjelden mer enn et klikk unna, og vi har 
tilgang til et stadig større utvalg programvare. Vi finner favorittprogrammer og bytter raskt når det 
kommer noe bedre, penere eller noe med flere integrasjoner. 

iT har også blitt en stor del av den medisinske arbeidshverdagen, men det er allikevel en stor forskjell 
mellom privat-iT og arbeids-iT: Valg- og påvirkningsmulighet.

Ylfs IT-forum

– Linn Brandt
Leder av Ylfs IT-utvalg  

og nestleder av  
Legeforeninges IT-utvalg

Hvordan i alle dager kan vi 
synes det er greit å ikke ha 
noen påvirkningskraft over 
verktøy vi bruker opptil 40% 
av vår arbeidsdag på å klikke 
oss gjennom? 
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Svangerskap og foreldrepermisjon  
– hvilke rettigheter har vi?
Mange kaller det lykkelige omstendeligheter når man er gravid, og de fleste er jo lykkelige.  Selv om 
vi har lært om både graviditet og rettigheter i løpet av studiet, er det noe helt annet å skulle forholde 
seg til å være gravid og bli foreldre selv. i dette bilaget presenteres hvilke rettigheter vi har i løpet av 
svangerskapet og tiden etter fødsel. 

Lege i spesialisering
ansettelse  
Rettighetene for gravide kvinner ansatt i 
vikariater har blitt forbedret blant annet på 
grunn av likebehandlingsdirektivet i EU og 
dommer avsagt av EF-domstolen. I EF-dom-
stolens sak C - 438/99, uttalte domstolen at 
«unnlatelse av å fornye en tidsbestemt avtale 
… under visse omstendigheter kan betrak-
tes som et avslag på ansettelse». Det fremgår 
videre av dommen at «en nektelse av å ansette 
en arbeidstaker … fordi hun er gravid, utgjør 
direkte forskjellsbehandling på grunnlag av 
kjønn i strid med likebehandlingsdirektivet». 
Likebehandlingsdirektivet er en del av EØS-
avtalen, og EF-domstolens praksis har ført til 
endringer i like stillings loven.

Dette innebærer at gravide leger i vikariater 
i utgangspunktet vil ha krav på å få forlen-
get sitt ansettelsesforhold ved sykehuset i 

permisjonstiden, gitt at det er ledige vikaria-
ter/stillinger på avdelingen. Dersom det er 
vikariater ledige på avdelingen, har arbeids-
giver bevisbyrden for at det ikke er lagt vekt 
på graviditeten dersom vikariatet ikke forlen-
ges, jf. bevisbyrdereglene i likestillingsloven § 
16. Det spiller ingen rolle at vedkommende 
på grunn av foreldrepermisjon ikke vil kunne 
arbeide ved sykehuset i løpet av vikariatet. 
Dersom hun ikke kan arbeide ved sykehuset 
i løpet av vikariatet, plikter arbeidsgiver å til-
sette vedkommende i det ledige vikariatet, og 
deretter tilsette en ny person i det vikariatet 
som oppstår som følge av at vedkommende 
er i foreldrepermisjon. Økonomiske begrun-
nelser er ikke relevante. Legen må imidlertid 
søke på stillingen og konkurrere på lik linje 
med eventuelle andre søkere. Reglene for 
rangering og ansettelse gjelder som vanlig. 

Ansettelsesforholdet for lege i utdannings-
stilling «fryses» ved foreldrepermisjon. Dette 
følger i Spekter-området av overenskomstens 
A2 § 6.4 og i Virke-området av særavtalen § 
6.4 som har identisk ordlyd: «Dersom tje-
neste for lege i spesialisering blir utsatt eller 
avbrutt i 2 måneder eller mer som følge av 

lovmessige eller avtalemessige forhold for-
utsettes den opprinnelige arbeidsavtale 
opprettholdt med tilsvarende forskyvning av 
fratreden». De aller fleste av oss går fremdeles 
i midlertidige stillinger mens vi er i spesia-
lisering. Når man først har fått innpass ved 
en avdeling, er det imidlertid vanlig at man 
får forlenget stillingen med et nytt vikariat. 
Vikariater etterfølger vikariater, som igjen 
fører over i et fastere ansettelsesforhold. 

Det som vil være avgjørende ved vur dering 
av om arbeidsgiver bryter like stillings loven 
eller ikke, er hva som er normal situasjonen 
for ansettelse ved sykehuset/avdelingen for 
leger som ikke er gravide. Hvis det er slik at 
en lege normalt får tilbud om forlengelse ved 
utløp av et vikariat, vil også gravid lege/lege i 
foreldrepermisjon ha krav på tilsvarende til-
bud når det er en ledig stilling i avdelingen. 
Dersom praksis ved sykehuset/avdelingen og 
reglene for rangering og ansettelse tilsier at 
vedkommende lege med stor grad av sann-
synlighet ville fått forlenget sitt vikariat hvis 
hun ikke hadde blitt gravid, har ikke arbeids-
giver anledning til å forbigå den aktuelle 
legen.  

marie Skontorp

marieskontorp@gmail.com
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Fritak fra vakt 
Generelt
Alle arbeidstakere, også gravide, har rett 
til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, jf. aml 
§ 4-1 (1).Dette innebærer blant annet at 
arbeidstidsordninger skal legges opp slik 
at arbeidstakere ikke utsettes for uheldige 
fysiske eller psykiske belastninger, jf. aml § 
4-1 (2). Hvis den gravides situasjon er slik 
at det å jobbe lange arbeidsdager eller det å 
jobbe vakter ikke er forenelig med et forsvar-
lig arbeidsmiljø uten uheldige fysiske eller 
psykiske belastninger, kan arbeidsgiver ha en 
plikt til å legge til rette for en arbeidssituasjon 
uten vakter eller uten for lange arbeidsdager. 
Arbeidsmiljøloven gir således rettigheter 
som etter en konkret vurdering kan medføre 
fritak fra vakter når som helst i løpet av svan-
gerskapet. Arbeidsmiljøloven gir imidlertid 
kun rett til at arbeidssituasjonen tilretteleg-
ges. Loven gir ikke rett til å beholde lønn for 
vakter man ikke jobber. Skal man ha rett til 
fritak fra vakter med bibehold av lønn, må 
lønnsspørsmålet være regulert av andre 
bestemmelser. Eksempler på dette kan være 
overenskomstbestemmelse om rett til fritak 
fra vakt med lønn (se mer om dette nedenfor 
om vaktfritak de tre siste måneder av svan-
gerskapet) eller sykemelding fra vakter.

Svangerskapets seks første måneder
Svangerskapspenger gis til friske gravide 
kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet 
under svangerskapet fordi det kan medføre 
risiko for skade på fosteret. Ordningen skal 
erstatte lønn i perioden fram til man går ut i 
permisjon og gis opp til 6G. I Spekter-områ-
det, har man i overenskomsten del A1 § 1.4 
en bestemmelse som sikrer lønn ut over 6G, 
som jo mange leger har.  I Landsoverenskom-
stens § 8.3.3 i Virke-området står en likende 
formulering. Svangerskapspenger søkes på 
eget skjema (finnes på Arbeidstilsynets sider) 
som fylles ut av lege eller jordmor, deretter 
fyller arbeidsgiver ut del to.

Man skal selvsagt først forsøke tilrette-
legging. Dersom graviditeten medfører at 
arbeidstakeren midlertidig ikke kan utføre 
sitt vanlige arbeid og arbeidet ikke kan tilret-
telegges, har hun utvidet rett til permisjon 

med lønn tilsvarende perioden fra fratredel-
sen og frem til det tidspunkt hvor hun starter 
å motta foreldrepenger.  Denne bestemmel-
sen kan for eksempel tenkes å få anvendelse 
på de legene som jobber i psykiatrien hvor 
det vurderes som ikke forsvarlig i forhold til 
svangerskapet å jobbe vakter. Bestemmel-
sen kan også tenkes anvendt på ortopeder, 
ettersom gravide ikke skal utsettes for rønt-
genstråler i svangerskapet. Hvis arbeidsgiver 
ikke finner annet egnet arbeid i disse situa-
sjonene, kan bestemmelsen etter en konkret 
vurdering gi rett til fri med full lønn også tid-
lig i svangerskapet. 

Hvis bestemmelsen ovenfor ikke kommer 
til anvendelse, er alternativet sykemelding 
for ikke å tape lønn dersom den gravide ikke 
kan jobbe vakter de seks første månedene av 
svangerskapet. Det er da viktig at sykemel-
dingen er tydelig på hva man er sykemeldt 
fra; gjelder sykemeldingen vaktarbeid, men 
uten at legen nødvendigvis må jobbe redu-
sert stilling? I slike tilfeller kan arbeidsgiver 
tilrettelegge for en arbeidssituasjon uten vak-
ter, men at legen likevel jobber 100 % stilling. 
Hvis sykemeldingen derimot gjelder både 
vaktarbeid og en viss prosentdel av stillin-
gen, må arbeidsgiver tilrettelegge i forhold 
til dette. Man kan f.eks. tenke seg at en leges 
vaktarbeid utgjør 30 % av stillingen, og at 
legen er 30 % sykemeldt, og sykemeldingen 
gjelder vaktarbeidet. I slike tilfeller skal legen 
kun jobbe 70 % stilling, og ikke vakter. Det er 
den sykemeldende legen som må avgjøre hva 
sykemeldingen gjelder. 

Svangerskapets tre siste måneder
Gravide i siste trimester av svangerskapet 
gis mulighet til å ha en daglig arbeidstid som 
ikke overstiger ni timer. I tillegg gis den gra-
vide rett til å bli fritatt fra vakter uten tap av 
lønn dersom legen selv ønsker det. Dette føl-
ger i Spekter-området av overenskomsten del 
A2 § 3.5.4 og i Virke-området følger dette av 
særavtalen § 3.5.4 annet ledd.

Det har vært spørsmål om hvor langt 
bestemmelsen rekker. Bestemmelsen sier at 
man gis mulighet til å ha en daglig arbeidstid 
som ikke overstiger ni timer. Bestemmelsen 
sier ikke noe mer om hvordan ordningen skal 

legges opp, med unntak av at den heter fritak 
fra vakt. Den gir ikke arbeidsgiver rett til å 
endre tjenesteplanen for den enkelte lege. Vi 
anbefaler likevel pragmatiske løsninger hvor 
for eksempel den gravide aksepterer å utføre 
dagarbeid, herunder arbeid før og etter vakt 
(f.eks. onsdag og torsdag om hun skulle hatt 
nattevakt onsdag-torsdag). Arbeidet skal leg-
ges opp uten vakter. Fritak fra vakt inkluderer 
også dagvakter i helgene.

Hvis man ut fra en pragmatisk tilnærming 
endrer tjenesteplanen fra å være en tjeneste-
plan med vakter til å bli en tjenesteplan uten 
vakter, er det viktig å være klar over at man 
likevel skal ha lønn, sykepenger, svanger-
skapspenger, foreldrepenger mv. beregnet på 
bakgrunn av tjenesteplanen med vakter. For 
å unngå at det skapes usikkerhet om dette, 
anbefaler vi at dette nedfelles skriftlig sam-
tidig med at man sammen med arbeidsgiver 
midlertidig legger om tjenesteplanen. 

Kategoriopprykk
I løpet av vår spesialisering får vi lønn etter 
hvor langt vi er kommet i spesialiseringen; 
lønna øker med kompetansen. Vi får lønn 
etter hvor mye tellende tjeneste vi har innen 
en spesialitet, og får lønnsopprykk etter to 
og fire år tellende tjeneste. Når en er i forel-
drepermisjon, både mor og far, får en ikke 
dette som tellende tjeneste til spesialitet, og 
det vil derfor ta lenger tid å få neste lønns-
opprykk. For at det ikke skal være for stor 
ulempe å være i permisjon lønnsmessig, vil 
den som er eller har vært i permisjon få et 
personlig tillegg tilsvarende det lønnsopp-
rykket i minimumslønn en skulle ha hatt på 
det tidspunktet lønnsopprykket ville ha fun-
net sted om en ikke hadde vært i permisjon. 
En beholder tillegget inntil man har nok tel-
lende tjeneste til å rykke opp i kategori. Husk 
at dette er noe vi må minne arbeidsgiver på!

Svangerskapskontroll
Arbeidstaker som er gravid har rett til fri fra 
arbeidet med lønn i forbindelse med svan-
gerskapskontroll dersom slike undersøkelser 
ikke med rimelighet kan finne sted utenfor 
arbeidstiden, jf. aml § 12-1.
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rett til permisjon
Alle arbeidstagere har rett til foreldrepermi-
sjon, uavhengig av om man har opptjent rett 
til lønnet permisjon. Dette følger av aml § 
12-5. Arbeidsmiljøloven regulerer kun retten 
til fri, og ikke hvorvidt man har rett til lønn 
under permisjonen. 

Foruten rett til permisjon i til sammen 
47/57 uker rundt fødsel har hver av forel-
drene rett til å ta ut 12 måneder i tillegg for 
hver fødsel. Denne permisjonen må tas ut 
umiddelbart etter permisjonen de første 12 
månedene. Permisjon utover de første 12 
månedene er ulønnet. 

rett til permisjon med lønn
Rett til lønnet permisjon reguleres av fol-
ketrygdloven kap. 14. I tillegg kommer 
tariffavtaler.  Både mor og far kan opptjene 
rett til foreldrepenger gjennom å være yrkes-
aktiv med pensjonsgivende inntekt i minst 
seks av de siste ti måneder før uttak av forel-
drepenger tar til. For mor betyr dette at kravet 
må være oppfylt minst tre uker før fødselen. 
Den avsluttes imidlertid før dette tidspunk-
tet dersom mor velger å ta ut foreldrepenger 
før dette tidspunktet. For at far skal ha rett til 
foreldrepenger, må han ha vært yrkesaktiv 
med pensjonsgivende inntekt i minst seks av 
de siste timånedene før hans uttaksperiode 
tar til. Hele hans opptjeningsperiode på seks 
måneder kan altså ligge etter fødselen.

Foreldrepenger
Etter folketrygdloven beregnes det ikke for-
eldrepenger av den delen av inntekten som 
overstiger seks ganger grunnbeløpet. Grunn-
beløpet er pr. 1. mai 2012 kr 82 122 kr. Det vil 
si at det etter folketrygdloven pr. 1. mai 2012 
ikke beregnes foreldrepenger av den delen av 
inntekten som overstiger kr 492 732,-. 

Disse reglene er imidlertid supplert med 
tariffavtaler både i Spekter- og i Virke-områ-
det. I Spekter-området følger det av A1 § 
1.2, jf § 1.1 at foreldrepengene skal bereg-
nes av full lønn etter oppsatt tjenesteplan, 
forutsatt at man har tiltrådt stilling i virksom-
heten. En tilsvarende bestemmelse finnes 
i Virke-området i Landsoverenskomst for 
spesialisthelsetjenesten § 8.3.1 annet ledd, jf § 
8.2.2.1 første pkt. Det vil si at sykehuset betaler 

det som overskyter seks ganger grunnbeløpet 
mens man er i permisjon.

Utbetaling
Det er vanlig å få utbetalt lønn som normalt 
fra sin arbeidsgiver under foreldrepermi-
sjon. Dersom man har valgt redusert sats (se 
under), vil man i permisjonstiden få utbetalt 
80 % av vanlig lønn. For at man skal ha rett på 
utbetaling av foreldrepenger i permisjonsti-
den, må man selv søke skriftlig om dette til 
NAV. Dette gjelder både for mor og far. Man 
skal søke senest innen tre måneder etter at 
man har startet sin permisjonstid, og man 
mister pengene dersom man ikke overholder 
fristen.  Begge foreldrene må søke hver for seg 
på skjemaet ”Søknad om foreldrepenger eller 
fedrekvote ved fødsel ” - NAV 14-05.09. Ved 
adopsjon brukes skjemaet ”Søknad om for-
eldrepenger eller fedrekvote ved adopsjon” 
- NAV 14-05.06. Husk å sende med alle ved-
legg! Dersom man ønsker å søke utsettelse 
eller gradert uttak av permisjonen, må man 
i tillegg søke på skjemaet ”Utsettelse eller 
gradert uttak av foreldrepenger (fleksibelt 
uttak)” - NAV 14-16.05. Dersom man ønsker 
utsettelse av fedrekvoten, må det søkes utset-
telse senest siste dag i fellesperioden.  Dersom 
far søker senere enn dette mister han stø-
nadsdager.  Husk å sende inn søknad! Det er 
stort sett like greit å søke så tidlig som mulig, 
og dersom man ønsker kan man gjøre om på 
søknaden i etterkant når man finner ut at per-
misjonstiden skal fordeles annerledes.

Lengde på lønnet permisjon
Lengden på den lønnede permisjonen 
avhenger av om man velger permisjon med 
100 % lønn eller 80 % lønn. Velger man per-
misjon med 100 % lønn, er stønadsperioden 
for tiden 47 uker, med 80 % lønn 57 uker, jf. 
folketrygdeloven § 14-9.

Fordeling av permisjon
Når begge foreldrene fyller vilkårene for rett 
til foreldrepenger, kan stønadsperioden deles 
mellom foreldrene. Unntatt fra deling er de 
ukene som eksplisitt er forbeholdt mor eller 
far, jf. folketrygdloven § 14-9, femte ledd:

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

Forbeholdt far: Minimum 12 uker av 
stønadsperioden.
Foreldrepermisjon er en rettighet alle 
arbeidstakere har. Det betyr at man ikke 
behøver å søke arbeidsgiver om å få lov til å 
ta permisjon. Men man har en plikt til å varsle 
arbeidsgiver om forestående permisjon, 
og arbeidsmiljøloven har i § 12-7 frister for 
når slikt varsel må gis. Det følger av loven at 
arbeidsgiver skal varsles så snart som mulig, 
og senest: En uke i forveien ved fravær utover 
to uker, fire uker i forveien ved fravær utover 
tolv uker og senest tolv uker i forveien ved 
fravær utover ett år.

omsorgspermisjon
I forbindelse med fødselen har far rett 
til to ukers permisjon for å bistå mor, jf. 
arbeidsmiljøloven § 12-3. Etter gjeldende 
overenskomst har man rett til lønn under 
omsorgspermisjonen. For Spekter-området 
følger dette av A1 § 2. I Virke- området følger 
dette av Landsoverenskomst for spesialist-
helsetjenesten § 8.3.5. I KS følger dette av 
Hovedtariffavtalen § 8.3.5.

Far eneste med rett til permisjon
Dersom bare far har opptjent rett til foreldre-
penger, er stønadsperioden 38 uker med full 
sats (100 % lønn) eller 48 uker med redusert 
sats (80 % lønn). Far har dermed rett til hele 
foreldrepengeperioden med unntak av de ni 
ukene som er forbeholdt mor. Dette følger 
av folketrygdloven § 14-14. Forutsetningen 
er at mor må være i aktivitet (full jobb, god-
kjent utdanning, sykdom, eller lignende som 
nevnt i § 14-13 1 ledd) fra barnet er seks uker. 
Under fedrekvoten er det nå ingen forutset-
ning at mor må være i aktivitet. Far kan også 
utsette uttaket etter reglene i § 14-11 eller ta 
ut foreldrepenger gradert jf. § 14-16.

mor eneste med rett til permisjon
Dersom far ikke har rett på foreldrepenger, 
dvs.ikke har vært i inntektsgivende arbeid i 
minst seks av de siste ti månedene, overføres 
ukene med fedrekvote til mor.  
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alene om omsorgen for barnet
Dersom en av foreldrene er alene om 
omsorgen, har hun eller han rett til å ta ut for-
eldrepenger for hele perioden.

Ferieavvikling i foreldrepermisjon
Arbeidstaker kan kreve å avvikle lovbe-
stemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det 
ytes foreldrepenger eller adopsjonspenger 
jf. ferieloven § 9 (2). I samme bestemmelse 
fremgår det at arbeidsgiver ikke kan pålegge 
ferieavvikling i permisjonstid hvor det ytes 
foreldre- eller adopsjonspenger. Det er med 
andre ord opp til den enkelte arbeidstaker å 
bestemme om man ønsker å avvikle ferie i 
løpet av permisjonstiden. 

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

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

Turnustjeneste
For turnusleger gjelder de samme regler som 
for lege i spesialisering hva gjelder fritak fra 
vakt, rett til fri i forbindelse med svanger-
skapskontroll, rett til permisjon, rett til lønnet 
permisjon, varigheten av permisjonstiden, 
fordelingen av permisjon mellom mor og 

far, rett til omsorgspermisjon, ferieavvikling 
i permisjonstiden, når kun far eller mor har 
opptjent rett til lønnet permisjon og når en av 
foreldrene er alene om omsorgen. Men det er 
noen situasjoner som er noe annerledes for 
turnusleger. Dette stort sett fordi turnusle-
gen har et midlertidig ansettelsesforhold som 
varer i 6 - 12 måneder.

Turnustjeneste i sykehus: 
Foreldrepenger til turnuslege
Som turnuslege er en sikret foreldrepenger 
dersom en har vært yrkesaktiv med pen-
sjonsgivende inntekt i minst seks av de siste 
ti månedene slik som andre arbeidstakere. 
Turnuslegen må ha et ansettelsesforhold 
til arbeidsgiveren, og herunder at en må ha 
tiltrådt i stillingen. Så lenge dette er oppfylt 
er turnuslegen sikret foreldrepenger bereg-
net av full lønn fra første fraværsdag. Når 
ansettelsesforholdet normalt ville opphørt, 
opprettholdes ansettelsesforholdet i permi-
sjonstiden med tilsvarende forskyvning av 
fratreden jf. A2 § 8.3.3/ Særavtalen § 8.3.2

Gjennomføring av resttjeneste
Turnuslege som får avbrutt turnustjenesten 
pga. svangerskaps- eller foreldrepermisjon, 
skal ha rett til å fortsette sin turnustjeneste 
ved samme tjenestested etter endt permisjon, 
jf. A2 § 8.3.3/Særavtalen § 8.3.2

Fravær som ikke utløser resttjeneste
 Feriefravær: Maks fem uker, fordelt likt på 
minimum to avdelinger 

 Sykefravær/annet fravær: Inntil fire uker, 
men maks to uker ved en enkelt avdeling

Permisjon mellom turnustjeneste i 
sykehus og i kommunehelsetjeneste
Dersom tidspunktet for foreldrepermisjon 
faller i tiden hvor turnuslegen ikke har et 
ansettelsesforhold verken til sykehus eller 
kommune, er legen henvist til å motta ytelser 
gjennom folketrygden. 

i kommunehelsetjenesten  
Foreldrepenger til turnuslege
Turnusleger som gjennomfører turnus i 
kommunehelsetjenesten når de går ut i for-
eldrepermisjon har rett til foreldrepenger 

beregnet på bakgrunn av full ordinær lønn, 
faste årsbeløp og variable tillegg etter tur-
nusplanen så lenge arbeidsforholdet består. 
Dette følger av hovedtariffavtalen i KS-
området § 8.3.2, jf. § 8.2.2.1 første punktum 
og § 1.1. Det gjøres for ordens skyld opp-
merksom på at refusjoner fra trygden faller 
utenfor det som inngår i lønnsberegningen. 

Beregning av foreldrepenger for turnusle-
gen som selvstendig næringsdrivende (når 
turnuslegen jobber legevakt) er komplisert. 
Mer informasjon om dette finnes på Ylfs 
nettsider. Når ansettelsesforholdet til kom-
munen opphører, er turnuslegen henvist til 
ytelser gjennom folketrygden regler som 
anført tidligere.

Gjennomføring av resttjeneste
Det er i tariffavtalene i KS-området ikke noen 
bestemmelse tilsvarende bestemmelsen i 
Spekter området om rett til å vende tilbake 
til samme tjenestested etter endt permisjon. 
Tidligere har praksisen ved Statens Autorisa-
sjonskontor for helsepersonell (SAFH) vært 
slik at turnuslegen selv ble pålagt ansvaret for 
å skaffe turnusplass for utførelse av resttje-
nesten. Likestillingsombudet har imidlertid 
uttalt at en slik praksis er i strid med likestil-
lingsloven § 3 annet ledd annet punktum. 

Med dette som utgangspunkt, vil turnus-
legen ha krav på å komme tilbake til samme 
tjenestested etter endt permisjon. For turnus 
i kommunehelsetjenesten innebærer dette at 
turnuslegen har krav på å gjennomføre rest-
turnusen i det fylket legen i utgangspunktet 
hadde valgt. Turnuslegen beholder den 
valgte turnusplass i fylket for gjennomføring 
av turnus i kommunehelsetjenesten. Ylf vil 
dessuten argumentere for at dersom bytte 
av kommune innen samme fylke medfører 
vesentlige problemer for turnuslegen, vil 
legen ha krav på å gjennomføre resttjenesten 
i den samme kommunen.

Fravær som ikke utløser resttjeneste
 Feriefravær:Maks 2 og 1/2 uker 

 Sykefravær/annet fravær: Inntil 2 uker 
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Mitt funn

– Hva var bakgrunnen for prosjektet?
–  Norge er et foregangsland når 

det gjelder nyretransplantasjon fra 
levende giver.  Siden 1963 har over 2600 
donert nyre. Helt siden begynnelsen 
har det vært systemer for oppfølging 
av disse, og det nyremedisinske mil-
jøet har egne kvalitetsregistre som er 
av høy kvalitet. Formålet ved prosjek-
tet var å vurdere forsvarligheten ved 
virksomheten og om det er trygt i gi 
fra seg en nyre. 

– Hva er ditt viktigste funn?
–  Det er vanskelig å peke ut et spesi-

elt funn. Noen utviklet høyt blodtrykk 
etter donasjon. Det var lite komplika-
sjoner ved kirurgi, god selvopplevd 
livskvalitet og få som angret. Lang-
tidsoverlevelsen var bedre enn hos 
den generelle befolkningen. Levende 
donasjon av nyre er en spesiell virk-
somhet siden man utfører stor kirurgi 
på friske mennesker.  Ut fra en «føre 
var»-tankegang tilbys alle dono-
rer livslang oppfølging, spesielt med 
tanke på blodtrykk og nyrefunksjon. 

– Hvordan ble du engasjert i dette 
prosjektet?

–  Jeg hadde jobbet et par år med 
generell indremedisin og var interes-
sert i å begynne med epidemiologisk 
forskning. Jeg visste at jeg hadde lyst 
til å jobbe med et prosjekt med mye 
statistikk og databehandling. Jeg 
kjente veilederen min fra tidligere og 
fikk tilbud om å delta i utformingen 
av prosjektbeskrivelse og diverse søk-
nadsprosesser. Det betyr også at jeg 
var godt forberedt da jeg begynte som 
stipendiat.

– Hadde du dette som fulltidsstilling og 
hadde du eventuelt noe annet arbeid ved 
siden av?

–  Jeg hadde fulltidsstilling i 3 år og 
visste fra begynnelsen at jeg ville trenge 

atskillig mer enn den faste lønnen. 
Heldigvis var min tidligere arbeids-
giver barmhjertig og lot meg jobbe 
indremedisinske vakter. Jeg liker å tro 
at overgangen tilbake til sykehuset ble 
litt lettere av at jeg holdt meg i form på 
denne måten.

– Hva har du tenkt å gjøre videre?
–  Hvis noen en dag kommer og til-

byr en delt stilling med både klinisk 
arbeid og forskning er det flott, men 
slike stillinger er sjeldne. Akkurat nå 
jobber jeg som assistentlege på nyre-
medisinsk avdeling. Planen er på 
sikt å bli spesialist i indremedisin og 
nyresykdommer.

hannevaleur@gmail.com

hanne Støre Valeur
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Geir mjøen disputerte den 13. april 2012 for phD-graden ved uio med avhandlingen «Living Kidney 
Donation in Norway». 

Levende dona-
sjon av nyre er 
en spesiell virk-
somhet siden 
man utfører stor 
kirurgi på friske 
mennesker. 
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–  Hva er bakgrunnen din, som lege og politiker?
–  Jeg har vel egentlig vært politisk engasjert helt siden ung-

dommen. EU-saken engasjerte meg, og jeg var med i AUF i 
Porsgrunn fra tenårene. Samtidig var det i Porsgrunn et stort 
fokus på å få ungdom med i lokalpolitikken. Da jeg ble valgt 
inn i bystyret som 18-åring, kom det samtidig inn fire andre 
ungdomspolitikere. Så man kan absolutt si at de lyktes å enga-
sjere de unge kreftene. Faktisk fikk jeg nest mest stemmer etter 

ordføreren – trolig grunnet kumulering fra en stor og politisk 
aktiv videregående skole.

Etter videregående og militærtjenesten, dro jeg til Liverpool 
for å studere medisin via en avtale NTNU hadde med univer-
sitetet der. Da jeg var ferdig med studietiden, begynte jeg som 
allmennpraktiker i Skien. I fire år var jeg så fastlege på dagtid 
og lokalpolitiker på kveldstid, før jeg en torsdag kveld i 2008 
ble oppringt og spurt om jeg kunne tenke meg å bli statsse-
kretær i olje- og energidepartementet fra fredag. Det var en 

intervjuintervjuet

Politiker blant leger  
og lege blant politikere

Kristian Fosså 
Styremedlem

krifos@ous-hf.no

Du har sikkert sett ham på TV, i en debatt, i et avisinnlegg. Det har ikke akkurat vært de ukontrover-
sielle sakene han har ment noe om. Når samhandlingsreformen, turnustjenesten, ouS og ikke minst 
utkast til fastlegeforskriften skal diskuteres, møter han opp i debatter og forsvarer departementets 
syn – som kanskje ikke alltid er like populært blant lesere av dette bladet.  

Nysgjerrig på en som har gjort noe helt annet ut av legejobben, møtte jeg han til en samtale i øverste 
etasje i helsetilsynet, hvor departementet har fått nye lokaler etter 22. juli. 
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mulighet jeg ikke ville la gå fra meg! Etter en periode innen 
olje- og energidepartementet, ble jeg så statssekretær i helse- og 
omsorgsdepartementet. 

–  Har utdannelsen som lege preget eller påvirket deg i det 
politiske arbeidet ditt?

–  Under utdanningen hadde vi et fokus på at vi skulle jobbe 
evidensbasert, at behandling skulle være basert på den doku-
mentasjonen som forelå. Det har vært en god ballast å ha med 
seg i det politiske arbeidet: Å først innhente relevant informa-
sjon, og så ta en beslutning. Videre har jeg lært i jobben som 
fastlege at det etter informasjonsinnhentingen kommer et 
punkt hvor man også må ta en beslutning, ettersom å utsette 
beslutningen er verre enn å ikke gjøre noe. Selv de vanskelige 
beslutningene må tas, og løsningen kan ikke alltid være å utsette 
ting, som ofte er opposisjonens løsning – for eksempel i forbin-
delse med samhandlingsreformen eller OUS-prosessen.

–  Men hvordan følger du opp hvis det sås tvil om din beslut-
ning var riktig?

–  Selvfølgelig er det viktig å følge opp og eventuelt justere kur-
sen hvis det er nødvendig. Vi mener jo at vi har gjort det blant 
annet i OUS, hvor det har kommet frem at medvirkningen ikke 
var tilfredsstillende. Nå som de har fått på plass en ny direktør, 
får vi signaler om at ting fungerer bedre. På samme måte har 
man stilt til rådighet investeringsmidler når man har søkt om 
dem for å få på plass ting som viser seg være nødvendige.

–  Hva slags «hjertesaker» har du som politiker?
–  Som de fleste politikere drives jeg jo av et ønske om å 

bidra til at samfunnet utvikler seg på en god måte. I Helse- og 
omsorgsdepartementet har jeg jobbet mye med kvalitetsutvik-
ling og styring etter kvalitetsmål.  

–  Kan du forklare det litt nærmere?
–  I Norge registreres allerede mange forskjellige indikatorer 

på kvalitet i forskjellige registre. Vi må gjøre denne informasjo-
nen tilgjengelig slik at den kan brukes til å overordnet følge opp 
sykehusdriften, for å kunne evaluere endringer og for å justere 
på forhold som ikke er tilfredsstillende. Vi ser jo at avdelinger 
som får en dårlig skår i en evaluering tar tak i resultatene og har 
forbedret seg ved neste gjennomgang. 

Samtidig må vi sørge for at vi registrerer de rette tingene. Man 
må være klar over at man aldri får den «ultimate» enkeltstående 
indikator for kvalitet. Registrering må ikke føre til enda mer 
byråkrati og et lukket skjemavelde. I tillegg bør det være åpen-
het om resultatene, helt ut i befolkningen, slik at brukerne av 
helsetjenestene får et grunnlag til å bruke sin rett til fritt syke-
husvalg ut ifra de parametrene som er viktig for dem. 

–  Du har stilt opp i flere debatter og forsvart regjeringens 
politikk i helsesektoren. Er debatt med leger eller helsedebatt 
generelt annerledes, vanskeligere eller mer konfliktfylt enn 
annen debatt?

–  Ikke egentlig. Leger er «like forskjellige» som alle andre 
samfunnsgrupper – jeg tror ikke at de kan skjæres over en kam. 
Debattene med andre leger er stort sett som andre debatter. 
Likevel er det jo viktig å stille opp i diskusjoner for å få frem 
motstridende meninger, for å belyse saker fra flere sider også – 
nettopp for å få best mulig grunnlag for beslutninger.  Men til 
tross for hvordan ting kan virke når man leser helsestoff i media, 
lever vi i et fredelig land …

–  Så du mener at den voldsomme uenigheten som kommer 
frem i enkelte oppslag er medieskapt?

–  Nei, jeg ønsker bare å få frem at vi alltid har hatt god dia-
log med Legeforeningen, og at de oppfattes som konstruktive. 
Om helsedebatten generelt kan man dog si at det i Norge er en 
tendens å ville svartmale helsevesenet. Kvaliteten på det som 
leveres i Norge er jevnt over god sett i et nasjonalt og interna-
sjonalt perspektiv, til tross for hva enkelte aktører synes mene. 

–  Du er selv medlem i Legeforeningen, og er også med i en 
annen fagforening (LO). Er det noe Legeforeningen er god 
på, er det noe de kan gjøre bedre?

–  Legeforeningen har en helt egen styrke i form av at de er 
både en fagforening og en faglig forening. De kan kanskje med 
hell bli litt tydeligere på når de agerer som fagforening og job-
ber for legers arbeids- og lønnsforhold – som jo er helt legitime 
områder for en fagforening å jobbe for.

–  En sak som mange yngre leger er opptatt av er kampen for 
faste stillinger for leger i spesialisering. Det er snart et og et 
halvt år siden helseministeren instruerte helseforetakene i 
å sørge for dette. Står dere fremdeles bak dette budskapet?

–  Ja, vi har ikke endret standpunkt i dette, og vi har gitt 
beskjed om dette til helseforetakene. Her har vi fått tilbakemel-
dinger om at det pågår en prosess og at man skal forhandle om 
avtalene som regulerer dette i vår.

–  Til slutt: Hva slags budskap har du til de yngre legene i 
Norge i dag?

–  Legers engasjement er etterlyst og ønsket på mange arenaer, 
og de helsemessige konsekvensene av alt fra samferdsel- til sys-
selsettingspolitikk er store. Leger kan og bør være ressurser og 
konstruktive ikke bare når sykehus skal omorganiseres, men 
også i andre små og store saker – fra hvor en sykkelsti skal gå til 
hvordan skolevesenet skal fungere. Engasjer dere!
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Hvor ble det av dr. Jungs analspeil?
«The House of God», Samuel Shem, 1978 – en klassiker?

Yngre leger leser

The house  
of GoD

Samuel Shem
1978

Enkelte bøker og filmer har oppnådd kultstatus. De kan ses og leses om og om igjen.  
«Ringenes Herre» har jeg lest fire ganger (ikke fordi jeg ikke har forstått boken…). 
«Gudfaren» har jeg også sett mange ganger, og hver gang har trilogien begeistret meg (ja, 
del tre er svak – men ikke dårlig!).

Verre var det med «rød Snø». Da denne spenningsserien gikk på NrK på lørdagskveldene i 
1985, fulgte hele familien med og var skjønt enige om at dette var noe av det beste vi hadde 
sett. Da jeg så serien i reprise på midt på 2000-tallet, syntes jeg det hele var stusselig. enda 
verre var det med serien «Nord og Sør». I 1987 spennende og flott, i 2003 (og da på tysk 
under tittelen «Fackeln im Sturm») helt absurd.

hva så med boken «The house of God»?

Jeg leste denne boken første gang som første års medisinstudent. Boken var blant oss som 
studerte ved universitetet i Leipzig tilnærmet pliktlektyre, og et velkomment avbrekk fra tørr 
pugging av anatomi og fysikk. med skrekk og begeistring så vi fram til pasientkontakt, og vi 
undret oss over denne svært pragmatiske tilnærmingen til pasientbehandling.

roy Basch har studert medisin ved et av uSas beste universiteter, og starter sin turnustjeneste 
ved et av de beste sykehusene (The House of God). Her møter han raskt den kliniske 
hverdagen (og det med et smell!), og hans ekstensive bokkunnskaper hjelper svært lite. 

Heldigvis finnes assistentlegen «The Fat Man», som introduserer de nye turnusreglene for de 
«13 bud» (f. eks. XI: «The only good admission is a dead admission»,  eller X: «If you don’t 
take a temperature, you can’t find a fever»), og gir et lynkurs i å overleve turnustjenesten. 

Han forklarer at de fleste pasientene er GOMERs («Get Out of My Emergency Room»), som 
ikke trenger akuttmedisinsk behandling – tvert om; dette forverrer faktisk helsetilstanden 
deres! De er heller ikke i stand til å dø. hele turnustjenesten er en kamp for å bli kvitt disse 
bare halvt levende, men udødelige GOMERs…

Gjennom boken følger vi det moralske og psykiske forfallet til turnuslegene, som har 
døgnvakt hver tredje dag – selvsagt uten fri før eller etter vakt. Nervøst sammenbrudd, 
selvmord, samlivsbrudd og eutanasi blir en del av hverdagen på et sykehus med 120 timers-
uker. passende nok er det en psykiater som til slutt står fram som den store motivatoren.

Boken er absolutt underholdende, og som «garvet» LiS er det fremdeles mulig å kjenne 
seg igjen i og more seg over mange situasjoner – selv om de i boken er alltid er satt helt på 
spissen. 

uten å nøle anbefales boken til alle som studerer eller en eller annen gang har studert 
medisin!

– Arne Carlsen
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intervjuYlf løper

Tradisjonen tro var det den andre lørdagen i mai duket for årets 
Holmenkollstafett i Oslos gater.  Holmenkollstafetten er et stor-
slagent arrangement, som i år hadde rekorddeltakelse med over 
40 000 løpere fordelt på 2508 lag. Stafetten går over 15 etapper, 
og den totale distansen er 18 335 m. Her møtes på en fascine-
rende måte forskjellige løpekulturer. Fra de som kaster sokkene 
og klipper lissene på skoene for å vinne tiendeler, til de som 
løper sin ett minutt lange etappe med vannflaske i hånda for å 
unngå dehydrering og musikk på store øretelefoner for å holde 
motivasjonen oppe. 

Ylf har de senere år stillet lag, ikke bare for å delta, men også 
for å utfordre Of (Overlegeforeningen) med hensyn til hvilken 
av de to yrkesforeningene som er raskest til beins.  Of-laget ble 
dessverre – som i fjor – plaget av en lei forfallsepidemi.  De så seg 
derfor nødt til å slå seg sammen med Legeforeningens sekreta-
riat (som heller ikke i år har prioritert fellestreninger i lunsjen) 
for i det hele tatt å kunne stable på beina et lag.

Blant Ylfs milslukere var det selvfølgelig også skadeforfall i siste 
liten, men med en beundringsverdig sporty reserveliste ble 
det aldri noe problem.  Alle gjennomførte med en slik innsats 

og dedikert glød at det ble rapportert fra løypa at flere av til-
skuerne måtte ta til tårene i ren hyllest da de lilla Ylf trøyene 
passerte i rasende fart.  Tiden ble til slutt 1.12.04. Dette holdt 
til en 261. plass i klasse A1(miks bedrift/mosjon ), som er den 
største klassen med drøye 1300 fullførende lag.  Of-laget så 
man aldri noe til, men rapportene sier at de med nød og neppe 
klarte å holde seg på den riktige halvdelen av resultatlista.  Of 
og Sekretariatet er åpenbart ikke lenger noen utfordring for 
Ylf. Det foreslås derfor at alle de øvrige yrkesforeningene går 
sammen og danner et lag, slik at Ylf igjen kan få litt konkurranse 
i yrkesforeningssammenheng.

Etter løpet var det felles bankett for de to lag.  Mange var nok 
veldig slitne, og noen syntes nederlaget i den interne duellen ble 
tyngre og tyngre å bære utover kvelden. Den offisielle banket-
ten ble derfor avsluttet relativt tidlig. De bankettdeltakerne som 
ønsket en videre markering ble heldigvis fanget opp av et annet 
feststemt stafettlag med mange Ylf representanter - et lag som 
for øvrig ble nr 13 i samme klasse - og kunne fortsette feiringen 
ut i de stille morgentimer. 

Gratulerer alle sammen med en fantastisk gjennomført stafett!

Holmenkollstafetten –  
vårens vakreste eventyr

arild hagesveen

Arild.Hagesveen@
diakonsyk.no

 1. arild hagesveen

 2. eystein hoddevik

 3. odd Bjørn Salte

 4. Johan Torgersen

 5. anja Fog heen

 6. ola Lars hammer

 7. rune Kaldestad

 8. Kurt Schultz

 9. ruth Foseide Flenning

 10. helene Brandal

 11. hege Gjessing

 12. Bård Fossli Jensen

 13. marius myrstad

 14. ingrid Bønes

 15. Jens Kristian Lind-Larsen
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D ette er kjernen i legegjerningen. 
Målet for alt vi gjør er å hjelpe 
mennesker som har blitt syke. 

Enten enkeltmennesker eller grupper av 
mennesker. Gjennom tidene har vi brukt 
den kunnskapen og de metodene som har 
vært tilgjengelige for oss med det formål å 
fjerne det syke og gjenopprette friskhet og 
balanse. Vi har kjempet mot infeksjons-
sykdommer, krigsskader, sykdom som 
følge av underernæring, og nå er vi midt i 
livsstilssykdommenes tid. 

Den faglige utviklingen
For noen uker siden hadde jeg en god 
del tid til overs på flyplassen i Mumbai. 
Jeg hadde med en bunke Lancets, og jeg 
leste om Paolo Maccahiarini, en italiensk 
kirurg som nå jobber på Karolinska og 
som i fjor gjennomførte verdens første 
transplantasjon av en en fullsyntestisk 
trachea på en pasient med lungekreft. Jeg 
slutter ikke å overveldes av de fantastiske 
medisinske framskrittene kolleger gjør i 
arbeidet med å hindre død eller videre-
utvikling av alvorlig sykdom. Metodene 
utvikles hele tiden, og mange, mange 
mennesker får livet tilbake hver eneste 
dag. Framskrittene skyldes mange legers 
innsats over tid. Tankene, ideene, kunn-
skapen, teknikkene utvikles hele tiden, 
og det bygges videre på det noen har gjort 
før. Dette hører til blant de menneskelige 
egenskapene jeg setter høyest.  

Etter å ha lest om Maccahiarini, ble jeg 
sittende å tenke på løst og fast. Den gamle 
ventehallen i Mumbai tilbyr ingen særlig 
spennende inntrykk eller adspredelser. 
Jeg kom etter hvert til å tenke på en lege 
jeg hørte i New York for noen få år siden. 
Han fortalte om da faren ble syk med 

Legerollen 
– mot en flott framtid

legerollen under lupen

Forum setter fokus på dagens 
legerolle og inviterer sentrale 
samfunnspersoner til å si sin 
mening. hvordan ser legerollen 
ut i dag og hvordan bør den se ut 
i fremtiden? 

I denne utgaven:
Hege Gjessing

Parkinsson. Som sønn og lege var det 
helt naturlig å gjøre alt han kunne for å 
holde faren i live så lenge som mulig. Han 
og broren, som også var lege, medisinerte 
og overvåket og balanserte bivirknin-
ger mot symptomer så godt de kunne, 
og faren levde i mange år på tross av at 
han ble sykere og sykere. Da det nærmet 
seg slutten sa faren: « Jeg gleder meg nå 
til å dø. Alle disse årene med sykdom-
men har vært et sant helvete.» Sønnene 
hadde ikke ventet denne reaksjonen, og 
de begynte å føle skyld og tvil fordi de 
kjente seg ansvarlige for farens mange år 
med lidelse. Denne legen stilte spørsmå-
let: Har vi glemt den viktige lindringen 
av smerter og plager i vår kamp for å 
opprettholde og forlenge liv? Dette fore-
draget bidro til at jeg selv i økende grad 
mener det er viktig og meningsfylt å for-
søke å hjelpe mennesker på et så tidlig 
tidspunkt som mulig, i den grad det lar 
seg gjøre. 

Den viktige diversiteten
Som yrkesgruppe er vi i alle endene av 
sykdom og plager, og det er et viktig 
ansvar å forvalte. Vi har forskjellige roller 
og forskjellige innfallsvinkler og menin-
ger om hva som kan og bør gjøres for 
hindre menneskelig lidelse. Yrket vårt er 
mangfoldig, og kollegiet er mangfoldig. 
Hver enkelt bidrar med sine egenskaper 
og interesser, og det er nettopp variasjo-
nen som skaper helheten sånn at vi til 
sammen kan fylle legeoppgaven.

Jeg er en sterk tilhenger av forskjellig-
het i motsetning til konformitet. Likevel 
har jeg i det siste vært opptatt av spørs-
målet om i hvor stor grad det fremdeles 
går an å hevde at hver enkelt sykehuslege 

Noen ganger helbrede, ofte lindre, alltid trøste

Jeg er en sterk tilhenger av 
forskjellighet i motsetning 
til konformitet. Likevel har 
jeg i det siste vært opptatt 
av spørsmålet om i hvor 
stor grad det fremdeles 
går an å hevde at hver 

enkelt sykehuslege har et 
personlig ansvar for den 
utredning og behandling 

hun eller han gir.  
Kan og er det mulig for 

den enkelte sykehuslege å 
være uavhengig av  

faglige retningslinjer eller 
den etablerte praksis på 
avdelingen, for eksem-
pel ut fra egen faglig 

overbevisning?

– Hege Gjessing
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har et personlig ansvar for den utredning 
og behandling hun eller han gir. Kan og 
er det mulig for den enkelte sykehuslege å 
være uavhengig av faglige retningslinjer 
eller den etablerte praksis på avdelingen, 
for eksempel ut fra egen faglig overbe-
visning? De faglige retningslinjene kan 
være oppdaterte og korrekte, men de kan 
også være utdaterte eller inneholde feil. 

Det blir fremdeles hevdet at legen har et 
helt selvstendig ansvar. Mitt spørsmål er 
om det stemmer overens med skrevne og 
uskrevne regler i en klinisk hverdag? Det 
er sikkert mange av dere som har opp-
levd å komme tilbake til avdelingen etter 
et kurs. Dere har lært siste nytt og føler 
dere inspirert fordi dere nå er et skritt 
videre faglig sett. Så kommer beskjeden: 
«Greit nok det, men her gjør vi det sånn 
som dette». De aller fleste vil da innrette 
seg etter avdelingens rutine. Hvem har da 
ansvaret hvis noe galt skjer? Den ansatte 
legen eller avdelingens leder? Flere og 
flere av oss arbeider nå i fagmiljøer, og 
vi påvirkes av og innretter oss etter disse 
miljøene. Dette gjør at vi må tenke noe 
annerledes både om ansvar og om faglige 
retningslinjer enn det vi gjorde tidligere. 
Sånn sett har legerollen forandret seg, og 
det har egentlig gått ganske fort. 

retningslinjer vs. kreativitet
Parallelt med dette skjer den stadig 
økende spesialiseringen og den eksplo-
sive økningen i kunnskap som gjør at hver 
og en av oss klarer over en mindre del av 
helheten. Mitt hovedpoeng er som føl-
ger: Dagens virkelighet er at fagene våre i 
stadig større grad vil bli delt opp i mindre 
områder og hvert område vil bli preget 
av én eller noen få korrekte metoder å 

utrede og behandle på. Derfor vil det 
bli innført flere sjekklister, prosedyrer 
og retningslinjer. Det vil bli forventet av 
oss at vi ikke avviker fra dette uten at vi 
har gode begrunnelser, og de begrunnel-
sene vil sannsynligvis bli færre og færre. 
Avdelingens ledelse må derfor ta et større 
ansvar for tilgang til oppdatert kunnskap 
og implementering av retningslinjer og 
sjekklister. Videre vil vi som enkeltleger 
oftere bare kunne ta oss av deler av pasi-
entens problem, og vi er derfor avhengige 
av kolleger som støttespillere, rådgivere 
og samarbeidspartnere. Dette skal vi se 
på som en kilde til berikelse. Mulighe-
tene til kreativitet, utvikling og framgang 
vil ikke forsvinne, snarere tvert i mot. 
Når deler av arbeidsoppgaven er avkla-
ret og tydelig definert, krever det mindre 
energi. Det betyr at mer energi kan friset-
tes og brukes til annen type arbeid, som 
for eksempel utvikling av nye metoder. 

menneskelige egenskaper
Hvis jeg skal peke ut noen personlige 
egenskaper jeg tror det er viktig å utvi-
kle for å få mest mulig ut av fremtidens 

legerolle, vil jeg trekke frem interesse 
for helse (som ikke er det samme som 
sykdom), god generell menneskekunn-
skap, samarbeidsvilje – og -lyst – gode 
kommunikasjonsevner og mot til å ta 
beslutninger. Dette virket muligens 
overveldende, og det kan tenkes setnin-
gen må leses flere ganger. Det fine er at 
dette er egenskaper som vil føre til fram-
gang også på områder i livet som ikke 
dreier seg om jobben. 

Jeg var tidligere inne på de faglige 
ytterkantene vi beveger oss innenfor og 
hvorvidt vi bidrar til økt lidelse i kampen 
for å hindre død. Dette er det viktig at vi 
alltid diskuterer og har et bevisst forhold 
til. Vi skal hele tiden være svært opptatte 
av at vi jobber for mennesker, og at det 
er forbedring av disse menneskenes helse 
og livskvalitet som er målet for arbeidet. 
Når vi husker å holde den tanken langt 
framme, sånn at det er dette som hele 
tiden er både utgangspunktet og ende-
punktet, tror jeg på fortsatt fremgang for 
de bærende prinsippene for vårt yrke: 
helbredelse, lindring, trøst. 

hege Gjessing f 1972 er president 
i Legeforeningen. hun har tidligere 
vært leder for Ylf (2007–2011). Hun er 
cand.med. fra universitetet i Bergen og 
har vært tilsatt som lege i spesialisering 
ved røntgenavdelingen ved ringerike 
sykehus og anestesiavdelingen ved 
ahus og rikshospitalet. Gjessing har 
også hatt oppdrag for Leger uten 
grenser i Sudan. 

arTiKKeLForFaTTereN
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En god dag  
på jobben

En god dag på jobben starter med nespresso, 
General, en åpen reposisjon med osteosyn-
tese, etterfulgt av frokost fra Narvesen.

– Filip, LIS ortopedisk avdeling

I vinter oppfordret vi dere til å skrive inn å fortelle hva som gjør at dere 
trives på jobben. Her er noen av tilbakemeldingene vi fikk:

Den beste dagen jeg har hatt på jobb, begynte egentlig 
skikkelig dårlig med en veldig syk pasient som døde 
på min vakt. Jeg var usikker på om det var min skyld, 
om jeg hadde gjort noe galt. Så kom veilederen min, 
helt uoppfordret, og snakket meg gjennom hele hen-
delsen. Da ble alt så utrolig mye bedre, og jeg husker 
derfor denne dagen som en bra dag. 

– Nina, turnuslege

Vi har spleiset på en espressomas-
kin på kontoret. Dette gjør det meget 
mer attraktivt å sette seg ned med 
papirarbeidet.

– Øivind, LIS medisinsk avdeling

Det er når ting går smooth. Dataen virker, blodprøvesva-
rene kommer når de skal, man får tak i de personene 
man trenger å avklare med. En god dag på jobben er en 
dag hvor man går hjem uten å ha masse ting hengende til 
neste dag.

– Kjetil, turnuslege

En god dag på jobben dreier seg ofte om 
småting. Dagen blir for eksempel alltid 
bedre når man kan fortelle pasienten at det 
ikke er tegn til spredning!

– Maria, onkologisk avdeling

Fredager har legene felleslunsj på møterommet. Det gjør 
alltid dagen hyggeligere!

– Karianne, LIS




