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Våren byr på flere vakre eventyr. Ylf har årsmøte og arrangerer årsmøteseminar, 
hovedforhandlingene står for døren og selvsagt stiller vi lag på Holmenkollstafetten! 
Fredag 20. april startet hovedforhandlingene med Spekter, de såkalte A-forhand-
lingene. Her avtales videre forhandlingsløp og premisser for forhandlingene. På 
dette nivået er Legeforeningen og Ylf representert av Akademikerne Helse. Videre 
utover våren kommer forhandlingene om overenskomstens deler, A1, A2 og de 
lokale B-delene. Forhandlinger handler om mer enn justering av minimumslønn. 
I spillet mellom arbeidsgivere, myndigheter og ulike interessegrupper i arbeidslivet 
trekkes de store linjene i lønnsoppgjøret opp. I mitt innlegg om vår hovedsam-
menslutning, Akademikerne, kan dere lese mer om Akademikerne, lønnspolitikk 
og viktige forskjeller mellom ulike grupper av arbeidstakere hva gjelder innretning 

av lønnsoppgjør. Flere har kanskje fått med seg at Akademikerne har gått tydelig 
ut i media og argumentert for betydningen av lokal handlefrihet i lønnsoppgjøret. 
Medlem av Ylf styret, Tonje Tvinnereim, har laget et napp-ut-bilag om legers lønn. 
Dette er praktisk og nyttig informasjon om våre lønnselementer til bruk både i 
hverdagen og også som grunnlag i lønnsforhandlingene.

I dette nummeret av Forum for yngre leger presenterer vi også vårt eget eventyr. 
Eventyret om Nina. Eller kanskje bedre sagt: Historien om eventyrlige Nina. Nina 
er lege og har flere alvorlige diagnoser. I dette nummeret deler hun sin livskunn-
skap med oss. 

Les Ninas innlegg og intervjuet med henne! Les det mange ganger. 

Mer er det ikke å si …

Vårens eventyr

johan.torgersen@legeforeningen.no

Johan Torgersen 
Leder
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Nina er lege og har flere alvorlige 
diagnoser. I dette nummeret deler 
hun sin livskunnskap med oss. 
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Ylf-kalenderen 2/2012

2012
mars

1.  møte i forhandlingsutvalget, KS/oslo

5.  møte i LVS og Ylfs arbeidsgruppe om  
 forskning

8.  møte i forhandlingsutvalget, Spekter

8.  møte fondsutvalg Fond 1

8.  Leder møter direktør i helsetilsynet Lars   
 hanssen

13.  Styremøte i Ylf

15.–16-  Trinn 1 kurs i Østfold

16.  møte med helse- og omsorgsdepartementet  
 om turnustjenesten

19.  Trinn 1 kurs oslo universitetssykehus

22.  Legeforeningens dialogmøte om ledelse i  
 sykehus

23.  Leder deltar på Norsk  
 medisinstudentforenings årsmøte

24.  møte i helsinki om samarbeid med european  
 Junior Doctors

26.  Trinn 1 kurs Stavanger Universitetssjukehus

26.  Leder Ylf og leder NmF i åpen høring i  
 stortinget om omlegging av medisinstudiet

28.  møte i akademikerne helses  
 forhandlingsutvalg

28.  møte i Spesialitetsrådet

april
11.  Leder møter medlemmer, tillitsvalgte og  

 foretaksledelsen ved Stavanger  
 Universitetssjukehus

12.   møte i forhandlingsutvalget, Spekter

17.  Styremøte i Ylf

18.–20.  Ylfs årsmøteseminar og årsmøte

20.  Leder holder innlegg om faste stillinger  
 og arbeidstid på nevrokirurgisk avdeling ved  
 oslo Universitetssykehus

23–24.  møte Turnusrådet

25.  møte akademikerne helse

25.  Leder deltar på overlegeforeningens årsmøte 
mai

2.  møte i forhandlingsutvalget, Spekter

2.  møte i Spesialitetsrådet

3.–4.  Spesialitetsrådets seminar om  
 spesialistutdanning

3.  møte forhandlingsutvalget, KS og oslo  
 kommune

10.  Leder deltar på allmennlegeforeningens  
 Årsmøte

15.  Styremøte 

21.  Ylfs formøte før Landsstyret

22.–24.  Legeforeningens Landsstyremøte

30.  møte i akademikerne helse

31.  møte i forhandlingsutvalget, KS og oslo  
 kommune

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 
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anjaheen@gmail.com
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Fredrik Sund 
fredrik.sund@unn.no

Arne Carlsen 
arne.carlsen@lyse.net

Krsitian Fosså 
krifos@ous-hf.no

innHold

HveM er akadeMikerne 
I Norge har vi fire hovedsammenslutninger 
av fagforeninger, og Legeforeningen tilhører 
akademikerne. Ylf-leder Johan Torgersen gir 
oss en innføring i hvem akademikerne er og 
hva de driver med. Side 5

kronisk sYkdoM Hos leger 
i dette nummeret setter vi fokus på 
problemstillinger som oppstår når legen selv 
er pasient. Vi møter Nina, som selv er lege og 
har flere alvorlige diagnoser. En modig dame 
som har mange erfaringer hun deler med oss.
Side 6–15

napp ut-bilaget: lønn 
Det er hyggelig å få lønn! men vet du hva 
du skal ha i lønn? hvordan du skal dekode 
en kryptisk lønnsslipp? i dette nummerets 
bilag om lønn håper vi å oppklare disse 
spørsmålene. Side 16–19

Ylfs årsMøte og årsMøteseMinar 
Nylig ble det avholdt årsmøte og 
årsmøteseminar i Ylf. og hva skjedde der? 
Styremedlem Tonje Tvinnerheim refererer fra 
denne happeningen.  Side 21–23

dessuten
03 Ylf-kalenderen
20 mitt funn
25 nY spalte: 
 Yngre leger leser: «hvite ravner» av christer mjåset
24 redaktørens hjørne
29 riskhospitalet

16

21

6

5

er kliMaendring  
relevant for legegjerninga? 
Styremedlem i Legeforeningen marit halonen 
christiansen deltok i fjor høst på den 
internasjonale konferansen «The health and 
security perspectives of climate change». hun 
forteller om refleksjonene sine på Side 26

legerollen under lupen 
Forum setter fokus på legerollen og inviterer 
sentrale samfunnspersoner til å si sin mening. 
Denne utgaven: Lege, hypokonderspesialist og 
forfatter ingvard Wilhelmsen. Side 27–28

27

26
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Akademikerne –  
din paraply 

Johan Torgersen

johan.torgersen@
legeforeningen.no

intervjufra foreningen

I Norge har vi fire hovedsammenslutninger av fagforeninger. En 
hovedsammenslutning representerer, eller organiserer, ulike 
fagforeninger med felles og tilstøtende interesser. Disse paraply-

organisasjonene har sin egen arbeidslivspolitikk, egen profil inn i 
trepartssamarbeidet (stat, arbeidsgiver og arbeidstaker) og kan ha 
egne prioriteringer og målsetninger i forhandlinger. De fire hoved-
sammenslutningene er Landsorganisasjonen (LO), Unio, YS og 
Akademikerne. Kort og overfladisk kan en oppsummere de ulike 
hovedsammenslutningenes medlemmer slik: Den største, LO, 
organiserer tradisjonelt fagforeninger for ufaglærte, fagarbeidere, 
arbeidstakere med kortere utdannelse i industrien og også i offentlig 
sektor (eks: hjelpepleiere, jern- og metallarbeidere). Unio organiserer 
de med høyskoleutdannelse og kortere universitetsutdannelse (eks: 
sykepleiere, lærer). YS organiserer mange fagforeninger for arbeids-
takere som har profesjonsutdanning (eks: befal, farmasøyter).

Akademikerne organiserer fagforeninger for arbeidstakere med 
høyere universitetsutdannelse og akademisk høyskoleutdannelse. 
I Akademikerne finner en blant annet Legeforeningen, Psykolog-
foreningen, Juristforbundet, Veterinærforbundet og Tekna. Det er 
den enkelte fagforening som søker medlemskap i den hovedsam-
menslutningen en ønsker å være med i basert på om de oppfatter at 
hovedsammenslutningen jobber for en politikk som er i deres med-
lemmers interesse. Akademikeres jobbsituasjon har en del fellestrekk 
som er uavhengig av profesjon. Vi er ofte premissleverandører på 
arbeidsplassen selv om vi ikke er i lederstillinger. Tradisjonelt har 
derfor akademikere hatt nærere bånd til virksomhetseier og lederne 
i virksomheten enn andre yrkesgrupper. Arbeidsredskapet vårt er 
ikke først og fremst håndkraft, men kunnskap. Det betyr at vi tren-
ger andre rammer for jobben enn det arbeidstakere med hardt fysisk 
arbeid trenger. Vår tilknytning til den fysiske arbeidsplassen er blitt 
løsere; en kan jobbe flere steder og må ofte ikke møte i «produksjons-
lokalet» for at jobben skal bli gjort. Slike premisser er med på å danne 
grunnlaget for Akademikernes politikk. 

Akademikerne mener at vår gruppe ofte vil tjene på lokale lønns-
oppgjør og lokale avtaleforhold. Dette fordi vi ofte har hatt nært 
samarbeid med eier og ledelse. Her skiller vi oss fra for eksempel Unio 
og LO som tradisjonelt ønsker sentrale oppgjør med et annet fokus 
på for eksempel likelønn og lavtlønnete. Når det gjelder arbeidstid 
er Akademikerne mer opptatt av fleksibilitet og rammer enn kon-
kret vern. Etter en lang utdannelse kommer vi sent inn i arbeidslivet. 
Dette påvirker igjen Akademikernes pensjonspolitikk. Slike forhold 
legger premissene for Akademikernes arbeid mot lovgiver, regjering 
og i inntektspolitikken. Avtaleforhold for leger i spesialisering følger 
ikke helt disse prinsippene. Blant annet har vi sentral lønnsdannelse. 

Dette skyldes i stor grad at vi ikke har rett til fast ansettelse, som 
igjen gjør vår situasjon mindre trygg enn hva andre akademikere 
opplever. 

Akademikerne ledes av et styre. Knut Aarbakke leder styret, og 
også Akademikerne i det daglige. President i Legeforeningen, Hege 
Gjessing, er nestleder. I tillegg har Akademikerne et Rådsmøte som 
består av alle lederne for de 13 medlemsforeningene. Dette er Aka-
demikernes «Generalforsamling» som trekker opp hovedlinjene i 
Akademikernes politikk og peker ut satsningsområder. Under styret 
er det fem forhandlingsutvalg for områdene helse, stat, kommune, 
private og næringsdrivende. Helse, stat og kommune er forhand-
lingspart mot arbeidsgiversiden, og Legeforeningen er representert 
i alle. Disse driver tariffarbeidet i forbindelse med forhandlinger av 
avtalene som Akademikerne er part i og er også ansvarlig for kon-
fliktberedskapen i Akademikerne.

Akademikerne Helse er avtalepart i avtalene med Spekter. Det 
er en forhandlingsdelegasjon fra dette utvalget som forhandler 
Hovedavtalen og overenskomstens del A1 i Helseforetakene. Dette 
er avtaler som omfatter alle Akademikerne-medlemmer i norske 
sykehus. Hovedavtalen er en avtale som blant annet gir spilleregler 
for arbeidstakers medvirkning på arbeidsplassen, drøftingsrett, ret-
tigheter for tillitsvalgte, samarbeidsform mellom ansatte og ledelse. 
A1 inneholder de sosiale bestemmelsene om blant annet rettighe-
ter i forbindelse med svangerskap og sykdom. Akademikerne Helse 
ledes av Rune Frøiland fra Psykologforeningen. Det er i dette for-
handlingsutvalget at Legeforeningen er sterkest representert da 
våre medlemmer er i stort flertall innenfor denne avtalesektoren. 
Hege Gjessing, Jon Helle (leder i Overlegeforeningen) og under-
tegnede representerer Legeforeningen sammen med direktør for 
Jus- og arbeidslivsavdelingen i Legeforeningen Anne Kjersti Bef-
ring, advokat Hanne Gillebo-Blom og Ylf-jurist Bjørn Ove Kvavik. 
På høsten har Akademikerne Helse et arbeidsseminar på tre dager 
og møtes ellers en gang i måneden. På møtene legges strategier for 
forhandlingene, prioriteringer inn i forhandlingene gjøres og de 
ulike medlemsorganisasjonenes krav samkjøres til et felles krav inn 
mot Spekter. Vi gir også uttalelser til de politiske prosessene i Aka-
demikerne, og i disse dager organiseres også konfliktberedskap i 
forbindelse med de forestående hovedforhandlingene. 

Det er Akademikerne som leder oss i en eventuell streik. Sammen 
med medlemmene fra de andre fagforeningene i Akademikerne må 
vi forberede oss på en mulig konflikt i dette hovedoppgjøret som 
i andre oppgjør. Streikeretten er like viktig for leger som for andre 
arbeidstakere, og Akademikerne har vist at vi kan streike på forsvar-
lig vis før!
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i fjor høst hadde vi en temaartikkel i Forum med tittel «Når legen blir syk». her skrev blant annet sty-
remedlem i Ylf Arild Hagesveen et innlegg om sine erfaringer fra da han fikk blindtarmsbetennelse 
og ble innlagt og operert på eget sykehus. arild beskrev godt og tydelig noen av utfordringene en 
møter i en slik situasjon. 

I etterkant mottok vi flere reaksjoner på denne artikkelen fra leger som etterspurte et bredere per-
spektiv på denne problemstillingen. hva med leger som lever med kronisk sykdom? Som må leve 
med dobbeltrollen som pasient og lege hele tiden og ikke kun i et akutt tilfelle? en av disse reak-
sjonene sto på trykk i Forum nummer 5. Birgit margrethe Falch gav oss innsyn i mange av de ekstra 
tankene og forholdene en kronisk syk lege tar med seg i jobblivet. 

Med Birgits innlegg følte vi at vi hadde belyst temaet legen og sykdom fra flere sider. Men så fikk vi 
en mail fra Nina. Nina er lege og har flere alvorlige diagnoser. På de neste sidene får dere lese mailen 
Nina skrev til oss og et intervju med henne. en tøff dame med en sterk historie og mange gjennom-
tenkte synspunkter. Til inspirasjon og ettertanke for alle friske og syke leger.

Kronisk sykdom hos leger -  
lege og pasient i samme person

teMa
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Temaartikkelen «Når legen blir syk» i Forum nummer 4 2011 
rørte ved mange følelser i meg. Etter selv å ha vært pasient 
innenfor både psykiatri og somatikk i 12 år, de siste 10 årene som 
medisinstudent og cand.med, følte jeg et behov for å respondere, 
supplere. Dette er et stort og viktig tema som jeg brenner for. Det 
er mange som lever med skjulte kroniske sykdommer innen vår 
yrkesgruppe, og det har vært liten tradisjon for åpenhet på dette 
området. Leger med kroniske sykdommer er ikke automatisk 
mindre egnet til å utøve legerollen enn det friske kollegaer er. 
Utfordringer for arbeidsplass, behandlingsapparat og oss selv? 
Ja. Problem? Bare hvis vi velger å gjøre det til det. 

Når jeg er på jobb, da er jeg på jobb. Velger jeg å være i jobb må 
jeg også ta ansvar for at jeg er i stand til å oppfylle stillingsbe-
skrivelsen min og mine etiske forpliktelser overfor pasienter og 
kollegaer. Jeg må møte uthvilt, ernært og mentalt nok til stedet 
til å kunne ivareta pasientene og arbeidsoppgavene mine på en 
forsvarlig måte. Klarer jeg ikke dette, er jeg syk og må holde meg 
hjemme. På jobb er jeg lege, fagperson, kollega og venn. Mange 
av mine kollegaer vet om min psykiske sykdom. Jeg har imid-
lertid verken rett på eller behov for å bli betraktet og behandlet 
som pasient i jobbsammenheng. Jeg ER ikke pasient. Jeg ER 
heller ikke lege. Jeg ER et menneske med personlighet, ressurser 
og begrensninger. I rollen som lege bruker jeg mine ressurser og 
forholder meg til det som er forventet og krevet av meg, som en 
hvilken som helst annen lege. 

Den store forskjellen ligger nok i hva som skjer utenfor arbeids-
tiden. Du bruker kanskje fritiden til å forske, trene, reise, drive 
politisk arbeid eller engasjere deg på annen måte i samfunnet, 
og ikke minst ivareta familie og sosialt liv. Jeg må bruke store 
deler av den tiden til behandling, planlegging og mestring av det 
som for andre er ubetydelige faktorer. Det er ikke synd på meg. 
Jeg har selv valgt å bli lege. Valgt at jeg vil jobbe som lege. Fordi 
jeg liker det, og fordi jeg faktisk ønsker og tror jeg kan bidra 
med noe. Men for å kunne gjøre nettopp det må jeg prioritere 
annerledes, også når det gjelder valg av bosted, arbeidssted og 
spesialisering. Jeg må inngå en del kompromisser, først og fremst 
med meg selv. Det betyr ikke at jeg ikke har ambisjoner eller at 
jeg er lat. Jeg har både ambisjoner, drømmer og ønsker. Det står 
ikke på viljen eller innsatsen. I perioder krever imidlertid syk-
dommen så mye krefter og fokus at det er lite ressurser igjen når 
både normal arbeidshverdag og sykdom har fått det de krever. 

Det å være i pasientrollen som lege byr på mange utfordringer. 
At psykisk sykdom byr på større og andre utfordringer enn 
somatisk sykdom for alle parter, kan ikke stikkes under en stol. 
Det handler først og fremst om at psykisk sykdom i en helt annen 
grad er personlig. Behandlere trenger tilgang på dine tanker og 
følelser for å kunne hjelpe deg. For meg er derfor følgende klart: 
Planlagt og langvarig behandling, i alle fall i psykiatrien, bør 
gjennomføres av andre enn nære og relativt nære kollegaer. At 
mine kollegaer vet at jeg har en psykisk sykdom, er greit. At nære 
kollegaer og venner skal vurdere min generelle psykiske helse og 
behandlingsbehov over tid, ser jeg imidlertid ikke på som greit. 

Uforutsette ting skjer. Jeg kan bli akutt dårlig og ha behov for 
hjelp utenom den planlagte behandlingen. De siste årene har 
jeg sittet i pasientrollen både på legevakt, i mottakelse og på 
somatisk og psykiatrisk avdeling på egen arbeidsplass. I slike 
situasjoner er det ikke alltid tid til eller hensiktsmessig å være 
politisk korrekt ift hvem som behandler hvem. Når jeg blir dårlig, 
er jeg også sliten og redd. Da er mine primærbehov ro, forståelse 
og kjente omgivelser. Jeg har vært så heldig at jeg har hatt kol-
legaer som har forstått dette. De kunne valgt å sende meg x antall 
kilometer i drosje eller ambulanse for å unngå etiske problem-
stillinger og gjøre situasjonen enkel for seg selv. Så lenge jeg har 
akseptert at de har en behandlerrolle for meg i slike situasjoner, 
og at jeg selv ønsker å bli på lokalsykehuset, har de imidlertid 
evnet å sette mitt behov foran. Det har redusert belastningen 
for meg og ikke minst antall liggedøgn og sykefravær, til fordel 
for alle parter. Dette krever én viktig ting av begge parter; evnen 
til å skille sak og person. Rollebevissthet får en ny betydning. 
Bevissthet ift egen rolle som lege og som pasient; når er jeg hvem? 
Bevissthet hos andre ift hvilken rolle både de og du har når dere 
møtes; er du kollega på jobb som lege, eller er du pasient med 
behov for hjelp? I teorien er det enkelt å være prinsippfast og 
ikke behandle «sine egne». I praksis er det ikke alltid like enkelt, 
særlig på mindre steder. Det er faktisk noe man må forholde seg 
til med jevne mellomrom, selv om det ideelt sett ikke burde være 
sånn. 

Har det vært vanskelig for mine kollegaer og for meg? JA. Har 
det til tider bydd på store utfordringer? JA. Likevel tror jeg både 
de og jeg har lært mye av det. Jeg håper at de har lært en god del 
om hvordan et menneske kan være både frisk og syk på samme 
tid. At man kan være svært fungerende og oppegående, og 
samtidig definert som alvorlig syk. At en diagnose i seg selv ikke 

Når legen er kronisk syk

teMa
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definerer hvor godt man fungerer. Og at de tar med seg dette når 
de møter andre pasienter. 

Jeg har lært mye om å stole på andre og deres vurderinger, og 
å slippe kontrollen. Hvor viktig det er å bli sett som person når 
man er i pasientrollen. Ikke minst har jeg innsett viktigheten av å 
tenke gjennom og være bevisst på egne grenser ift egen sykdom 
og kollegaer, for når du først trenger hjelp er det ikke alltid like 
lett å tenke rasjonelt. 

Personlig tror jeg det er positivt både for legestanden og pasi-
entene at det blant leger også er mennesker med kroniske 
sykdommer. Som vet hvordan det er å sitte i pasientstolen over 
tid. Som vet hvor liten og maktesløs man kan føle seg. Det gir 
en innsikt i forhold til hva som er viktig å kommunisere til 
pasienten for å spare pasienten for mye bekymring og helseper-
sonell for mye ekstraarbeid. Som lege med sykdom skal man 
ikke være pasient i arbeidshverdagen, men man kan bruke 

sykdomserfaringen sin til å vise kollegaer andre aspekter og inn-
fallsvinkler i sitt møte med pasientene. Sykdommen kan brukes 
som en ressurs og berikelse i stedet for en begrensning. 

Hva skjer når legen blir syk? Til syvende og sist det samme som 
når andre blir syke. Legen blir en pasient med behov for hjelp 
fra en lege/behandler som tar både jobben sin og pasientene 
sine på alvor. En lege som viser forståelse og ydmykhet, og ikke 
minst evner å forholde seg profesjonelt og samtidig menneskelig 
i relasjonen som oppstår. Legen har alltid ansvaret for å ivareta 
pasienten i en slik situasjon. Ikke motsatt. Når som helst kan du 
stå der med vaktcallingen i lomma og en kollega i pasientrollen. 
Da er det viktig å ha nettopp dette i bakhodet. For der og da er 
det ikke hensynet til din egen komfortsone som kommer først. 
Det er hensynet til forsvarlighet, hensiktsmessighet og best mulig 
behandling for pasienten du har foran deg. Uansett. 

–Nina

teMa
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Jeg treffer Nina en vårdag i Oslo. Det er en liten og spinkel 
skikkelse som møter meg, men med noe svært bestemt og 
energisk over seg. Vi skal snakke om kronisk sykdom hos 

leger, og Nina har mye på hjertet.
–  Vi må huske at kroniske sykdommer er dynamiske tilstan-

der. Noen kroniske sykdommer vet man at man blir dårligere 
av, men veldig mange kroniske sykdommer kan faktisk bedres, 
enten i seg selv, eller fordi man lærer å mestre symptomene 
bedre. Mange psykiatriske sykdommer kan man bli bra av eller 
leve godt med hvis man får ordentlig behandling og gjør en 
innsats selv. Da kan man fungere godt både i dagliglivet og i 
arbeidslivet.  

Nina har en alvorlig spiseforstyrrelse med angstproblematikk, 
dissosieringsepisoder og søvnforstyrrelser. I det store og det 

hele har hun vært syk siden hun var 4–5 år, og hun har hatt kon-
takt med behandlingsapparatet fra hun gikk på videregående.

–  Var valget ditt om å studere medisin motivert ut fra egen 
sykdom?

–  Overhodet ikke! Jeg ville jobbe med mennesker, hadde 
gode nok karakterer, ble oppfordret til å søke medisin og tenkte 
jeg fikk prøve. Jeg gikk inn i studiet med en åpen innstilling for 
å se om det var noe jeg kunne trives med.

–  Tror du det er høyere terskel for å velge seg legeyrket for 
mennesker med kroniske sykdommer?

–  Jeg tror det er vanskeligere generelt når det gjelder høyere 
akademiske utdannelser med stort press på prestering. Men så 

Lege og pasient i ett –
to sider og langt fra samme sak
Etter å ha lest mailen Nina sendte til Forum, fikk vi lyst til å snakke mer med henne. Nina sa ja til å 
stille opp til intervju. –  Jeg tror det er viktig at vi synliggjør at også leger har utfordringer, og ikke 
minst kan bli syke. Vi er ikke hevet over naturlovene, livet blir ikke alltid som planlagt for oss heller, 
sier Nina. og hun vet hva hun snakker om. hun er 30 år og har levd med kronisk sykdom i mange av 
de årene. Samtidig har hun gjennomført medisinstudiet og turnustjenesten, og er nå autorisert lege. 
her forteller hun om sine erfaringer. Til inspirasjon for alle som er usikre på om det er mulig. Til etter-
tanke for alle som tar ting for gitt. 

hanne Støre Valeur

hannevaleur@gmail.com

teMa
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tror jeg også det dreier som om hva slags bakgrunn du kommer 
fra. Hvis du er vokst opp i et miljø som har gitt deg tro på at du 
kan gjøre hva du vil selv om du mangler en arm eller har en kro-
nisk sykdom eller en psykisk lidelse, så tror jeg ikke det blir en 
stor del av vurderingen. Men jeg vet også om flere som har valgt 
bort legeyrket, både fordi de tenker at man ikke kan bli lege når 

man selv er syk, og fordi de er redde for å ikke kunne prestere 
på samme nivå som de andre. 
Nina startet studiene og trivdes etterhvert godt. Hun jobbet nes-
ten full tid som pleiemedarbeider på en kreftavdeling ved siden 
av, og det gikk i turbofart store deler av tiden. Sykdommen holdt 
seg stort sett stabil, med periodiske forverringer i forbindelse 
med eksamener. Først mot slutten av studiet ble det klart hvor 
syk Nina egentlig var.

–  Jeg hadde aldri vært innlagt, og for meg hadde det jo all-
tid vært sånn, så verken jeg eller andre visste vel egentlig hvor 
alvorlig sykdommen var. Man lærer seg å kompensere, og jeg er 
vel en person som i utgangspunktet har stor kapasitet.

Vinteren før avsluttende eksamen ble ultimatum om innleg-
gelse i psykiatrien stilt. Før dette var det kun de nærmeste som 
var informert om sykdommen. Nina var tillitsvalgt og valgte å 
fortelle hele kullet på forelesning hvordan situasjonen faktisk 
var. Hun ble møtt med applaus og støtte.

–  Det var en utrolig støtte som jeg fremdeles blir rørt av å 
tenke på.

På tross av innleggelsen klarte Nina å fullføre studiet på nor-
mert tid. Men da var det på tide med en pust. Hun tok to års 
pause etter studiet før hun begynte i turnus.

–  Med den type jobb, med et så stort ansvar… Jeg følte sterkt 
på at om noe skulle skje, at noen skulle bli skadet eller dø på 

grunn av at jeg ikke klarer å ta vare på meg selv – det ville ikke 
jeg kunne leve med. Og der og da følte jeg meg ikke i stand til å 
ha et slikt ansvar. 

–  Tenker du at man må være «friskere» for å jobbe som lege 
enn som for eksempel hjelpepleier?

–  Ja, på en måte. Men jeg liker ikke å bruke ordet friskere. 
Det handler mest om at det er to ulike roller hvor ulike deler av 
personens kapasitet brukes. Som lege står man ofte mer alene 
med ansvaret, og da føler jeg at jeg må være tryggere mentalt sett 
mtp vurderinger større del av arbeidstiden. Feilvurderinger har 
ofte potensielt større konsekvenser. Men symptommestring er 
viktig uansett yrke!

Og her kommer vi inn på en av Ninas hovedpoenger: 
Forsvarlighet.

–  Velger jeg å gå på jobb, har jeg ansvar for å være i stand til å 
ivareta oppgaver og forpliktelser overfor pasienter og kollegaer. 
Har jeg kommet på jobb, så er jeg også i stand til å være på jobb. 
Det skjer ikke at jeg dissosierer eller får et angstanfall på jobb 
sammen med pasienter eller i situasjoner hvor jeg har ansvar, og 
ytterst sjelden ellers. 25 år med sykdommen har lært meg mye 
om mestring av symptomer, det å kjenne igjen mønstre.

Ved siden av aktiv behandling, brukte hun pauseårene til å hos-
pitere på kreftavdelingen. 

–  Der fikk jeg muligheten til å kjenne etter på egne signaler. 
Jeg kunne begrense arbeidsoppgavene uten at andre fikk mer-
arbeid dersom jeg fungerte dårlig en dag. Den siste perioden 
fungerte jeg på lik linje som asslegene på avdelingen.

Så var det på tide å gjennomføre turnustjeneste. Hun fikk tildelt 
særplass, og valg av sykehus var nøye gjennomtenkt. Geografisk 
sett var hun avhengig av å være i nærheten av behandlingsap-
paratet hun var tilknyttet. Samtidig valgte hun et sykehus som 
var lite nok til at hun ikke ville forsvinne i mengden, men stort 
nok til at det alltid var asslege på huset, som en ekstra sikring.

–  Hadde det ikke vært for sykdommen min, ville jeg jo ikke 
måttet ta slike hensyn. Men sånn er det – man må gjøre andre 
prioriteringer.

I forkant av turnustjenesten tok hun kontakt med sykehuset og 
var åpen om sykdommen. Hun fikk starte i turnusen som ikke 
hadde vakt de to første ukene. Slik ble hun kjent med sykehuset 
og rutinene, og det var nok til at hun følte seg trygg på at hun 
kunne takle vaktsituasjonen.

–  Når man sliter med angstproblemer, så handler mye om å få 
eliminert så mange stressfaktorer som mulig. Heldigvis møtte 
jeg en veldig sympatisk avdelingsoverlege som var villig til å la 

(…) Jeg vet (…) om flere som 
har valgt bort legeyrket, både 
fordi de tenker at man ikke 
kan bli lege når man selv er 
syk, og fordi de er redde for 
å ikke kunne prestere på 
samme nivå som de andre
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meg starte på denne måten, og det gjorde kjempestor forskjell 
for meg. 

Nina har hatt gode erfaringer med å være åpen om sykdommen 
med sjefer og veiledere i løpet av turnustiden.

–  Jeg har vært veldig åpen med sjefene mine om hva som er 
mine utfordringer i arbeidshverdagen og hvordan jeg kan takle 
dem best mulig. Det har hele veien vært klar fra dem og meg at 
de generelle kravene må og skal være for meg som for alle andre. 

Gode veiledere og ærlige tilbakemeldinger om hvordan jeg fun-
gerer på jobb har også vært viktig.

–  Har du møtt fordommer fra kollegaer?
- Nei, egentlig ikke. Men det betyr ikke at ikke andre kan ha 

opplevd fordommer. Men det kan ha noe med at jeg har vært 
såpass ærlig. Jeg tror det er viktig at man er åpen om sykdom-
men sin slik at kollegaer blir trygge på at jeg gjør jobben min, 
og at jeg sier fra om jeg ikke er i stand til det. Jeg tror kollegaer 
reagerer mer om man går som lege og det blir synlig at man sliter 
med sykdom uten å ville innrømme det. 

–  Hva legger du i å være åpen om sykdommen?
–  Åpenhet er ikke det samme som å blottstille seg. Å erkjenne 

en sykdom eller diagnose er ikke det samme som å gi alle innsyn 
i detaljene. Det å være åpen kan imidlertid bidra til økt forstå-
else og færre misforståelser når man må gjøre prioriteringer 
for å kunne ivareta egen helse og funksjon. Og det er med på å 
ufarliggjøre situasjonen for begge parter.

–  Hva tenker du om at noen skal særbehandles innenfor stan-
dardiserte utdanningsløp?

–  Når man er på jobb bør man ikke spesialbehandles eller 
slippe «billigere unna». Man kan likevel få enkelte tilretteleggin-
ger som er til fordel for både en selv og ikke minst kollegaer. Med 
forståelsesfulle sjefer og enkle tilrettelegginger som ikke har fått 
konsekvenser for noen andre, har jeg selv unngått potensielt 
høyere sykefravær enn andre. Det er veldig synd om vi går glipp 
av folk med gode ressurser bare for at alle skal behandles helt 
likt. Rettferdig behandling betyr ikke lik behandling. Man må 
kunne tilrettelegge slik at også de med en kronisk sykdom skal 
kunne fungere optimalt på jobb og kunne bidra til samfunnet. 
Jeg tror vi tjener på å ha et mangfold også blant leger.

–  Er det for høy terskel for å kunne be om tilrettelegging?
–  Mange står nok heller på litt ekstra enn å be om tilretteleg-

ging. Vi som yrkesgruppe tenker nok veldig enten eller. Hvis 
man ikke kan gi hundre prosent, får det heller være det samme. 
Og derfor kan det være mange som havner utenfor eller gir opp 
fordi det blir for tøft.

Med to konsultasjoner ukentlig hos en stabil behandler, kom 
Nina godt i gang med turnustjenesten. Men lange vakter og 
nattarbeid harmonerte dårlig med hennes spise- og søvnfor-
styrrelser, og hun ble i perioder dårligere med behov for akutt 
hjelp slik hun beskriver i innlegget sitt. En periode var Nina 
innlagt samtidig som hun jobbet som turnuslege ved samme 
sykehus. Hun trengte faste rammer for å mestre spiseforstyr-
relsen og søvnvanskene, og fungerte godt på jobb så lenge hun 
fikk disse rammene.

–  Dette var en krevende situasjon for alle parter, og det ville 
være ljug og si at det ikke er utfordringer ved å stå i en aktiv 
behandlingssituasjon og samtidig jobbe som lege ved samme 
sykehus. Men hvis jeg hele tiden skulle gått å vente på å bli frisk, 
ville jeg jo aldri blitt ferdig med turnus.

I denne situasjonen tok Nina initiativ til at hennes veileder 
på sykehuset og hennes behandler kunne snakke sammen for å 
forsikre seg om at hun fungerte på jobb.

–  Slik ble alle tryggere.

–  I hvilken grad er det greit at kollegaer bryr seg med helsen 
din?

–  Jeg ville ikke ta det ille opp om kollegaer konfronterer meg 
og spør om jeg er frisk nok til å være på jobb. Tvert om ville jeg 
bli forbanna om noen gikk og tenkte sånn uten å si i fra til meg. 
Jeg tror generelt vi skulle være mye flinkere til å bry oss når vi 
ser at kollegaer sliter. Jeg tenker nesten at det blir en form for 
fordom når alle ser at en person sliter med sykdom, og alle snak-
ker om det, men ingen tør å ta tak i det.

Når man er på jobb bør man 
ikke spesialbehandles eller 
slippe «billigere unna». Man 
kan likevel få enkelte tilret-
telegginger som er til fordel 
for både en selv og ikke minst 
kollegaer. 
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–  Er det greit at kollegaer bruker deg som ressursperson 
innenfor dine egne diagnoser?

–  I utgangspunktet; ja. Jeg vil gjerne komme med innspill 
dersom en kollega tror at pasienter kan være tjent med dette, 
eller at en selv ønsker å lære mer. Samtidig håper jeg at man kan 
se at jeg da uttaler meg som lege med pasienterfaring, ikke som 

pasient med legeutdannelse. Detaljer fra egen sykehistorie er 
uansett ikke aktuelt.

Etter mange år i pasientrollen, har Nina både gode og dårlige 
erfaringer med helsevesenet. Til tider har Nina måttet kjempe 
for rettighetene sine mot både behandlingssystemer og NAV.

–  Man skal være veldig ressurssterk for å være syk, kommen-
terer hun tørt. –  Jeg har fått føle på ovenfra-og-nedholdninger 
hos behandlere. Når jeg har forsøkt å komme med tilbake-
meldinger om at jeg blir usikker og redd av måten jeg har blitt 
behandlet på, har jeg blitt møtt med svar som: «Her er det jeg 
som er lege og du som er pasient, og det er jeg som skal komme 
med vurderinger av deg.» Den type holdninger føler jeg at er 
stikk i strid med hva jeg har lært gjennom studiet, og etter hvert 
som jeg selv har blitt tryggere i legerollen, blir jeg sint av å møte 
sånne holdninger. Det har kostet mye krefter å til tider måtte 
kjempe mot behandlingssystemet, men det har også gjort at 
jeg har blitt veldig bevisst på hvordan man møter pasienten 
og betydningen av pasientmedvirkning. Det tar jeg med meg i 
møtet med egne pasienter.

–  Har det vært vanskelig å unngå å behandle seg selv?
–  Jeg har opplevd at behandlingsapparatet har opplevd at det 

er vanskeligere enn det jeg har gjort. Jeg ville hatt klare menin-
ger om min egen behandling uansett om jeg var lege eller ikke. 
En ting er å overta sin egen behandling, noe annet er å ha opp-
fatninger om hva som er best behandling for seg selv. Det er jeg 

som er ekspert på mitt eget sykdomsbilde. Til tider har jeg følt 
at jeg har måttet være behandler for meg selv siden det tok lang 
tid før jeg fikk et stabilt behandlingsopplegg. Man skal være litt 
obs på at personer som fremstår som veldig ressurssterke og 
mestrende faktisk også kan ha behov for, og ikke minst godt av, 
litt hjelp og støtte. 

–  Har du fått reaksjoner fra pasienter på at du selv er syk?
–  På jobb har jeg pasienten i fokus, og jeg har fått tilbakemel-

ding på at jeg klarer å kommunisere dette godt.  Noen pasienter 
kan nok ha tenkt at jeg er syk ut i fra utseendet mitt. Så lenge 
pasienten opplever at de blir hørt og tatt på alvor, tror jeg det er 
viktigere. Pasienter har aldri spurt om jeg er syk, men om det 
skulle skje tror jeg man tjener mest på å være ærlig. Ikke at man 
skal legge ut til pasienten om sine egne problemer, men at man 
skal kunne svare ærlig ja eller nei på direkte spørsmål. Så kan 
man sette grenser igjen. Mange pasienter vil ikke vite det om 
legen er syk, og det er av hensyn til dette jeg velger å ikke bruke 
fullt navn her.

Nina fullførte turnustjenesten og autorisasjonen kom på plass. 
Nå står hun friere til å velge seg en arbeidsplass og – form hvor 
hun får brukt sine ressurser på en hensiktsmessig måte. For 
tiden er hun sykemeldt, men med en klar målsetning om å 
komme tilbake i jobb.

–  Nå er jeg i en periode hvor jeg må investere tid i å bli bedre. 
Jeg kunne nok klart å jobbe nå, men da ville jeg ikke bli bedre 
av sykdommen min, og ville nok ende opp med å bli sykemeldt 
etter kortere tid. Målet er at jeg skal kunne stå i yrkeslivet i 
mange år, og da er jeg nødt til å fokusere fullt nå for å bli bedre. 

–  Hva kunne du tenke deg å jobbe med etter hvert?
–  Det er jo helt klart at en vaktturnus fungerer dårlig i kom-

binasjon med sykdommen min, og det begrenser jo i stor grad 
hvilke veier jeg kan gå videre mtp spesialisering. Drømmejob-
ben hadde nok vært å være onkolog, men per i dag er det nok 
mest realistisk med allmennmedisin/primærhelsetjeneste. I 
framtiden kan mulighetene bli flere…

Ninas historie illustrer at en kronisk sykdom, en alvorlig psy-
kisk sykdom, ikke behøver å være et hinder for å kunne fungere 
som lege. Det har krevd en ekstra innsats både fra arbeidsgiver 
og behandlingsapparatet. Men aller mest har det krevd en stor 
innsats av Nina selv. Og når noen har et slikt pågangsmot, et 
sterkt ønske og en sterk vilje til å bidra med noe viktig, så bør 
det absolutt være mulig å tilrettelegge for det. Legestanden er 
blitt rikere med Nina i stallen!

Tusen takk til modige Nina som ville dele historien sin med oss!

Man skal være litt obs på at 
personer som fremstår som 
veldig ressurssterke og mes-
trende faktisk også kan ha 
behov for, og ikke minst godt 
av, litt hjelp og støtte.
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Før jul i fjor dumpet mailen fra Nina ned i innboksen. Den mai-
len ga meg hakeslepp. Nina forteller om hvordan det er å være 
alvorlig syk, kronisk syk, somatisk og psykisk syk. Hele pakka. 
Med balansert åpenhet viser hun oss hvordan hun har taklet 
medisinstudier og turnustjeneste, og med en gnistrende god 
penn beskriver hun rollene sine, legen og pasienten, aldri sam-
tidig, men levd ut gjennom samme person. Nina klarer å sette 
så tydelige ord på så mange sider av hennes tilværelse at tanken 
slår meg fort: Dette må ut! Her har alle leger, og ja; jeg mener alle 
leger, noe å lære. Forresten, ikke bare leger, men helsepolitikere, 
sykehusledere og arbeidsgivere.

Jeg tok kontakt med Nina og sammen startet vi en prosess. Vi 
drøftet muligheten for å la hennes historie belyse lite omtalte 
temaer: Den kronisk syke legen, legen med nedsatt funksjons-
nivå og legen med tilretteleggingsbehov. Vi diskuterte dette 
videre i Ylf-styret og Nina drøftet det med sine nærmeste. Nina 
sa seg villig til å intervjues. I dette nummeret av Forum får 
leserne et ganske unikt innblikk i et fullverdig, men annerledes 
legeliv. 

Nina forteller mange historier og peker på flere interessante og 
viktige forhold. Jeg vil fokusere på to av dem: Viktigheten av at 
legegruppen inneholder forskjellige mennesker og hennes eget 
krav til seg selv om å yte 100% forsvarlig og godt legearbeid når 
hun er på jobb. 

Legeforeningen har snart 30 000 medlemmer. Denne store 
gruppen kan ikke og skal ikke være ensartet. Jeg mener at vi 
som gruppe i stor grad må gjenspeile den befolkningen vi er 
satt til å være leger for. Det må være plass til gamle og unge, 
syke og friske, ulike etniske, kulturelle og religiøse bakgrun-
ner, og best er det om kjønnsfordelingen er rimelig jevn også. 
Om vi er flinke nok til å lære av hverandre, vil denne pluralis-
men øke vårt felles erfaringsgrunnlag. Vi kan møte en større 

del av befolkningen på en god måte. Nina viser ikke bare at 
det er mulig å være kronisk syk og god lege, men hun viser oss 
konkrete mestringsstrategier og forteller om gode tilretteleg-
gingsløsninger som hun, sammen med arbeidsgiver, har funnet 
frem til. Kunnskapsgrunnlaget til oss alle øker.

Et av Ninas hovedpoeng er at hun går ikke på jobb uten at hun 
kan gjøre en 100% forsvarlig jobb. I det daglige er forsvarlig-
hetsvurderingen av vår egen innsats også opp til den enkelte å 
gjøre. Vi må selv innse når vi møter vår kompetansegrense eller 
ikke er i stand til å gjøre jobben vi er satt til. Dette har Nina et 
reflektert og aktivt forhold til. Kanskje i større grad enn mange 
av oss? For dette gjelder ikke bare leger som har levd lenge med 
en sykdom de etter hvert kjenner godt. Det gjelder oss alle i 
flere situasjoner. Kanskje er det ikke riktig å gå på jobb når en 
våkner opp med feber og tette øvre luftveier? Mange av oss gjør 
det allikevel fordi vi vet at oppgavene våre ofte vil bli lagt over på 
noen andre som har dårlig tid fra før. Men kanskje det beste for 
pasienten hadde vært å slippe å møte en syk, redusert eller over-
arbeidet lege? Kanskje det av og til vil være riktig for bakvakten 
å ikke møte på jobb etter å ha operert store deler av natten? 
Kanskje en forelder til et sykt barn som har spydd hele natten 
ikke bør møte på onkologisk sengepost dagen etter? Det holder 
ikke å bare møte opp, vi skal møte i stand til å yte forsvarlig og 
omsorgsfull legehjelp. Nina har operasjonalisert dette kravet og 
viser oss hvordan.

Nina har delt sin historie med oss. Hun har vist at et annerledes 
funksjonsnivå enn 120%-legen både kan være mulig og forsvar-
lig. Hun ber ikke om annet enn å bli tatt for det hun er, akkurat 
som alle andre leger. I tradisjonell forstand kan hun bli oppfattet 
som en belastning for arbeidsgiver, men i en framtidsrettet og 
mer vidsynt forstand blir hun en ressurs. Det håper jeg leserne 
av denne utgaven av Forum for yngre leger vil ta med seg videre!

Johan Torgersen

johan.torgersen@
legeforeningen.no
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Det er vanskelig å akseptere kronisk sykdom. Den personlige 
friheten blir forandret og ofte innskrenket. Avhengigheten av 
andre og av et hjelpesystem øker uten at en har valgt det selv. 
Dette gjelder for alle mennesker. Så hva da med oss leger? Hva 
skjer med oss når vi blir kroniske syke? Noen av oss blir selvføl-
gelig det, og jeg er glad for at Ylf diskuterer dette. Det er viktig 
for oss som kollegium, og det er viktig for de av våre kolleger 
som er syke. Det er modig og sterkt når kolleger forteller sine 
historier om egen sykdom. Ved sin åpenhet gjør de oss alle en 
tjeneste, både fordi de øker vår felles kunnskap om dette, og 
fordi deres erfaringer vil være en støtte og hjelp for andre som 
blir syke. Leger er i det store og hele helt vanlige mennesker. Vi 
er forskjellige med forskjellige personlighetstrekk, meninger, 
innfallsvinkler, historier og måter å leve livene våre på.  Det 
som er felles for oss er at vi har blitt opplært til å være den som 
hjelper andre. Når det gjelder sykdom, er det vi som sitter med 
kunnskapen og løsningene. Vi er opplært til at det er vi som har 
kontrollen. Som gruppe, generalisert, er vi mer perfeksjonis-
tiske enn gjennomsnittet. Vi har sterk ansvarsfølelse og stort 
behov for kontroll og positive tilbakemeldinger. Det er også 
sånn at mange av oss utsetter å søke hjelp ved symptomer fordi 
vi ikke ønsker å framstå som svake, og fordi vi ikke vil «plage» 
kolleger unødvendig og med småting. Jeg tipper det er flere enn 
meg som kjenner seg i igjen i disse beskrivelsene.

Dette er personlighetstrekk som kan påvirke negativt hvordan 
kronisk sykdom utvikler seg. I tillegg er det viktig ikke å under-
kjenne hvor redde vi kan bli på grunn av at vi vet så mye. Vi 
vet for eksempel akkurat hvor vi skal lete for å finne ut 
hva som er det verst tenkelige utfall av en hver sykdom.  
Det er viktig at vi erkjenner at dette er sant, 
både for egen del ved symptomer og 

sykdom, og fordi vi da kan hjelpe og støtte kolleger på en bedre 
måte. 

Yrket vårt utvikler seg mer og mer til å bli et samarbeidsyrke. 
Vi trenger hverandre i større grad faglig sett, og vi kommer til 
å jobbe mer i team. Dette er bra og gir oss samtidig mulighe-
ter til å utvikle oss til enda bedre kolleger. Ved samarbeid og 
team er det viktig for alle at også de andre fungerer bra og trives 
med jobben og at vi kjenner hverandre ganske godt. Åpenhet og 
medfølelse med og for hverandre gjør at vi kommer nærmere 
hverandre og forstår hverandre bedre, og det gjør oss mer kom-
petente når vi skal forstå og hjelpe pasientene. 

Jeg håper derfor at flere vil fortelle kolleger de jobber sammen 
med litt om egen sykdom og om hvilke begrensinger det fører 
med seg. For mange vil det kreve en del mot. Og da håper 
jeg også at flere vil ta imot det de får høre på en god måte og 
erkjenne at de har blitt vist tillit. Det kan også kreve en del mot. 
Til sammen vil det kunne føre til at vi som yrkesgruppe myk-
ner litt mer i kantene. Det er godt for oss og det er godt for våre 
pasienter. 

hege Gjessing

President
Legeforeningen

teMa

Leger og kronisk sykdom
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Økonomiske rettigheter
Folketrygdloven sørger for dekning av øko-
nomiske minimumsrettigheter ved sykdom. 
Leger ansatt i sykehus er i tillegg bedre sikret 
gjennom de ulike tariffavtaler Legeforenin-
gen har inngått med arbeidsgiversiden. 

Alle arbeidstakere har rett på sykepenger 
fra første sykdomsdag, utbetalt av arbeidsgi-
ver frem til 16. sykdomsdag, og videre frem 
til 50 uker utbetalt av NAV. Sykepengene 
utgjør etter folketrygdloven 100 % av grunn-
lønn, men med begrensning på seks ganger 
Grunnbeløpet (G = kr 79 216,- per april 
2012). 

Leger er gjennom avtaleverket sikret ret-
tigheter tilsvarende full lønn (lønn etter 
tjenesteplan) forutsatt at man er ansatt og 
har tiltrådt stillingen. Rettighetene følger 
av de såkalte sosiale bestemmelsene i A1 i 
helseforetakene. Tilsvarende bestemmelser 
gjelder i de øvrige sektorer. Dette gjelder også 
dersom man blir sykmeldt for enkelte funk-
sjoner, slik som vakter. Det er sykmelder 
som gjør vurderingene av hvilke arbeids-
oppgaver vedkommende kan gjøre, i samråd 
med arbeidstaker og på bakgrunn av den 
informasjonen sykmelder har fått om tilret-
teleggingsmulighetene på arbeidsplassen.

Det avgjørende for om man har «tiltrådt» 
stillingen, må være at tiltredelse er avtalt med 
arbeidsgiver, også hvis tiltredelse ikke kan 
skje på grunn av sykdom. Dette støttes av to 
sentrale dommer i Arbeidsretten. 

Etter 50 ukers sykmelding kan man 
få innvilget attføringspenger, rehabilite-
ringspenger eller varig eller tidsbegrenset 

uføretrygd. I slike tilfeller vil de særskilt tariff-
avtalte pensjonsordningene dekke ca. 66 % av 
det inntektstap man lider. 

Tilrettelegging ved sykdom
Både arbeidsgiver, sykmelder, NAV og 
arbeidstaker har plikter knyttet til oppfølging 
av sykefravær. Arbeidsplassen er den viktig-
ste arenaen for forebygging og oppfølging av 
sykefravær, og det er derfor arbeidsgiver som 
har hovedansvaret for dette. Arbeidsmiljølo-
ven fastslår at arbeidsgiver plikter å iverksette 
nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal 
kunne beholde eller få et passende arbeid. 

Arbeidsgiver skal sammen med arbeids-
taker tidligst mulig og senest etter fire uker 
utarbeide en oppfølgingsplan for tilbakefø-
ring til arbeid, med mindre dette er åpenbart 
unødvendig. Oppfølgingsplanen skal sendes 
sykmeldende lege. Den skal inneholde en vur-
dering av arbeidstakers arbeidsevne, aktuelle 
tiltak i arbeidsgivers regi, tiltak med bistand 
fra myndighetene, samt plan for videre opp-
følging. Ved samtykke fra den sykmeldte kan 
det innhentes opplysninger fra sykmeldende 
lege. Det må være realistiske og konkrete til-
tak som kan gjøre det mulig for arbeidstaker 
å utføre sine oppgaver helt eller delvis, even-
tuelt utføre andre arbeidsoppgaver. 

Innen syv uker skal arbeidsgiver innkalle 
til dialogmøte 1, med mindre dette er åpen-
bart unødvendig. Bedriftshelsetjenesten skal 
være representert i møtet. Sykmelder kan 
delta i møtet dersom den sykmeldte ønsker 
det. Man kan også ha med seg tillitsvalgte. 
Møtet er en viktig arena for å kunne gjøre 
avklaringer i forhold til arbeidsmulighet 
tross sykdom. 

Tilrettelegging må tilpasses den enkelte, 
og det finnes ingen fasit på hvordan dette 
skal gjennomføres. Det kan dreie seg om 
fysisk tilrettelegging (feks ergonomiske 

hjelpemidler), eller annen type tilretteleg-
ging, eksempelvis endring i arbeidstempo/
tidskrav, omfordeling av arbeidsoppgaver, 
vaktfritak mv. 

NAV skal innkalle til dialogmøte 2 senest 
ved seks måneder (26 uker). Både arbeids-
taker og arbeidsgiver er pliktig til å delta. 
Behandlende lege/helsepersonell skal delta 
hvis det er hensiktsmessig. Formålet med 
møtet er å kartlegge hvilke muligheter som 
nå foreligger. NAV skal også bidra til å finne 
løsninger og arbeidsrettede tiltak i egen regi. 

Arbeidstaker plikter å samarbeide om å 
finne løsninger som hindrer unødig lang-
varige sykefravær. Arbeidsgivere er pålagt å 
ha gode rutiner for oppfølging av sykmeldte. 
Meningen med oppfølgingen er å støtte 
arbeidstakeren, og ikke bidra til negativ 
utvikling. Oppfølging av sykefravær krever 
dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Dersom arbeidstaker ikke medvirker, 
kan det få betydning for sykepengerettighe-
ter, attføringsopplegg, eller ved en eventuell 
senere vurdering av om det foreligger saklig 
oppsigelse. 

Det er viktig å merke seg at man som 
arbeidstaker bare plikter å gi opplysninger 
om sin arbeidsfunksjon, og ikke medisinske 
eller andre private opplysninger.

Sykehus i Spekter-og Virke-området er IA-
virksomheter. «IA»-forkortelsen stammer fra 
Intensjonsavtalen om et mer inkluderende 
arbeidsliv, som er inngått mellom partene i 
arbeidslivet og regjeringen. Virksomheter 
som inngår en samarbeidsavtale med NAV 
blir IA-virksomheter med tilgang til spesi-
elle tjenester og virkemidler. Generelt er det 
grunnlag for å forvente enda mer av en IA-
virksomhet i forhold til tilrettelegging for 
arbeidstakere. IA-arbeidsgivere som ikke 
tilrettelegger tilstrekkelig, bør påminnes om 
dette.

Synne Bjørvik Staalen

Jurist i Legeforeningen

teMa

Rettigheter ved sykdom
Leger generelt har et lavt sykefravær sett i forhold til andre yrkesgrupper, men sykdom kan selvføl-
gelig også ramme leger. Dersom en lege blir syk og faller kortvarig eller langvarig ut av arbeidslivet, 
kan dette medføre en stor belastning, både økonomisk og på andre måter. 
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Lønn er en godtgjørelse, vanligvis i form av penger, vi mot-
tar for å ha utført en gitt mengde arbeid. For leger som 
arbeider i sykehus er det flere elementer som inngår i 

beregningen av lønn, og det kan være vanskelig å holde rede på 
hva man faktisk skal ha betalt for den jobben man gjør. Lønn-
slippen vi får hver måned i forbindelse med lønnsutbetalingen 
gir en oversikt, men den kan ofte være svært forvirrende og 
vanskelig å forstå.

Gjensidighet
Arbeidsgiver og arbeidstaker har begge en plikt til å kontrollere 
at utbetalt lønn faktisk er korrekt. For å kunne gjøre det, må 
man selvfølgelig forstå lønnssystemet og vite hva korrekt lønn 
skal være. Dersom man har fått utbetalt for høy lønn, kan det 

føre til krav om tilbakebetaling av det overskytende beløpet. 
Det finnes også eksempler på leger som har fått utbetalt for lite 
lønn over tid, og som har fått etterbetalt store summer. Det er 3 
års foreldelsesfrist på slike lønnskrav, så det kan være en fordel 
å sjekke lønnslippen regelmessig!

Lønnsbegreper
Det er flere elementer som bidrar til sluttsummen på lønnslip-
pen, ref. §5.3.1 i A2.
– Minimumslønn er det vi betales for en vanlig arbeidsuke. En 

vanlig arbeidsuke er på 38 timer dersom man i sin tjeneste-
plan har vakt i tidsrommet mellom kl. 20.00–06.00. For leger 
som ikke har vakt i denne tiden er en arbeidsuke på 40 timer. 
Dette inkluderer 2,5 timer såkalt pliktig utvidet arbeidstid 

Tonje Tvinnereim

tonje.tvinnereim@gmail.com

Lønn som fortjent?
Noen lever for jobben, andre jobber for å leve. men uansett hvor idealistiske vi er eller hvor moro vi 
har det på jobben, så liker vi å få betalt for den jobben vi gjør. i dette bilaget vil vi forsøke å gi deg en 
bedre forståelse av hva som inngår i lønnsberegningen for leger ansatt i sykehus, og dermed gjøre 
det lettere å forstå lønnsslippen. Ta vare på dette bilaget og bruk det til å slå opp i neste gang du har 
spørsmål vedrørende lønn!
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(PUA), jmfr. A2 §3.2 og 3.3. Minimumslønnen forhandles 
i det sentrale lønnsoppgjøret, og fremgår av A2 §5.4. Mini-
mumslønnen for LIS er justert i lønnskategorier avhengig av 
hvor mange år legen har fullført i sitt spesialiseringsløp. Det 
kan være verdt å merke seg at leger som er borte i forbindelse 
med foreldrepermisjon har rett på et individuelt lønnstil-
legg tilsvarende det kategoriopprykk de ville fått om de var i 
arbeid. Det er også viktig å nevne at den enkelte selv må søke 
om kategori-opprykk når man kvalifiserer for det. 

– Doktorgradstillegg er en godtgjørelse til leger med doktor-
grad som driver aktiv forskning. Dette tillegget er for tiden 
på minimum 40.000 kr, jmfr. A2 §5.4.6.

– Enkelte helseforetak har avtalt kollektive tillegg. Dette vil 
for eksempel være rekrutteringstillegg. Noen leger har også 
avtale om individuelt tillegg. Dette er særlig aktuelt for leger 
som har tilegnet seg en spesiell kompetanse som arbeidsgiver 
er avhengig av.

Minimumslønn pluss doktorgradstillegg utgjør til sammen 
basislønn. Kollektive og individuelle tillegg kan også inngå i 
basislønnen, men dette varierer mye og må avtales spesifikt. 
Disse elementene utgjør altså den faste lønnen vi får for en van-
lig arbeidsuke på hhv 38/40 timer. Basislønn er et viktig begrep 
i lønnssammenheng. I det videre skal dere se at kompensasjon 
for bl.a. vaktlønn og utvidet arbeidstid regnes ut som en pro-
sentsats av basislønn.

Videre kommer lønnselementer som er avhengig av den 
enkeltes tjenesteplan. Det er her verdt å nevne at ved bruk av 
tjenesteplaner blir de ulike elementene gjennomsnittsberegnet 
(f.eks. vaktlønn og UTA), slik at man normalt har en fast utbe-
taling hver måned til tross for at det faktiske antall arbeidede 
timer kan variere veldig fra uke til uke og måned til måned.
– Vaktlønn er en kompensasjon for utøvelse av vakttjeneste 

mellom kl. 17.00 og kl. 07.00, i tillegg til lørdag, søndag og 
helge- og høytidsdager. Kompensasjonen utbetales som et til-
legg pr vakttime (aktive og omregnede passive timer). Antall 
beregnede vakttimer skal være angitt i den enkeltes tjeneste-
plan. Satsen for vaktlønn en prosentandel av basislønn, for 
tiden minimum 0,026%, jmfr. A2 § 5.6.

– Utvidet arbeidstid (UTA) er de timene som det i tjeneste-
planen er avtalt mellom arbeidsgiver og den enkelte lege at 
skal arbeides utover vanlig arbeidstid (altså utover hhv 38/40 
timer pr uke, se over). Som tidligere nevnt er vi pålagt 2,5 
timers utvidet arbeidstid pr uke (PUA), men det kan altså 
avtales ytterligere utvidelse av arbeidstiden mellom arbeids-
giver og den enkelte lege. Det er viktig å understreke at denne 
arbeidstiden er frivillig, og hver enkelt kan når som helst si 
opp denne arbeidstiden dersom man ikke lenger ønsker den. 
UTA kompenseres med en timesats som er en prosentandel 
av basislønn. Satsen varierer lokalt, men minimumssatsen er 
for tiden 0,08%.

– Kompensasjon for ambulerende tjeneste/rotasjon eller andre 
særlig aktiviteter skal avtales i det enkelte helseforetak, eller 
mellom arbeidsgiver og den enkelte lege.

I tillegg til disse faste lønnselementene, skal man ha betaling for 
arbeidstid som ikke fremgår av tjenesteplanen, dvs. arbeid som 
ikke er mulig å planlegge eller forutse.
– Tilfeldig overtid er alt arbeid som utføres utenfor avtalt 

arbeidstid. I hovedsak gjelder dette når man finner at pågå-
ende arbeid av forsvarlighetshensyn ikke kan utsettes til neste 
dag. Slik overtid kompenseres med minimum 0,08% av basis-
lønn pr time.

– Uforutsett vakt (UF) defineres som vakter som ikke fremgår 
av den enkeltes tjenesteplan, og skal kompenseres med mini-
mum 0,13% av basislønn pr vakttime.

– For leger med passiv vakt skal utrykning på vakt kompense-
res med minimum 0,08% av basislønn. Enkelte foretak har 
lokalt avtalt UF-sats på 0,13% for utrykning på uforutsett 
vakt.

Som vi ser er altså flere av lønnselementene beregnet som en 
prosentandel av basislønn. Økt basislønn fører dermed til 
økt lønn for disse elementene også. Isolert sett vil en økning 
av basislønn på noen tusen kroner tilsynelatende gi minimale 
utslag på satsene til de ulike lønnselementene, men i løpet av et 
år kan det fort utgjøre en betydelig sum.  

Feriepenger
For mer inngående forklaring på beregning og utbetaling av 
feriepenger vises det til bilaget i forrige nummer av Forum. Vi 
skal likevel gjenta noen hovedtrekk her.
– Feriepenger bergenes fra inntekten i kalenderåret før ferien 

skal avvikles (= feriepengegrunnlaget), og utgjør 12% av 
feriepengegrunnlaget. Dette beløpet gis som en godtgjørelse 
den måneden man trekkes for ferie. Det trekkes ikke skatt den 
måneden feriepengene utbetales. Feriepengene inngår imid-
lertid i skattbar inntekt, slik at beløpet blir skattet av fordelt 
på de øvrige månedene i året. 

– Alle arbeidstakere plikter å ta ut ferie, og dermed blir alle i 
utgangspunktet trukket for 5 uker ferie. Normalt gjøres dette i 
juni eller juli. I praksis fungerer det slik at man er satt opp med 
sin vanlige lønn denne måneden, og blir så trukket for 5 uker 
ferie, og deretter blir feriegodtgjørelsen lagt til.  Trekket for 5 
ukers ferie utgjør normalt mer enn en ordinær månedslønn 
(som tilsvarer lønn for ca. 4,33 uker). Denne måneden står 
derfor de vanlige lønnselementene oppført på lønnsslippen, 
men med påfølgende trekk for ferie.

– For ferske leger kan det være nyttig å merke seg at dette inne-
bærer at man kan komme svært dårlig ut første året man 
jobber dersom man ikke har opparbeidet seg feriepenge-
grunnlag året før ferien.  Velger man da å ta ut mer ferie enn 
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det man har opparbeidet grunnlag for, kan man ende opp 
med negativ utbetaling i feriemåneden (i praksis er man altså 
skyldig arbeidsgiver penger), og at man trekkes ytterligere på 
neste lønnsutbetaling. Det er i en slik situasjon viktig å merke 
seg at loven åpner for at man ikke plikter å avvikle mer ferie 
enn det man har opptjent grunnlag for. Man kan gi beskjed til 
lønns-/personalkontoret om at man ikke ønsker å bli trukket 
for full ferie. Frist for å gi beskjed om dette varierer lokalt.

Lønnsslippen
Lønnsslippen kan være vanskelig å forstå, og de fleste har ingen 
forhold til de kodene og beløpene som står oppført der. Da kan 
det være lurt å først kontrollere de store viktige elementene, og 
deretter lære seg noen viktige sjekkpunkter. Minimumsløn-
nen skal fremgå tydelig av lønnsslippen, slik at det skal være 
enkelt å kontrollere at man er plassert i rett lønnskategori. Tje-
nesteplanen din skal inneholde opplysninger om hvor mange 
vaktlønnstimer og UTA-timer du har gjennomsnittsberegnet 
pr uke og pr måned (timetall pr måned beregnes som timer pr 
uke x 52 uker/12 mnd., dvs. x 4,33). Disse tallene bør du gjen-
finne på lønnslippen. Det kan være en god idé å sammenlikne 
sin egen lønnslipp med en kollega som går i samme tjeneste-
plan. Da kan man enkelt kontrollere at man får betalt for samme 
antall timer vaktlønn, UTA osv.

Avtalte tillegg, kollektive eller individuelle, er normalt avtalt 
som årsbeløp, men vil på lønnsslippen angis som månedsbeløp. 

Det kan derfor være litt vanskelig å gjenkjenne dem. Har man 
f.eks. et individuelt tillegg på 15.000 kr pr år vil det angis som 
1250 kr på lønnsslippen, og et doktorgradstillegg på 40.000 kr 
vil stå som 3333,33 kr. De som har slike tillegg skal kunne gjen-
finne disse beløpene på lønnsslippen hver måned.

Det er viktig å merke seg at de satser for vaktlønn, UTA-tid, 
overtid, UF-vakt osv. som er angitt her er minimumssatser. 
Enkelte helseforetak har forhandlet seg frem til noe høyere 
prosentsatser av basislønn som kompensasjon for disse timene. 
Noen foretak har også ulike satser for turnusleger, LIS og over-
leger.  I den gjeldende B-delsavtalen for ditt foretak vil du finne 
hvilke satser som gjelder for deg. Du kan også kontakte tillits-
valgte, som bør kunne svare deg på dette.

eksempel:
En LIS kategori B uten andre tillegg, og som etter tjenesteplan 
jobber gjennomsnittlig 5,2 UTA-timer og 12,3 vakttimer pr 
uke. Kat. B utgjør for tiden 502.000 kr. Legen jobber i et foretak 
som har minimumsatsene i sin avtale.

Basislønn: 502.000 kr
 502.000 kr/12 = 41.833,33 kr pr mnd.
Vaktlønn: 502.000 kr x 0,00026 (0,026%) =  
 130,52 kr pr vakttime
 130,52 kr x (12,3 timer x 4,33 uker) =  
 6.951,36 kr = vaktlønn pr mnd.

Ant./gr.lag Sats Beløp Ant./gr.lag Beløp
1105 Månedslønn (leger) 41833,33 167333,32
1901 Vakttillegg 53,26 130,52 6951,36 27805,46
1904 UTA 22,52 401,60 9042,43 36169,70

2031 Uforutsette vakter (0,13%) 15,00 652,60 9789,00 37,00 24146,20
2112 Tilfeldig overtid 2,00 401,60 803,20 17,00 6827,20

7200 Pensjonstrekk -1040,00 -4160,00
7300 OU-fond -10,83 -43,32
8910 Skattetrekk 67368,49 -26947,40
8910 Skattetrekk prosent

Feriepengegrunnlag 68689,81 258078,56
Skattetrekk totalt -26947,40 -107789,58
Bruttolønn (111A) 68689,81 289623,32

Kode Lønn/trekk
Denne perioden Hittil i år

40691,58Netto utbetalt

Utdrag fra en tenkt lønnslipp med tallene fra eksempelet. De andre tallene er kun satt inn for illustrasjonens skyld, og er ikke nødvendigvis realistiske.
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UTA: 502.000 kr x 0,0008 (0,08%) =  
 401,60 kr pr UTA-time
 401,60 kr x (5,2 timer x 4,33 uker) =  
 9.042,43 kr = UTA pr måned

Disse beløpene skal føres på egen linje på lønnsslippen hver 
måned. Så lenge man arbeider etter samme tjenesteplan og sat-
sene ikke endres, skal ikke disse beløpene endre seg.

Evt. uforutsette vakter og annen tilfeldig overtid føres på 
lønnslippen på egen linje, med antall timer og sats på hhv 0,13% 
og 0,08%. I eksempelet vårt tenker vi oss at legen denne måne-
den har jobbet 15 timer UF-vakt og 2 timer tilfeldig overtid. 
Lønnslippen bør da vise følgende:

UF-vakt: 502.000 kr x 0,0013 (0,13%) =  
 652,60 kr pr uforutsette vakttime
 652,60 kr x 15 timer = 9789,00 kr

Tilfeldig overtid: 502.000 kr x 0,0008 (0,08%) =  
 401,60 kr pr overtidstime
 401,60 kr x 2 timer = 803,20 kr

På lønnslippen skal det føres oversikt over faktisk utført over-
tidsarbeid akkumulert i kalenderåret. Dette kan brukes som 
kontroll ift. Arbeidsmiljølovens begrensninger ift. hvor mye 
overtid det lov til å arbeide (AML §10-6).

Lønnstrekk
I tillegg til alle lønnselementene vil du finne en del trekk på 
lønnsslippen. Disse beløpene angis med minus (-) etter beløpet. 
De viktigste trekkene er:
– Skatt: hvilket beløp som trekkes i skatt er avhengig av hva som 

er angitt på innlevert skattekort. Har du ikke levert skattekort, 
vil arbeidsgiver trekke 50% frem til dette leveres.

– OU-fond: Et lite beløp, ca. 10 kr, trekkes hver måned fra alle 
lønnsmottakere til et såkalt Opplysnings- og utviklingsfond. 
Det kan søkes om midler og stipender fra disse fondene til 
arbeid som faller innenfor fondets vedtekter. Vedtektene er 
ulike innen de forskjellige organisasjonene (Spekter, Virke og 
Oslo kommune). Alle ansatte betaler omtrent samme beløp, 
og beløpet vil vanligvis være avhengig av stillingsstørrelsen 
man har, ikke av samlet lønn.

– Pensjon: Offentlig ansatte leger betaler inn til en pensjons-
kasse, normalt 2–2,5% av lønnen. Vi har liten innvirkning på 
dette lønnstrekket. Hvilken pensjonskasse man er medlem i, 
er avhengig av hvor man er ansatt og fremgår av lønnslippen. 
Enkelte pensjonskasser tilbyr gunstige forsikringer og boli-
glån, så dette kan være verdt å sjekke. 

Etter denne gjennomgangen håper vi dere synes det er greit å 
sette seg ned med lønnsslippen og kalkulator for å kontrollere 
at du får den lønna du fortjener for jobben du gjør!
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Mitt funn

– Hva var bakgrunnen for prosjektet?
–  Behandling av atrieflimmer ved 

radiofrekvensablasjon er en relativt ny 
behandling og ble første gang introdusert 
for drøyt ti år siden. I 2005 da jeg begynte 
med prosjektet, var det lite enighet om 
metoder og andelen pasienter med til-
bakefall var høy. Det var altså mange 
problemstillinger å ta tak i, samtidig som 
det jo var stor konkurranse om å komme 
med de gode resultatene først. Fagfeltet 
var i rask utvikling, og min opprinnelige 
prosjektbeskrivelse viste seg i løpet av kort 
tid å bli litt utdatert. Den ble derfor bety-
delig oppdatert underveis.

– Hva er ditt viktigste funn?
–  Avhandlingen min bygger ikke på 

ett spesifikt prosjekt, men baseres på fem 
artikler som strengt tatt ikke henger sær-
lig tett sammen. Dette forklarer den litt 
vide tittelen. Det er derfor vanskelig å 
komme med ett spesifikt funn. Noe av det 
jeg fant ut, var at venstre atries størrelse 
gikk ned bare dersom ablasjonen var vel-
lykket, og at pro-BNP kan brukes som en 
markør på dette. En slik markør vil være 
nyttig blant annet for å identifisere pasi-
enter med asymptomatiske tilbakefall. I 
tillegg studerte jeg spesielle intra-atrielle 

elektrogrammer, effekten ved bruk av 
spesielt utstyr m.m., men funnene er 
kanskje ikke spesielt spennende for en 
ikke-arytmolog …

– Hvordan ble du engasjert i dette 
prosjektet?

–  Jeg startet egentlig på hjerteavde-
lingen litt tilfeldig, og hadde faktisk 
opprinnelig en tanke om å bli ortoped. Fra 
starten på avdelingen likte jeg godt den 
invasive arytmien, med en kombinasjon 
av litt tung teori og teknisk utfordrende 
prosedyrer. Da jeg ble spurt om å bli med 
på prosjektet, var det en forutsetning at jeg 
både skulle forske og læres opp til prak-
tiske prosedyrer. For meg fremsto dette 
rett og slett som en mulighet til å få både 
akademisk og praktisk kompetanse innen 
et fag som interesserte meg.

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

–  Jeg startet i full stipendiatstilling 
finansiert av Helse og Rehabilitering. I til-
legg tok jeg reglemessige vakansvakter ca 
tilsvarende det jeg hadde hatt fra før, for å 
opprettholde en akseptabel lønn. I perio-
den da jeg var stipendiat, oppholdt jeg 
meg for det meste på elfys-laben og lærte 
meg prosedyrene og det praktiske i elek-
trofysiologifaget. Mye av inkluderingene 
av pasienter i de ulike studiene foregikk 
mens jeg var stipendiat, mens resten 

av forskningen, det vil si det meste av 
pasientoppfølging, innsamling og bear-
beidelse av data samt skriving, ble gjort 
senere som kvelds- og helgejobbing mens 
jeg var i full stilling som Lis. Det tok derfor 
seks år fra jeg først begynte til jeg dispu-
terte. Mye tillitsvalgtsjobbing i perioden 
hjalp kanskje heller ikke på progresjonen.

– Hva har du tenkt å gjøre videre?
–  Jeg er i ferd med å avslutte spesialise-

ringen i indremedisin, og deretter må jeg 
gjøre ferdig kardiologien. Planen er å fort-
sette å jobbe med invasiv elektrofysiologi, 
fortrinnsvis her i vestlandshovedstaden, 
gjerne i en stilling hvor jeg også kan drive 
med forskning og undervisning.

marieskontorp@gmail.com

marie Skontorp
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eivind Solheim disputerte den 30.september 2011 for phD-graden ved UiB med avhandlingen 
«Atrial fibrillation ablation, clinical results and studies of mechanisms». 



21

Arild Hagesveen fra styret presenterte bakgrunn for saken 
om overføring av Ylfs kontor. Innspillene fra salen var 
at sammenslåingen langt på vei har vært positiv, men at 

vi til en viss grad har mistet noe av den spissede Ylf-kompetan-
sen hos juristene, og at man i mindre grad treffer på noen som 
kjenner en. Fordelene ble imidlertid vurdert langt større enn 
ulempene, og det ble enstemmig vedtatt en permanent overgang 
av Ylfs kontor til Dnlfs sekretariat.

Policydokumentet om arbeidstid er et dokument som sier 
noe om hva Ylf skal mene om arbeidstid. Jens Lind-Larsen, FTV 
ved Sykehuset Østfold og medlem av arbeidsgruppen som har 
utarbeidet policydokumentet, presenterte saken. Det ble stort 
engasjement fra salen. Landsrådet var overveiende positive til 
at arbeidstid var satt på dagsorden, og enige om at dokumen-
tet har mange gode momenter. Det var imidlertid stor debatt 

rundt hva som er akseptabel vaktlengde, og om det er lengden 
på vakten som er avgjørende, eller om det heller er belastningen 
man har på vakt. Det ble en omfattende prosess og en grundig 
gjennomgang av dokumentet, men til slutt ble et godt gjennom-
arbeidet dokument vedtatt. Ylf har nå en godt forankret policy 
på legers arbeidstid!

Med bakgrunn i omlegging av kontigentsystemet som ble 
vedtatt på Landsstyremøtet i fjor, hadde styret lagt frem forslag 
om årsmøtefastsatt kontingent. Etter noe diskusjon om hvorvidt 
en tilleggskontingent kan legitimeres, ble styrets forslag vedtatt. 
Regnskap og budsjett ble vedtatt uten øvrige innvendinger.

Avslutningsvis orienterte styret kort om status ift medlem-
skap i European Junior Doctors, om faste stillinger og om 
turnustjenesten.

Tonje Tvinnereim

tonje.tvinnereim@gmail.com

intervjufra foreningen

Ylfs årsmøte
Ylfs årsmøte ble i år avholdt på Son Quality Spa & resort hotell 19.-20. april. Landsrådet ble satt 
med 43 medlemmer. i tillegg var det enkelte andre tillitsvalgte og gjester til stede. ragnhild Øydna 
Støen ble valgt til dirigent.  Utover de faste punktene på agendaen, var det bl.a. saker vedrørende 
evaluering av overføring av Ylfs kontor til Dnlfs sekretariat, policydokument om arbeidstid, årsmøte-
fastsatt kontingent og noen orienteringssaker.
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Tonje Tvinnereim

tonje.tvinnereim@gmail.com

intervjufra foreningen

Hvert år arrangerer Ylf et seminar 
i forbindelse med årsmøtet. I år 
var temaet «Legers ytringsfrihet» 

– høyaktuelt i en tid hvor leger og helse-
vesen får stor oppmerksomhet i media. 
Mange leger og tillitsvalgte opplever at 
informasjon og varsler de gir stoppes i 
ledelseslinjen. Styret ønsket med dette 
seminaret å sette fokus på om norske leger 
har reell ytringsfrihet, og i hvilken grad 
det er en konflikt mellom lojaliteten til 
arbeidsgiver og ansvaret for pasientene.  

Seminaret ble innledet med en panelde-
batt. Panelet besto av Hilde Christiansen, 
personal- og organisasjonsdirektør i Helse 
Vest, Christian Grimsgaard, overlege ved 

OUS og vara-HTV for Overlegeforenin-
gen, Robin Kåss, statssekretær i Helse- og 
Omsorgsdepartementet, og Jon Helle, 
leder av Overlegeforeningen. Dermed var 
både arbeidsgiver, arbeidstaker, myndig-
heter og fagforening godt representert. 
Alle i panelt holdt først hver sin innledning. 
Kåss mente i sitt innlegg at leger har svært 
god ytringsmulighet, idet vi nyter stor til-
lit i befolkningen. Han opplever ingen 
direkte begrensning i legers ytringsfrihet, 
men fokuserte på en generelt manglende 
åpenhetskultur i norsk helsevesen.

Christiansen fokuserte på at for å skape 
en åpenhetskultur i foretakene, må vi 
sammen først definere nøyaktig hva det 

er vi ønsker oss, og hva som hindrer oss 
i å oppnå dette. Åpenhetskultur krever en 
god samspillskultur med godt lederskap 
og godt medarbeiderskap.

Jon Helle viste til grunnlovens §100 om 
ytringsfrihet, som skal sikre «sannhet, 
demokrati og individets frie menings-
dannelse». Det finnes flere eksempler på 
at leger som har ytret seg kritisk offent-
lig, har blitt truet med oppsigelser etc. 
Helle poengterte at legers ytringsfrihet 
er nødvendig for pasientsikkerheten. 
Det er imidlertid viktig for leger som går 
ut offentlig å avklare sin rolle, hvem man 
uttaler seg på vegne av. Og vi må tåle å bli 
møtt med motsvar. 

Ylfs Årsmøteseminar 2012 –  
«Legers ytringsfrihet»
retten til full ytringsfrihet er grunnlovsfestet i Norge. Denne friheten er sett på som en selvfølgelig 
rettighet, og blir i vår del av verden gjerne fremhevet som et bevis på et moderne og vellykket demo-
krati. men hvordan står det egentlig til med ytringsfriheten i helse-Norge, og hvordan er det i andre 
land?
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Christian Grimsgaard, som represen-
terte arbeidstakerne i panelet, var tydelig 
på at hovedproblemet er ulik virkelighets-
oppfatning hos ansatte og ledelsen, og at 
årsaken til dette er at arbeidsgiver i stor 
grad har unnlatt å involvere de ansatte i 
prosesser som angår dem.

Samlet var panelet i stor grad enig om 
at vi trenger en langt bedre dialog mellom 
ansatte og ledere i norske sykehus, men 
ikke helt samstemte om i hvilken grad 
dette foreligger i dag. Fra salen ble det 
kommentert at topplederne ofte er gode, 
men det gjelder dessverre ikke alltid for 
lederne på lavere nivåer. Vi savner en god 
og tett kobling mellom vår kliniske hver-
dag og beslutningsprosesser i avdeling og 
i sykehuset. 

Etter å ha diskutert ytringsfrihetens 
forhold i Norge, var det på tide å løfte 

blikket og se ut i verden. Ute i Europa 
opplever leger at basale rettigheter inn-
skrenkes. Kollegaer i enkelte europeiske 
land fengsles for å hjelpe visse folkegrup-
per. De risikerer å få sparken om de ytrer 
seg kritisk mot arbeidsgiver. Hege Gjes-
sing innledet den internasjonale delen av 
seminaret med å orientere om Dnlfs enga-
sjement i hhv. World Medical Association 
(WMA), Standing Committee of Euro-
pean Doctors (CPME) og UEMS. 

Carsten Mohrhardt, leder av European 
Junior Doctors, fortalte så om arbeidssitu-
asjonen for yngre leger i ulike europeiske 
land, med fokus på arbeidsvilkår og lønn. 
Yngre leger i Europa har generelt stor 
arbeidsbelastning og dårlig lønn sammen-
liknet med gjennomsnittet i respektive 
land. Flere steder har legene gått til aksjo-
ner og streiker, og vilkårene har blitt noe 
bedre de siste årene. Mohrhardt er opptatt 
av at de nasjonale foreningene gjennom 
sammenslutninger som EJD kan utveksle 
«best practice», og på den måten hjelpe 
hverandre frem til bedre avtaler. 

Til slutt ga Feride Aksu Tanik, general-
sekretær i den tyrkiske legeforeningen, oss 
et innblikk i tyrkisk helsepolitikk. Her er 
legers lønn basert på hvor mange pasien-
ter man behandler (performance based 
payment). Beslutninger om hvilken type 

behandling pasienten skal ha, tas ut fra 
hva som er kostnadseffektivt etter myn-
dighetens beregninger. Hun fortalte om 
leger som er fengslet og til og med drept 
på grunn av sin yrkesutøvelse. Mens hun 
sto på talerstolen hos oss, pågikk en aksjon 
i gatene i Tyrkia, hvor legene krever null-
toleranse for vold mot helsepersonell. Dr. 
Taniks innlegg var til dels sjokkerende, og 
ga oss en dypere forståelse av at vi er godt 
beskyttet og har en stor grad av ytrings-
frihet sammenliknet med våre tyrkiske 
kollegaer. 

Målet må likevel være at myndigheter og 
arbeidsgiver er åpne for våre synspunkt og 
vår kritikk, uten fare for sanksjoner. Som 
Ylfs leder Johan Torgersen stilte spørs-
mål om i sin innledning; er kompetente, 
meningsbærende og engasjerte kollegaer 
en trussel?



 
Stipendene skal benyttes til kompetansegivende leder-
opplæring. Stipendene er forbeholdt leger som tar 
vekttallsgivende lederutdanning. Stipendet er åpent for alle 
Ylfs medlemmer, men nåværende og tidligere tillitsvalgte 
etter hovedavtalen, og tillitsvalgte sentralt i foreningen vil 
bli prioritert. 
 
Søknad om tildeling av stipend sendes til Ylfs styre, post-
boks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Styret vil vurdere søknadene 
og tildele stipender.
 
Utbetalingen av stipend vil bli innberettet som trekkfri 
utgiftsgodtgjørelse. Utbetalingen vil ikke medføre noen 
skatteplikt, forutsatt at det dokumenteres ovenfor skatte-
myndighetene at beløpet er benyttet til utgifter knyttet til 
utdanningen.
 

Søknadsfrist: 8. mai 2012 

intervjunotert

Stipend til 
Lederutdanning 

 

2 stipender á kr. 60.000,- til tillitsvalgte

Fo
To

: 
K

eN
c

a
N

N
iN

G
, 

iS
To

c
K

ph
o

To
.c

o
m

Noe har skjedd. 90- og 
00-tallets store hit «sam-
arbeidet» er ut. Nå er det 

samhandling som gjelder. Det har 
kanskje vært en prosess som har 
gått over tid, men med den nye 
Samhandlingsreformen kan vi 
endelig vinke farvel til samarbei-
det for godt.

For oss som gikk grunnskolen 
i samarbeidets glansdager, og 
stadig ble plassert i dysfunksjo-
nelle grupper hvor de skoleflinke 
gjorde jobben mens resten av 
gjengen satt og fjaset under 
ekstatiske pedagogers påskudd 
om å utvikle gode samarbeids-
evner, er det naturlig å steile når 
noen nevner samarbeid. Uttryk-

ket «samarbeid» inneholder dessuten ordet «arbeid», noe 
som mer enn antyder at det er en jobb som må gjøres. 
Blæh, pyton! Det høres slitsomt ut. Men nå er vi ikke len-
ger trauste arbeidsmaur; vi er blitt handlingens kvinner 
og menn! 

Ja, samhandling er et mye mer behagelig ord. Men hva 
betyr det egentlig? Den livsnytende kvinnen i meg ser for 
seg ville shoppingorgier sammen sjampanjehøye vennin-
ner, men det er vel neppe den formen for handling det 
henspeiles til. Det dreier seg vel mer om handling som i å 
foreta seg noe. Vi utfører handlinger i fellesskap. Samtidig 
gir det assosiasjoner til det engelske «handling» – «we’re 
handling it!» Vi takler det sammen. Det høres så fint ut! 
Men hva er det egentlig vi takler, og hvilke handlinger er 
det som skal utføres? Samhandlingen fanger bredere enn 
samarbeidet; kommunikasjon, samspill, kunnskapsde-
ling osv. Men om man graver litt i materien, innebærer vel 
disse handlingene også en del arbeid… Så er samhand-
ling bare et moteord for å tekkes en generasjon som har 
fått samarbeidet i vrangstrupen? Etter en kjapp runde på 
Google fant jeg følgende definisjon: «Samhandling er et 
begrep som benyttes om koordinering og gjennomføring 
av aktiviteter i en prosess der ingen enkelt person eller 
institusjon har et totalansvar for prosessen. Prosessen må 
derfor finne sted i forhandlinger mellom aktørene.1» Jasså.

Uansett, fra nå av skal det stå «gode samhandlings-
evner» på CVen, også krysser jeg fingrene for at ingen 
arbeidsgiver tør å spørre hva jeg egentlig legger i det.

1. Sitatet er hentet fra Prosesstøttende EPJ systemer – bakgrunn, definisjon 
og målsetninger. Versjon 1.01 05.10.07 Rapport fra Nasjonal IKT’s EPJ-fag-
forum v/Anders Grimsmo, Arild Faxvaag og Hallvard Lærum

hannevaleur@
gmail.com

redaktørens 

Hjørne

Hanne Støre Valeur

Samarbeid –  
so last season 
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Legeroman? Nei, legethriller!

Yngre leger leser

HvIte rAvNer 
christer mjåset

345 s.
Gyldendal, 2012

christer mjåset (f. 1973) er forfatter og lege. han har tidligere utgitt novellesamlingene en 
dans der veien slutter (2005) og Verdens eldste mann er død (2005), samt romanen Legen 
som visste for mye (2008). Som i de siste to utgivelsene er handlingen lagt til helsevesenet, 
nærmere bestemt til nevrokirurgisk avdeling på haukeland.

avdelingen som beskrives i boken har et miljø som forlanger alt av sine medarbeidere – og 
litt til. man skal være en dyktig kirurg, en fremragende forsker og holde seg inne med de 
rette overlegene for å ha en sjanse for å lykkes her – og man er nådeløse mot de som veies og 
finnes for lette. Morgenmøtene er en daglig spissrotgang hvor en god dag betyr at man ikke 
får fullt så mye kritikk som vanlig.

i denne settingen møter vi hovedpersonene, de unge vikar-LiS’ene mathias, Thea og 
Werner. Unge, ambisiøse og fremadstormende har de alle et håp om å få fast ansettelse 
ved avdelingen når stillinger lyses ut neste gang. men når det viser seg at antall håpefulle er 
større enn antall utlyste stillinger er det duket for et race – et race hvor vinneren må regne 
med å satse mye fritid, familie, helse og kanskje sin personlige moral for å komme først.

høres det dramatisk ut? Jovisst er det dramatisk. Det blir raskt klart at dette ikke er en 
legeroman, men heller en legethriller. handlingen er intens, og et presist og lettleselig språk 
bidrar til at tempoet er høyt. Fortellerperspektivet skifter mellom de tre hovedpersonene i 
hvert kapittel, og dette gjør at man får innblikk i den enkeltes dilemmaer og desperasjon i 
prioriteringene mellom karriere, forskning, familie og moral. Selv om mjåset kommer innom 
tema som er sentrale for leger i spesialisering, er mange av utfordringene generelle – over det 
hele troner spørsmålet «hvor langt er jeg villig til å gå?»

med et legekollegium som virker å ha nok versjoner av narsissistisk og usosial 
personlighetsforstyrrelse for en gjennomsnitts lukket avdeling, kan man være glad for 
at boken ikke skal beskrive en virkelig avdeling. med mye selvironi – for mjåset er i ferd 
med å bli nevrokirurg selv – beskrives nevrokirurgenes syn på seg selv og sykehusverden 
generelt. mange små hendelser er som sakset ut av en sykehusleges hverdag og 
gjenkjennelsesfaktoren er høy. Mange vil kunne se for seg handlingen der den finner sted i 
haukelands ganger og rulletrapper eller Bergens gater, og dette gjør handlingen enda mer 
levende.

hvis jeg skulle savne noe, så er det litt mer anledning til å forstå meg på hovedpersonene. 
hvorfor de orker å påta seg åket ved å bli ansatt ved en slik skrudd avdeling er ikke entydig 
for meg – men så har anmelderen vel heller ikke akkurat drømt om å bli nevrokirurg. i 
hastverket med å nå handlingens klimaks strekker sidene ikke helt til for å sette seg inn i 
alle personenes bakgrunn og motivasjon – men alt i alt er dette kanskje kun en parentes for 
denne type roman.

Mjåset har skrevet en lettlest og spennende bok som vil være underholdene for de fleste, 
men nok kan verdsettes ekstra av de med kjennskap til sykehusverdenen og legenes 
arbeidsforhold spesielt.

– Kristian Fosså
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intervjukonferanser

Dei fleste legar er jo heilt vanlege folk 
og skulle soleis vere normalt inter-
essert og informert om samfunnet 

vi lev i. Klimaendringar og miljøutfor-
dringar er eit av mange samfunnstema, 
innimellom statsrådar som går og kjem, 
Mette-Marit sine kjolar og om vi skal stille 
klokka fram eller tilbake. Kanskje er det 
meir enn eitt tema, tenkte eg i fjor, etter-
som vi såg tv-bileta av flommen i Noreg 
juni 2011, i minnet om hetebølgane som 
gjorde at Russland stengte eksporten av 
kveite i 2010, og flommen i Pakistan same 
sommer. Ekspertane sto fram og sa vi må 
vente oss meir ekstremvêr og forsikrings-
bransjen åtvarer mot auka premier1. Så då 
eg fekk tilbod om å vere med på konfe-
ransen om helse og tryggleiksaspekt ved 
klimaendringar i London 17.10.112, slo 
eg til.

Programmet var lovande; fyrst generelt 
om klimaendringar og kva som påverker 
desse, så om helseaspekt, deretter trykk-
leiksaspekt ved klimaending. Etter lunsj 
vart det enda meir spanande; fordelane 
ved å motverke klimaendringar og til 
slutt: ”making things happen”. 

Eg trur dei fleste av oss vart skikkeleg 
triste der vi sat og fekk presentert plansje 
på plansje som syner korleis vassføringa i 
Jordanelva har minka, korleis regnmøn-
steret har endra seg (mindre regn der det 
alt er tørt og omvendt) og korleis arts-
mangfaldet forsvinn i stadig større tempo. 
Havet buffrar CO2, men vert sjølvsagt 
surare, noko som verker på livet i havet. 
Då vi kom til helsebiten såg vi korleis 
auka snittemperatur gjer at schistosomia-
sis spreier seg nordover td i Kina. Grøss 
frå preklinikken kom opp att; sneglane 

som er vertskap for desse ekle tremato-
dane døyr ikkje om vinteren av di vatnet i 
elvane held for høg temperatur. 

Så kom dei militære på bana. 
Kontreadmiralen frå det britiske forsvars-
departementet stilte eit relativt enkelt 
spørsmål: Kva skjer når folk som frå før 
lever på eksistensminimum får øydelagt 
avlingane av mangel på vatn eller ikkje kan 
leve av fiske lenger ettersom store trålerar 
har tømt havet der dei bur? Eg er kanskje 
naiv, men må innrømme at eg ikkje heilt 
hadde tenkt på somaliske pirater i dette 
lyset tidlegare. 

Etter lunsj skulle det altså vere klart 
for løysingane. Her vart eg skuffa – eller 
kanskje ikkje. Eit komplekst problem har 
sjølvsagt ikkje ei enkel løysing som har 
vore halden løynd for så å bli presentert i 
eit gratis føredrag… Eg lærte imidlertid at 
forsikringsselskapa og dei militære i høg-
ste grad tek klimaendringane på alvor3. 
Sjølv flyselskapa utvikler meir miljøven-
lege fly – olje er heldigvis dyrt. 

Løysinga kom som sagt ikkje. Nokon vil 
sikkert sei det er i seinaste laget å skrive om 
ein konferanse eit halvt år på etterskudd. 
Likevel har eg tenkt på denne konferan-
sen, og på noko som vart sagt; «The public 
still responds to what its soldiers and doc-
tors say!»

Slik eg ser det er det mykje vi som legar 
kan gjere, som enkeltmenneske, men ikkje 
minst i rolla som helseleverandør. Enkle 
ting som at den lett overvektige mannen 
som vart lagt inn med brystsmerter, som 
har ugunstig lipidprofil og grensehøgt 
blodtrykk, med fordel kan sykle eller gå 
til jobben. Vinst for mannen, vinst for 
dei som er plaga av svevestøv, og vinst i 

form av ein min-
dre bil på vegen 
den dagen. At ein 
kan tenke meir på 
kva ein et – ingen 
har vondt av å 
ete meir grønn-
saker, kanskje til 
og med eit vege-
tarisk måltid ein 
gong i blant. 

Ettersom det 
vert meir og meir 
klart at målet om 
å halde varmeauken under 2OC ser ut til å 
briste, er det meir enn nokonsinne grunn 
til å gjere ein ekstra innsats. 

Legeforeninga tek små skritt, det 
vart i januar bestemt at vi skal bli ei 
Miljøfyrtånbedrift. Vi har eit utval for 
menneskerettar, klima og global helse4 der 
Tonje Tvinnereim og Gunnhild Stordalen 
«representerer» Ylf. 

Når eg no har grunna på dette ei stund, 
fekk eg eit dytt frå Fiona Godlee, sjefre-
daktør i BMJ. Det plinga for ny epost; 
BMJ har i dette nummeret5 særskilt fokus 
på klimaendringar og helse. Ho utfordrar 
legar til å føre an i klimakampen.   

Ta utfordringa. 

«The health and security per-
spectives of climate change» 
– er klimaendring relevant for legegjerninga?

av marit hallonen 
christiansen, 
sentralstyremedlem 
i Legeforeningen

1  http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10076438
2  http://climatechange.bmj.com/
3  http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=59713
4 http://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Orga-

nisasjonen/Rad-og-utvalg/Fagpolitiske-utvalg/
legeforeningens-utvalg-for-global-oppvarming-og-helse/

5  BMJ 2012; 344: http://www.bmj.com//content/344/7849
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De fleste legestillinger innebærer 
møtet med medmennesker, først 
og fremst pasienter, men også 

pårørende, kolleger og andre samarbeids-
partnere. For meg har disse møtene vært 
de mest givende delene av yrket, og de 
krever at vi må bruke oss selv som med-
menneske. Lege–pasient-relasjonen er 
en her–og–nå-opplevelse. Selv om ram-
mene styres av politiske beslutninger og 
føringer, er det et unikt møte mellom to 
mennesker som kommer sammen fordi 
livet er satt på strekk. Selv ved rutinekon-
troller kan legen finne noe uventet, eller 
det kritiske elementet er allerede etablert 
og åpent i form av en alvorlig diagnose 
eller sterkt subjektivt lidelsestrykk.

Min lege-karriere startet som turnus-
kandidat på Elverum i 1976. Etter dette 
har jeg jobbet på indremedisinske og 
psykiatriske avdelinger, fra 1996 som uni-
versitetsansatt. Min erfaringsbakgrunn 
er derfor utelukkende fra sykehusmiljø, 
bortsett fra 6 måneder som turnuskandi-
dat på Tolga. Jeg hører til dem som ikke 
har angret på mitt yrkesvalg. Tvert imot. 
Jeg vet ikke hva jeg skulle vært hvis jeg 
ikke var lege. De siste 10 årene har mitt 
perspektiv blitt utvidet ved at jeg tidvis 

Leger må kunne ta 
avgjørelser under tvil

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:
Ingvard Wilhelmsen

har undervist kolleger i Kenya i kognitiv 
terapi, i ly av en samarbeidsavtale mel-
lom Universitetet i Bergen og University 
of Nairobi. 

Det finnes visse medisinske basiskunn-
skaper som alle leger må ha, som f.eks. 
å kunne ta opp en god anamnese og 
gjøre en god klinisk undersøkelse, tyde 
et EKG, tolke vanlige blodprøver og 
ha en idé om når ting haster og når det 
ikke gjør det. I tillegg er det en stor hjelp 
som lege å ha visse menneskelige egen-
skaper eller ferdigheter, hvorav en av de 
mest sentrale er å kunne tåle usikker-
het. Å kunne ta avgjørelser under tvil er 
en egenskap som alle leger må utvikle, 
fordi vi hver dag står overfor valg hvor 
svaret ikke er gitt. Heldigvis er de aller 
fleste mennesker skrudd slik sammen at 
i en valgsituasjon er vi mer skremt av et 
mulig tap enn av en mulig gevinst. Dette 
gjør at de fleste safer og ikke tar mange 
unødige risikoer. Hvis et valg innebærer 
kun mulige tap øker vår villighet til å ta 
sjanser, men det er greit nok, siden resul-
tatet av ikke å gjøre noe også er negativt. 
Medisinsk diagnostikk er krevende. Vi 
vet at vanlige sykdommer er vanligst, 
men samtidig må vi være åpen for at 

Å kunne ta avgjørelser 
under tvil er en egenskap 
som alle leger må utvikle, 
fordi vi hver dag står over-
for valg hvor svaret ikke er 
gitt. Heldigvis er de aller 
fleste mennesker skrudd 
slik sammen at i en valg-
situasjon er vi mer skremt 

av et mulig tap enn av 
en mulig gevinst. Dette 
gjør at de fleste safer og 
ikke tar mange unødige 

risikoer.

– Ingvard Wilhelmsen

Legerollen vil alltid være under endring, dels styrt av oss selv, men 
også av storsamfunnets krav, forventninger og beslutninger. Selv 
om innholdet i legerollen endres, er det fortsatt en relativt klar og 
definerbar identitet. Yrkestittelen er beskyttet og eksklusiv, til for-
skjell fra pastor, terapeut eller slankeekspert. Leger fra forskjellige 
land har en utdannelse med flere likheter enn forskjeller, vi har et 
felles språk og ofte en intuitiv fellesskapsfølelse. Jeg synes dette 
er fint, og det er noe som ingen ytre krefter kan ta fra oss. Jeg vil i 
mine refleksjoner fokusere på de delene av legerollen som vi selv 
bestemmer og definerer, siden det er de vi kan gjøre noe med. 
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også sjeldne tilstander finnes. Det krever 
en viss menneskelig modning å tørre å 
ta valg under tvil og stå for dem. Når vi 
tar avgjørelser under tvil, blir vi nødt til å 
velge strategi; skal vi våge å gjøre hoved-
regel til hovedregel, eller skal vi opphøye 
unntaket til hovedregel og tenke innfløkt 
med en gang? Pasientene har faktisk det 
samme dilemmaet. Skal de velge å stole 
på hjertet sitt eller skal de velge å tvile på 
det? Legen sier at alt er OK, men de kjen-
ner jo fortsatt på smerter og ubehag. Jeg 
pleier i en slik situasjon å presisere for 
mine pasienter at de ikke kan velge om 
de er hjertefrisk eller hjertesyk, men de 
kan velge om de skal tro at de er hjerter-
frisk eller hjertesyk. Det er åpenbart at 
dette valget har store konsekvenser. Vel-
ger de å tvile på hjertet sitt, er de solgt til 
helseangst. Velger de å stole på det, er de 
helt frie. De kan trene hardt om de ønsker 
det, gå lange fjellturer alene osv. Proble-
met både for oss leger og pasientene er at 
vi må ta disse valgene under tvil. Vi klarer 
aldri å sikre oss 100 %. Hvis både legen 
og pasienten har den holdningen at de 
skal være 100 % sikre før de gir seg, så 
blir det litt av et team! Da blir utrednin-
gen aldri ferdig, og køene i helsevesenet 
øker. Selv om vi tar avgjørelser under 
tvil, så tar vi ikke tvilsomme avgjørelser. 
Når en lege har kommet til en foreløpig 
konklusjon, så velger han å være sikker. 
Det samme gjelder for en pasient. Slik 
er det også i hverdagslivet. Hvis man er 
sjalu, så er det bare en måte å løse dette 
på, nemlig å velge å stole på sin kjæreste 
eller ektefelle. En venn av meg, teologen 
og filosofen Paul Otto Brunstad, kom 
over en gammel antikvarisk bok en gang 
han var i USA. På forsiden stod det med 
store bokstaver DECIDE. Han begynt å 
undre seg over hva dette ordet egentlig 
betyr. Suicide er selvmord og homocide 
er mord: hva er det man dreper når man 
decide? Han gikk til røttene av ordet, og 
fant ut at du dreper tvilen. Den har vi 
alltid med oss, men når vi først kommer 
frem til en avgjørelse, så skyver vi fore-
løpig tvilen til side til det evt. kommer 

nye momenter inn i bildet. Noe som 
kan forstyrre oss og gjøre det spesielt 
utfordrende å leve med usikkerhet, er 
perfeksjonisme, som en del legestuden-
ter plages med. De skal være perfekte. 
Problemet er at det ikke er så mange som 
er det. Ofte er godt godt nok, og det beste 
kan bli det godes fiende. En øvelse i å 
jekke seg litt ned, er å ta avgjørelser under 
tvil, innrømme det hvis man tar feil, og se 
på det som en god læring. Man blir ikke 
hengt for å gjøre feilvurderinger. De som 
kommer i heisen, kommer dit som regel 
fordi de enten ikke vil innrømme sine feil 
eller blir bøllete og frekke. 

Medisinen har så mange spesialiteter, og 
det er så mye kunnskap å hente, at en av 
de store utfordringene er å velge hva man 
vil bli ekspert på, hva man vil kunne godt 
nok og hva man vil overlate til andre å 
vite. Jeg tar det for gitt at man vil priori-
tere egen subspesialisering, som for meg 
var gastroenterologi og etter hvert også 
psykiatri. Men også innen en subspe-
sialitetet er det grener, og man kan ikke 
beherske alt like godt. Som underordnet 
lege går mye tid med til arbeid; enten 
det er journalskriving, epikriseskriving, 

visittgang, vaktarbeid eller fordypning. 
Det fine er at nesten uansett hvordan 
man prioriterer blir man marinert i så 
mye kunnskap at man lærer mye fordi 
gradienten mellom den kunnskapen 
man har og omgivelsene er så stor at mye 
går inn ved hjelp av ren diffusjon. Etter 
hvert som gradientene utjevnes, må man 
mer aktivt lese eller kollokvere inn ny 
kunnskap. Man må som lege prioritere. 
Jeg har tenkt at jeg først må finne ut hva 
som er min gave; hva blir ikke gjort hvis 
ikke jeg gjør det? Det kan være i familien, 
lokalsamfunnet eller en større sammen-
heng. Så gjør jeg det først. Deretter må 
man prioritere sine forsømmelser. Ingen 
får gjort alt, så det kan være smart å prio-
ritere blant det man ikke får gjort. Hver 
enkelt av oss må finne en god balanse 
mellom faglig og menneskelig utvikling. 
Begge deler er nødvendige og nyttige for 
å kunne leve et godt legeliv, som etter min 
mening er et av de mest meningsfulle og 
spennende liv man kan velge.

Ingvard Wilhelmsen, f. 1949, er lege og 
professor med hypokondri som spesialfelt. 
han er cand. med. fra Universitetet i Bergen 
1976, spesialist i indremedisin (1986), 
fordøyelsessykdommer (1987) og psykiatri 
(1995). han har vært ansatt ved institutt for 
indremedisin, avdeling haraldsplass Diakonale 
Sykehus fra 1996, fra 2002 som professor i. han 
driver Norges eneste klinikk for hypokondere, 
en liten seksjon av medisinsk poliklinikk ved 
sykehuset. Wilhelmsen har i flere perioder vært 
med i styret i Norsk Forening for Kognitiv Terapi 
og er medlem av Academy of Cognitive Therapy. Han har utgitt flere 
populærvitenskapelige bøker om hypokondri og kognitiv terapi. i 2011 
kom boken «Det er ikke mer synd på deg enn andre: en bok om ansvar 
og frigjøring» hvor han tar et oppgjør med offerrollen.
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Kreativ?
Liker du:

∙ Bildebehandling?
∙ Design?
∙ Typografi?

Forum for yngre leger søker etter ny layoutmedarbeider!

Du får:
∙ Opplæring (Forums grafiske profil, typografi, bildebehandling)
∙ Tilgang til oppdatert maskin- og programvare
∙ God kjennskap til Ylf og styret
∙ Et fysisk produkt i hånden fem ganger i året
∙ Bra godtgjørelse

Vi søker etter deg som har lyst til å lage og videreutvikle Forum. Det er en fordel om du 
 kjenner til programvare for layout og design (Vi bruker Adobe Creative Suite og Acrobat).

Interessert? 
Ta kontakt med layoutansvarlig Jon Fredrik Stuestøl på jonfs@svartor.com 
eller tlf 99 74 40 78 for mer informasjon og eventuelt en uformell samtale.




