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Når et nytt år starter, benytter mange anledningen til å tenke litt fremover. Hva bringer det nye året? Skal noe gjøres annerledes? Nyttårsforsetter? Vi leger er generelt
flinke til å planlegge. Vi har planlagt og jobbet målbevisst i årevis, og mange har også
klare ønsker for fremtiden. Hvor en skal bo og hva en skal jobbe med. Vi strekker
oss ofte langt for å oppnå dette. Mange har planer for mange år fremover og jobber
jevnt og trutt i retning av sine godt definerte målsetninger. Er vi for målorienterte?
Går vi glipp av noe når vi hele tiden velger bort for å oppnå målene våre?

Er vi for målorienterte?
Går vi glipp av noe når vi
hele tiden velger bort for å
oppnå målene våre?
Legeutdannede kan åpenbart brukes til mye! Leger dukker opp over alt. Musikere,
humorister, næringslivsledere, stortingsrepresentanter, statsråder, statsminister! I
dette nummeret av Forum for yngre leger møter vi to leger som har valgt annerledes. Trond-Viggo Torgersen bestemte seg tidlig for å bli lege, men så fort han
begynte å studere medisin, startet han også på en alternativ karrierevei. Kathrine
Finsnes er fremdeles lege, men utøver yrket litt utenfor alfarvei.
Arbeidsgiveren til de fleste av oss er sykehusmonopolist. Helseforetakene møter
liten konkurranse når vi skal ut å søke jobb. Kanskje bør flere av oss bli flinkere til
å tenke alternativt? Muligens vil det at flere av oss søker interesser og utfordringer
utenfor de tradisjonelle LIS-løpene rokke litt ved den monopolistiske tilnærmingen sykehusarbeidsgiverne har til oss. Oppfordringen er gitt; kommer muligheten
til å utfordre den ferdiglagde sti: Ta den!
Tenk sjæl!

Redaksjonen avsluttet 12. februar 2012.
Dødlinje for nummer 2 i 2012 er 7. april.

Johan Torgersen
Leder
johan.torgersen@legeforeningen.no
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Ylf- kale nder en

Ylf-kalenderen 1/2012
2012
Januar

Mars

4.
Møte med ledelsen i Helse-Nord
6.		Møte i forhandlingsutvalget, Spekter
6.		Møte i Legeforeningens IT-utvalg
10.
Styremøte i Ylf
12.
Leder deltar i høring i Stortinget
19.
Trinn 1 kurs for tillitsvalgte i Helse Bergen
19.
Turnusrådsmøte, Oslo
25. 	Møte i Akademikerne helse
30.	Møte med ledelsen og tillitsvalgte i Helse

1.
Møte i forhandlingsutvalget, KS/Oslo
5.		Møte i LVS og Ylfs arbeidsgruppe om

	Møre og Romsdal

31.

Leder holder foredrag om forskning på
tillitsvalgtseminar

forskning

8.		Møte i forhandlingsutvalget, Spekter
8. 		Møte fondsutvalg Fond 1
13.
Styremøte i Ylf
15. 	Møte i nasjonalt råd for
spesialisthelsetjenesten

15.–16.
19.
22.

Trinn 1-kurs i Østfold
Trinn 1-kurs Oslo universitetssykehus
Legeforeningens dialogmøte om ledelse i
sykehus

28.	Møte i Akademikerne helses
forhandlingsutvalg

Februar

28.	Møte i Spesialitetsrådet

1.
Møte i spesialitetsrådet
7. 		 Styremøte i Ylf
8–10. Ylfs tariffkonferanse og trinn 2 kurs, Soria

April

Moria

14. 	Møte i Akademikerne helse
15.
Sentralstyret møter Helse og
Omsorgskomiteen

12.
Møte i forhandlingsutvalget, Spekter
17.
Styremøte i Ylf
18.–20 Ylfs årsmøteseminar og årsmøte
25. 	Møte Akademikerne helse

16.	Møte i forhandlingsutvalget, Stat
17.
Leder deltar i møte med ledelsen i Helse
19–24.

Leder deltar på kongress om legers arbeidstid, legers helse og pasientsikkerhet, Grand Cayman

Foto: Kaisersosa67, Istockphoto.com
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Turnus og begynnerstillinger
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Yngre legers forening
Yngre legers forening organiserer leger i
spesialisering, turnusleger, leger i verneplikt og
stipendiater. Yngre legers forening er en del av Den
norske legeforening.
Ylfs sekretariat
Bjørn Ove Kvavik, sekretariatsleder
bjorn.ove.kvavik@legeforeningen.no
Charlotte Nielsen, konsulent
charlotte.nielsen@legeforeningen.no
Synne Bjørvik Staalen, rådgiver
synne.bjorvik.staalen@legeforeningen.no
Styret
Johan Torgersen, leder
johan.torgersen@legeforeningen.no
Anja Fog Heen, nestleder
anjaheen@gmail.com
Marie Skontorp
marieskontorp@gmail.com
Arild Hagesveen
Arild.Hagesveen@diakonsyk.no
Tonje Tvinnereim
tonje.tvinnereim@gmail.com
Fredrik Sund
fredrik.sund@unn.no
Arne Carlsen
arne.carlsen@lyse.net
Krsitian Fosså
krifos@ous-hf.no

Turnustjenesten skal snart erstattes med
begynnerstillinger. Anja Fog Heen, Ylfs
representant i Legeforeningens turnusråd,
oppsummerer prosessen så langt og veien
videre. Side 6–7

Oslo Universitetssykehus
Fusjoneringen av de store Oslosykehusene har
på ingen måte gått lydløst og knirkefritt for
seg. Men hva er det egentlig de strever med
i Tigerstaden? Les foretakstillitsvalgt Kristian
Fossås oppsummering av tingenes tilstand.
Side 8–11

8

Intervjuet: Trond-Viggo Torgersen

21

Forums utsendte har møtt lege, artist og
komiker Trond-Viggo Torgersen. Hvordan
endte en vanlig medisinstudent opp som en
av våre mest folkekjære underholdere?
Side 21–24

Veducation –
en annerledes ferie
Katrine Finsnes legger seg ikke langflat på en
strand med paraplydrinker i ferien. Les hennes
reisebrev om alternative måter å feriere på.
Side 25–26

27

25

Legerollen under lupen
Forum setter fokus på legerollen og inviterer
sentrale samfunnspersoner til å si sin mening.
Denne utgaven: Assisterende direktør i Statens
Helsetilsyn Geir Sverre Braut. Side27–28

Hva gjør Ylf for deg?
Arrrgh! Nylig dumpet en saftig regning fra
Legeforeningen ned i postkassen og gjorde
januarbudsjettet enda litt strammere. Så
hva får vi egentlig igjen for å være medlem
i Legeforeningen og Ylf? Ylf-leder Johan
Torgersen overbeviser om at pengene er vel
investert. Side 5
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Johan Torgersen
johan.torgersen@
legeforeningen.no

Hva gjør Ylf for deg?

To ganger per år kommer regningen fra Legeforeningen i posten. Den er ganske stor, og mange
stiller da de naturlige spørsmålene: «Hvorfor skal jeg betale denne regningen? Hva får jeg egentlig
igjen for medlemskapet mitt?» De gode grunnene finnes.

L

egeforeningen har veldig høy medlemsprosent, over 97 % av alle
landets leger er med. Det er vi veldig glade for og stolte over. Det
er også viktig fordi det gir oss tyngde som interesseorganisasjon.
Ingen andre fagforeninger har så høy medlemsandel.
Ylf har nå cirka 7500 medlemmer, og vi er den nest største foreningen i Legeforeningen etter Overlegeforeningen. Da er det viktig for
oss at medlemmene ikke bare vet at vi eksisterer, men også ser at vi
gjør noe som er viktig både for den enkelte og for fellesskapet.
Tillitsvalgtapparatet. Det viktigste Ylf gjør, er å bygge opp og støtte
tillitsvalgtapparatet. Uten gode kolleger som påtar seg vervene som
tillitsvalgte rundt om på avdelingene, ville vi ikke være en virksom
organisasjon. Ylf bruker derfor mye tid og penger på å kurse tillitsvalgte. Vi arrangerer to omfattende kurs (trinn 2 kurs) per år, i tillegg
til årsmøteseminar og tariffkonferanse. Vi hjelper også de foretakstillitsvalgte til å arrangere kurs lokalt (trinn 1 kurs), og deltar gjerne som
undervisere på disse kursene.
Tillitsvalgte kurses i avtaler, lover og rettigheter, og de tar seg av saker
som dukker opp rundt om på arbeidsplassene. Det er mange saker, og
det er mange som ordnes i det stille. Det handler om korrekte ansettelsesprosesser, lovlige tjenesteplaner, utbetaling av lønnstillegg blant
mye mer. Ylf har et godt utbygd tillitsvalgtapparat med tillitsvalgte på
stort sett alle enheter på sykehus og egne tillitsvalgte/representanter
for vernepliktige leger, stipendiater og turnusleger i distrikt.

Bruk de tillitsvalgte når dere trenger hjelp eller bare lurer på om
ting er som de skal!
Gravide leger mister fremdeles jobben. Dette er dessverre fortsatt et
problem vi jobber mye med. Loven er klar, men den blir brutt jevnlig,
og vi tror det er mange leger som ikke tar kontakt med oss om dette.
Vi følger opp alle sakene vi får og vi vinner alle!
Faste stillinger for leger i spesialisering. Etter flere års arbeid fikk Ylf
i 2010 politisk gjennomslag for at leger i spesialisering skal ha samme
rett til fast ansettelse som andre norske arbeidstagere. Med andre ord
har vi fått en politisk lovnad om at stillingsvernet vårt skal bedres. Vi
jobber nå aktivt for å sikre implementering av flest mulig faste stillinger. Ylf deltar i alle deler av arbeidet med å påvirke utformingen
av ny stillingsstruktur, ny spesialiseringsstruktur og hvordan faste

stillinger skal implementeres i foretakene. Mange tenker fremdeles
på fireårsstillinger som faste, men de er midlertidige. Vi risikerer å
miste jobben når vi er 40 (gjennomsnittsalderen for ferdige spesialister er 41 år). Bedret stillingsvern vil gjøre oss til tydeligere faglige
aktører og talspersoner for pasientene.
Lønnsforhandlinger. Vi forhandler lønn hvert år, og vi jobber aktivt
for å sikre og forbedre rettigheter for medlemmene. Ved siste lønnsoppgjør oppnådde vi 4 % lønnsøkning og året før 3,3 %. I tillegg til
lønn, forhandles avtaleteksten annethvert år. Vi har blant annet fått
til den viktige endringen at alle uforutsette vakter (vakansvakter) skal
betales med 0,13 % av basislønn, vi har fått til avtaler som sikrer leger
i foreldrepermisjon lønnsstigning, og nå har vi et spesielt fokus mot
leger i spesialisering som også forsker. Vi har fått økt vaktsatsen til
minst 0,026 % av basislønn, vi har økt doktorgradstillegget til 40.000
kr, og sikret rett til fortsatt ansettelsesforhold for turnusleger som går
ut i foreldrepermisjon. Behov for endringer i avtalen diskuteres jevnlig i Ylf og er hovedtema på Ylfs landsråds årlige tariffkonferanse.
Legeforeningen har et stort sekretariat. Mange blir forbauset når de
hører at det jobber nesten 140 mennesker i Legenes hus i Akersgata i
Oslo. Legeforeningen mottar daglig over tusen telefonhenvendelser,
og veldig, veldig mye e-post. De sekretariatansatte jobber med helsepolitikk både innenlands og utenlands, økonomi og kurs blant mye
annet. Legeforeningen har 17 jurister som driver rådgivning og saksbehandling. Vi har 20 personer i fagavdelingen, som blant mye annet
jobber med forhold rundt turnustjeneste, spesialisering og etterutdanning. Alle spesialiteter har en spesialitetskomite som blant annet
reiser rundt til sykehusene og sjekker at utdanningsforholdene er i
tråd med regelverket. Dette er kvalitetssikring.
Informasjon til dere. Ylf utgir Forum for yngre leger som kommer
fem ganger i året. Det er styret som bestemmer og lager innholdet i
bladet. Vår målsetting er å informere medlemmer om aktuelle og viktige saker, og å opplyse om avtaler og rettigheter. I tillegg ligger det mye
relevant informasjon på nettsiden. Vi har også egen Facebookside.
Vi vil gjerne ha informasjon fra dere. Hva kan vi gjøre bedre? Hva
burde vi gjøre som vi ikke gjør? Skriv gjerne e-post til meg på johan.
torgersen@legeforeningen.no
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Anja Fog Heen
anjaheen@gmail.com

Turnustjenesten
på vei ut

Foto: Lenorlux, Istockphoto.com

Turnustjenestens fremtid har vært diskutert utførelig de siste årene. Bakgrunnen for dette har vært en stadig økende venteliste til tjenesten,
samhandlingsreformen og usikkerhet rundt hvordan EU/EØS-direktiver
skal tolkes. Myndighetene har i flere runder kommet med forslag til hvordan tjenesten kan endres for å håndtere disse utfordringene, og Ylf og
Legeforeningen har hatt en aktiv debatt gående hele veien. Her følger en
oppsummering av prosessen så langt.

Fremtidens leger skal starte sin yrkeskarriere i
begynnerstillinger.

E

tter flere år med diskusjoner, foreslo
Sosial- og helsedirektoratet i 2008 å
erstatte dagens turnusordning med et
treårig kvalifiseringsløp. Her skulle det blant
annet inngå ett år i kommunehelsetjenesten
og 6 måneder innenfor psykisk helsevern/
rusomsorg1. Forslaget møtte massiv motstand fra en samlet Legeforening2,3, og en
stor del av forslaget ble skrinlagt.
Ylfs landsråd vedtok i 2009 at det
skulle arbeides for en inkorporering av

turnustjenesten som første del av spesialistutdannelsen. Tjenestetiden skulle være 18
måneder, slik som i dagens turnustjeneste.
Tjenestens kvalitet stod sentralt i landsrådets diskusjon. Samtidig ble man enig
om at alternative plasstildelingsmodeller skulle utredes4. Kort tid etter
vedtok Legeforeningens landsstyre
et tilsvarende mandat. Her ble det
også vektlagt harmonisering
med tilsvarende tjeneste i
andre europeiske land,
læringsmål,ferdighetskrav og sjekklister. Det
ble foreslått et sentralt
organ til å kontrollere
kvalitet og innhold.
Ventelistene måtte bort,
og loddtrekning skulle
opprettholdes5. Samme år ble
Samhandlingsreformen lansert, og
det ble vedtatt obligatorisk sykehjemstjeneste i turnustjenesten6.
I 2010 kom Helsedirektoratet med rapporten «Nybyrjarstilling for legar – praktisk
og pedagogisk oppfølging av nyutdanna
legar». Her ble det anbefalt en toårig
nybegynnerstilling som del av spesialistutdanningen, ordinær tilsetning, styrking av
kommunale helsetjenester og en tjeneste i
tråd med samhandlingsreformen. Det ble
også kommentert at det faglige fokuset måtte
videreføres og videreutvikles7.

Debatten fortsatte. Ylfs landsråd vektla
at distriktsmedisinske hensyn og billig
arbeidskraft ikke kunne diktere lengden på
tjenesten. Viktigheten av akuttmedisinsk
kompetanse og god kvalitet, samt strengere krav til språkferdigheter, ble trukket
frem som viktige aspekter for Ylf8. Legeforeningens landsstyre hadde en bred og
grundig debatt, hvor det særlig ble vektlagt
viktigheten av høy kvalitet og tilstrekklige
språkkunnskaper. Sentralstyret fikk mandat til å arbeide videre med en løsning, en
løsning som kunne innebære overgang til
en søknadsbasert ordning9. Sentralstyret
sementerte dette synet rett over nyåret 2011
og anbefalte, i tråd med arbeidet forutgående
år i foreningen, en søknadsbasert ordning
med varighet på 18 måneder som første
obligatoriske del av spesialistutdanningene.
Tjenesten skulle kvalitetssikres med obligatoriske sjekklister, tydelig målbeskrivelse og
god veiledning. Den skulle sikre tiltrekkelig
kompetanse innen akutt indremedisin og
kirurgi10.
Kort tid etter gikk helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ut i
Aftenposten og avviklet turnustjenesten til
fordel for nybegynnerstillinger11. En opphetet debatt fulgte utover våren. Blant annet
ble en helsides annonse for bevaring av tjenesten rykket inn i VG12. På Legeforeningens
landsstyremøte ble det enstemmig vedtatt en
resolusjon hvor sentrale punkter fra forrige
års diskusjon ble videreført. Viktigheten av
6

å konsekvensutrede en eventuell endring til
søknadsbasert ordning ble også vektlagt13.
Rett etter dette forelå Helsedirektoratets
tilrådninger til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Disse var i stor grad i tråd
med Legeforeningens løsningsforslag de siste
årene. Det ble anbefalt at autorisasjon burde
gis etter fullført medisinutdanning, begynnerstilling skulle være innledningen på
spesialistutdannelsen, ordinære tilsetningsregler skulle gjelde og det måtte vurderes
særlige tiltak for å sikre rekruttering til sykehus og kommuner som tidligere har hatt
vanskeligheter med dette. Positivt var det også
at flere av strakstiltakene Legeforeningen
har foreslått for å frigjøre flere turnusplasser, ble anbefalt gjennomført. Beklageligvis
har dette ikke blitt fulgt opp med handling
fra myndighetenes side. Forslaget innebar
imidlertid også en anbefaling om at det på
sikt innføres en toårig tjeneste med ett år på
sykehus og ett år i kommunehelsetjenesten.
Det ble vurdert at den nye ordningen ville
føre til økte kostnader. Disse skulle dekkes
inn ved å redusere antall stillinger fra dagens
950 turnusstillinger til 800 Lege i begynnerstilling (LiB)14. Det mente Legeforeningen
var uakseptabelt. Det manglet beregninger
for å underbygge behovet for reduksjonen,
og man kunne ikke aksepteres en slik flaskehals allerede i inngangen til arbeidsmarkedet
for leger. Igjen ble bl.a. språkkrav og strakstiltak trukket frem av foreningen som viktige
momenter i arbeidet videre.
Parallelt ble det innført en rekke endringer i turnustjenesten med umiddelbar
virkning. For mange nyutdannede leger
har disse endringene store konsekvenser.
Det ble fra myndighetenes side konkludert
med at turnustjeneste ikke kunne kreves fra
leger utdannet i EU/EØS-land som gir autorisasjon rett etter studiet. Dette ble vurdert
i strid med EUs Yrkeskvalifikasjonsdirektiv. De som allerede hadde meldt seg opp til
tjeneste, skulle allikevel få tilbud om plass
om de ønsket det. I løpet av høsten ble det
imidlertid klart at denne gruppen ikke lenger skulle ha en rett til tjenesten, heller ikke
de som hadde meldt seg opp til tjeneste med
oppstart medio 201215. Dette gjaldt bl.a.

studenter i Ungarn, Tsjekkia, Tyskland, Slovakia, Latvia og Romania.
I januar 2012 kom en ny rapport med
anbefalinger fra direktoratet til HOD16. Her
anbefales igjen autorisasjon etter fullført
norsk medisinutdanning. Tjenesten skal
integreres i spesialistutdanningen og ha
varighet som i dag. Det anbefales opprettelse
av 900–950 stillinger. Man tilsettes etter søknad med trinnvis utlysning og rangering av
søknadene. Slik skal arbeidsgiver bl.a. kunne
vurdere søkerens motivasjon. Det foreslås at
stillinger som vurderes å ha rekrutteringsutfordringer utlyses først. Søknadssystemet
er foreløpig kun beskrevet overordnet, og
videre planlegging må til for å sikre et system
som ivaretar de nødvendige hensyn, både for
arbeidssøker og arbeidsgiver, samt sørger for
riktig håndtering av personopplysninger og
gjennomsiktighet. Videre vektlegges det at
legedekning i distriktene krever en helhetlig
tilnærming hvor legegruppen må ses som en
helhet. Legedekningen må ivaretas ved å øke
utdanningskapasiteten i nord, tilby attraktive bo- og arbeidsforhold og ha mer fokus
på kommunehelsetjenesten under studiet.
Tallmateriale som viser at antall ubesatte
legestillinger er ca dobbelt så høy i nord som i
resten av landet, trekkes frem. Det kommenteres også at målet må være erfarne leger til
alle deler av landet.
I de nye anbefalingene foreslås ulike
overgangsordninger. Det er imidlertid
en rekke feil i tallmaterialet som ligger til
grunn for forslaget om hvordan dagens turnuskø skal avvikles, og dette gjør analyser
og konklusjoner usikre. Det anbefales en
overgangsforskrift, som blant annet innebærer en plassfordeling der kandidater fra
norske læresteder får førsteprioritet med
begrunnelse i historiske forhold, samt at turnustjenesten beskrives som et kvalifiserende
arbeidsforhold for å oppnå autorisasjon.
Dette er direkte motstridende med hva
direktoratet mente for to år siden i nybegynnerrapporten hvor det ble slått fast at
trekningsfordeler eller førsterett til turnusplasser for søkere ut fra utdanningssted er
ikke aktuelt, og vil være i strid med bl.a. EUs
grunnleggende regelverk om at borgere fra
EU/EØS-stater skal behandles likt7.

Det er planlagt at ordningen skal tre i kraft
i 2013. En fotnote bemerker imidlertid at
SAFH mener dette vanskelig kan skje før
201416.
Legeforeningen og Ylf har fått gjennomslag
for hovedparten av sine anbefalinger. Rapporten inneholder en rekke gode momenter
og skisser til utforming av ordningen, også
flere enn de som er trukket frem her. Dog
gjenstår mange utfordringer. Endringer i
tjenesten underveis må være forutsigbare
og rettferdige for de involverte parter. Turnustjenestens fremtid engasjerer mange,
uavhengig alder, spesialitet og region. Utfordringer og nyanser som har kommet frem
gjennom brede diskusjoner de siste årene
må tas hensyn til i den videre planlegging og
utforming. Kvalitet må fortsatt være hovedstikkordet for tjenestens innhold.
Kilder:
1 Turnustjenesten for leger – en helhetlig gjennomgang,
Sosial- og helsedirektoratet. Avdeling helse- og sosialpersonell. 15. mars 2008 www.legeforeningen.no/asset/38798
2 Yrkesforeningene reagerer sterkt på tre-årig turnus http://
legeforeningen.no/id/142459.0
3 Støtter Yngre legers turnusresolusjon http://legeforeningen.
no/id/143911.0
4 Ylfs årsmøte 2009, referat http://www.legeforeningen.no/
id/153435.0
5 Videreutvikling av turnustjenesten http://legeforeningen.
no/id/154490.1
6 Forskrift om endring i forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som lege http://www.lovdata.
no/cgi-wift/ldles?xdoc=/for/ff-20090929-1246.html
7 Nybyrjarstilling for legar - praktisk og pedagogisk
oppfølging av nyutdanna legar, IS-nr: IS-1783, Helsedirektoratet http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/
nybyrjarstilling-for-legar---praktisk-og-pedagogisk-oppfolging-av-nyutdanna-legar/Sider/default.aspx
8 Ylfs årsmøte 2010, referat http://www.legeforeningen.no/
id/165190.0
9 Skal arbeide videre med turnustjenesten http://legeforeningen.no/id/162424.2
10 Ny søknadsbasert turnustjeneste http://www.legeforeningen.no/id/168534.0
11 Avvikler turnustjenesten http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Avvikler-turnustjenesten-6277573.html
12 Bevar legeturnus: Leger og studenter signerer helsideannonse i VG http://legeutdanning.no/2011/05/20/
helside-annonse-i-vg/
13 Anbefaler ny ordning som erstatter turnus http://www.legeforeningen.no/id/173787.0
14 Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet 1.6.2011:
Ny ordning til erstatning for dagens turnustjeneste http://
www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Documents/
Vedlegg%202011/ny-ordning-til-erstatning-for-dagensturnustjeneste-innspill-til-hod.pdf
15 Videre oppfølgning av ESA-sak vedr. turnustjeneste og
veiledet tjeneste for leger – brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet 31.03.11 http://www.safh.
no/documents/HOD_ESAsak_turnus_31_03_2011.pdf
16 Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet 15.12.2011:
Alternativ modell og avvikling av dagens turnustjeneste
for leger http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/
Documents/alternativ-modell-og-avvikling-av-dagensturnustjeneste-for-leger.pdf
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Oslo universitetssykehus:
Ferden så langt og kursen videre
Oslo sliter med sammenslåingen av sykehusene, men et flott operahus har de jo klart å få på plass.

FRA FORENINGEN

Kristian Fosså
Styremedlem Ylf,
Foretakstillitsvalgt i OUS
krifos@ous-hf.no

E

nhver reise begynner et sted. Mens
det ofte kan være uklart hvor man
er på vei, kan det like godt skje at
man et stykke på ferden undrer seg over
hvor man egentlig kom fra. De første planene om å slå sammen Oslo-sykehusene
dukket nok opp under forarbeidet til en
annen fusjon, nemlig mellom Helse Øst
og Helse Sør. Det var trolig en god anledning til å tenke nytt: Før fusjonen hadde
Rikshospitalet-Radiumhospitalet tilhørt
Helse Sør, mens de fleste andre sykehus i
Oslo tilhørte Helse Øst. Rett utenfor Oslo

Så mangt har blitt sagt om omstillingsprosessen i Osloområdet – på tv, i aviser, på morgenmøter og rundt
kantinebord i hele landet. Prosessen er komplisert, og
mye retorikk har blitt brukt for å få saken til å fremstå
som enklere enn den egentlig er. Under følger et forsøk
på å tydeliggjøre hva man sliter med i OUS.
var man i ferd med å bygge det moderne
Akershus Universitetssykehus (Ahus). Alt
dette ga grunnlag for å vurdere fordelinger av ressurser og oppgaver på nytt etter
at de regionale helseforetakene ble slått
sammen i 2007. I den såkalte hovedstadsprosessen beskrev man i 2008 så visjoner
om at samling av Oslosykehusene skulle
føre til et faglig løft og samtidig bedre
utnyttelse og mer rettferdig fordeling av
helseressursene.
November 2008 fattet derfor Helse
Sør-Øst vedtak 108/2008: Ullevål, Aker

og
Radiumhospitalet-Rikshospitalet
skulle slås sammen til et gigantsykehus.
Lokalsykehusansvaret for 160.000 pasienter fra Oslo og Follo skulle overføres
til Ahus, i tråd med planer man hadde
lagt da man bygde det. Man la føringer
på at lands- og regionsfunksjoner skulle
samles på Gaustad (Rikshospitalet), og
Ullevål skulle bli et nytt storbysykehus
med ansvar for Oslos befolkning. Man
skulle samle små og sårbare miljøer og
være en «faglig spydspiss» nasjonalt og
internasjonalt. I styresaken estimerte
8

man med «realistisk ambisjonsnivå» at
felles ledelse på tvers av lokalisasjonene
og samlokalisering av pasientbehandling
ville medføre besparinger på totalt 1 til 1,1
mrd. kroner. Avhending av overskuddsareal skulle også medføre økonomiske
gevinster. Omstillingen ville dermed kunne
finansiere seg selv!
Ikke
alle
var
like
optimistiske.
Legeforeningens
høringsuttalelse
ga
uttrykk for at selv
om man sluttet seg
til målene, var det
ikke gjort konsekvensanalyser
eller
risikoanalyser av noe
som ville være en
enorm prosess – og var
ikke innsparingsambisjonen satt noe høyt?
Tilsvarende prosesser
i dette størrelsesomfang hadde aldri vært
gjennomført i norsk helsevesen før,
det nærmeste man kom innenfor våre
grenser var fusjonen Statoil og Hydro.
Utenlands har man etter hvert høstet
erfaringer med sykehusfusjoner i både
København og Stockholm, hvor prislappene, inkludert helt nødvendige nybygg,
har ligget mellom 10 og 20 milliarder.
Noen måneder etter at sammenslåingen var gjennomført ble det til slutt
ansatt en direktør, og med Siri Hatlen
ved roret satte det nyskapte OUS i 2009
i gang med sin store oppgave. Sykehuset
ble inndelt i tverrgående faglige klinikker og avdelinger. Ledelsen satte i gang
et betydelig arbeid med å planlegge både
overføringen til Ahus og å kartlegge bygningsmassen for å planlegge flyttinger.

håpet på å få 800 millioner, som da kunne
skulle finansiere noe av kostnadene som
alle prosjektene, konsulentene og de bygningsmessige tilpasningene ville kreve.
Men dessverre ble det ikke slik. Det viste
seg at da kommunen i forbindelse med

i et vedheng (for spesielt interesserte).
Fagmiljøene opplevde ikke å bli hørt, og
misnøyen over «skinnprosesser» vokste.
En vanlig problemstilling var at man
ønsket å samle all drift til en avdeling
som var spredt på flere steder for å spare
vaktlag og effektivisere
driften. I et tankeeksperiment kunne det
fort virke besnærende
å samle en avdeling
med vakthavende på
to steder til en felles
lokalisasjon – og dermed spare et vaktlag.
Men virkeligheten for
fagmiljøene var ofte
mer sammensatt. Det
viste seg at avhengighetene mellom fagene
på sykehuset var så
sterke og komplekse
at dette ikke var så
lett som forutsatt. Det
finnes mange enkle
eksempler: en kirurg
vil trenge en anestesilege for å utøve faget
sitt. Nevrologer som håndterer akutte
slag trenger tilgang til nevroradiologisk
kompetanse. Kardiologer som fjerner
fastgrodde pacemakerledninger trenger en thoraxkirurg i bakhånd. Det mest
sammensatte eksemplet er trolig traumemiljøet: Multitraumatiserte pasienter
befinner seg i skjæringspunktet mellom
så å si alle kirurgiske spesialiteter og stiller store krav til infrastruktur hvor nå
enn de befinner seg. Dette medførte at
flyttinger som kunne være hensiktsmessig for en avdeling isolert sett, var langt
mer vanskelig å gjennomføre når man så
sykehuset som helhet.
Som følge av den tverrgående organiseringen satt et flertall av avdelinger nå
med en leder med ansvar på flere steder.
Når de ikke satt i et av tallrike møter og
prosjekter, skulle de altså bedrive personalmessig og faglig ledelse uten å se
sine ansatte mer enn sporadisk. Tverrgående ledelse hadde kanskje vært
egnet om man allerede var i mål med

I styresaken estimerte man med
«realistisk ambisjonsnivå» (…)
besparinger på totalt 1 til 1,1 mrd. kroner. Avhending av overskuddsareal
skulle også medføre økonomiske
gevinster. Omstillingen ville dermed
kunne finansiere seg selv!

Faglige skjær i sjøen
Prosessene som ble satt i gang viste seg
raskt å være meget krevende.
I starten trodde man at man ville kunne
selge tomten Aker var bygd på som en
slags startkapital for omstillingen. Man

foretaksreformen ga sykehusene fra seg,
la de inn en klausul om at hvis man ikke
lenger skulle drive sykehus på Aker, ville
tomten gå tilbake til kommunen. Så pengene måtte man nok få et annet sted fra!
Tallrike prosjekter som skulle utrede
alternativer og konsekvensene rundt de
tenkte flyttinger krevde mye ressurser
av ledere, stab, ansatte og konsulenter –
ressurser som vanligvis ville gått til drift
og pasientbehandling. All innsatsvilje til
tross, var ikke alltid de faglige representanter i disse prosjektene like begeistret.
Mandatene til ulike utredninger la ofte
betydelige føringer for hva en utredning
skulle komme frem til – og man skulle
ha fokus på hvor mye penger man trodde
man kunne spare fremfor hva slags utfordringer av faglig art som kunne oppstå.
Faglige innvendinger ble fort upopulære,
og noen leger ble møtt med påstander
om at de var «endringsmotvillige» eller
at de «skjøv pasientene foran seg». Ofte
ble prosjektet avsluttet med en rapport
og de faglige innvendingene ble tatt med
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all samlokalisering, men realiteten var
nok slik at midt i prosessen hadde man
mer enn noen gang behov for en synlig
og tilstedeværende ledelse. Oppstod det
nå problemer av stor eller liten art, var
det mer sannsynlig at lederen var opptatt
eller et annet sted den dagen enn at han
eller hun var til stede for å løse problemet.
Dette medførte uklare linjer, de ansatte
følte seg ikke like godt ivaretatt og det var
vanskelig å gi god informasjon. Muligheten for å forankre beslutninger avtok.
Bygningsmessige utfordringer
På et område var man dog etter hvert blitt
enig om at samlokalisering kunne være
hensiktsmessig. Aker sykehus hadde
vært lokalsykehus for en stor del av pasientmassen som nå soknet til Ahus, og stod
etter overføringen igjen med en dyr drift
ettersom mange støttefunksjoner og vaktlag
nå betjente forholdsvis få pasienter innen
nokså
spesialiserte
avdelinger. Derfor var
det enighet om nytten i å tømme Aker
for døgndrift fortest
mulig, og man planla
å benytte bygningsmassen på Aker videre
som «samhandlingsarena» i form av lokaler
for tiltak rettet mot
primærhelsetjenesten
og kommunen. Men
også dette skulle vise
seg være langt vanskeligere enn antatt. En gjennomgang
av bygningsmassen viste at en stor del
av bygningsmassen på Ullevål og Radiumhospitalet var i for dårlig stand til
moderne sykehusdrift. Selv etter man
årsskiftet 2011 hadde avgitt pasienter til
Ahus var det ikke nok brukbare arealer
ellers i OUS til å ta imot aktiviteten fra
Aker. For å kunne flytte ut av Aker og
begynne å ta ut litt av gevinsten som man
hadde forutsatt hele prosjektet, ville man
på kort sikt trenge oppgraderinger til 1,5

milliarder – på sikt foreslå det oppgraderingsbehov på omtrent det tidobbelte.
Da direktøren la frem for styret at disse
investeringene ville være nødvendige
for å få til effektiviseringen man hadde
sett for seg i 2008, fikk hun beskjed om at
oppdragsgiver Helse Sør-Øst ikke kunne
akseptere dette. Noen dager senere
leverte hun sin oppsigelse.
Bekymringene om bygningsmassen
forsvant dessverre ikke med direktøren. Arbeidstilsynet fulgte opp saken
videre, og en befaring avdekket en lang
rekke forhold som lekkasjer, muggsopp
og uforskriftsmessig kjemikalielagring.
Disse ble ansett å representere en såpass
alvorlig fare for helse og arbeidsmiljø at
sykehuset har fått frem til mars 2012 å
komme opp med en realistisk plan for å
rette opp i forholdene. Kostnadsrammen

Sør-Øst at man skulle gi det viktige oppdraget å skaffe en felles journalløsning
for hele sykehuset til firmaet Logica. I en
ganske omdiskutert prosess valgte man
denne leverandøren fordi de hevdet å i
løpet av 5 måneder kunne utvikle et system som kunne fusjonere alle system på
de 4 gamle sykehusene til ett felles og
trygt system. Etter at det var gått over
3 ganger så lang tid, måtte man innse
at prosjektet ikke var gjennomførbart.
Dette kostet OUS ikke bare en betydelig
sum (som anslås til minst 125 millioner), men vanskeliggjorde også flytting
av pasienter mellom sykehusene betydelig. Selv om det finnes en mulighet for
tungrodd pålogging til de andre systemene i sykehuset i dag, er papirutskrifter,
internpost og fax en vesentlig del av hverdagen til de fleste kollegaer. Dette går ut
over både effektivitet
og pasientsikkerhet.

Da direktøren la frem for styret at
disse investeringene ville være nødvendige for å få til effektiviseringen
man hadde sett for seg i 2008, fikk
hun beskjed om at oppdragsgiver
Helse Sør-Øst ikke kunne akseptere
dette. Noen dager senere leverte hun
sin oppsigelse.
på å innfri alle tiltakene ligger trolig mellom 4 og 8,7 milliarder kroner, avhengig
om man bygger nytt eller pusser opp.
Dersom det ikke fremlegges en realistisk
plan innen 15. mars 2012, vil Arbeidstilsynet gi sykehuset daglige bøter på 1
million kroner.
IT-messig motvind
Det var dessverre ikke bare på bygningssiden ting var mer kompliserte enn man
hadde tenkt seg. I 2009 bestemte Helse

Posisjonen i dag
Summen av utfordringene som beskrevet
over har ført OUS i en
dramatisk økonomisk
ubalanse. Man har
avgitt 160.000 pasienter (og midlene som
hører til) til Ahus, og
sitter igjen med en
uhensiktsmessig
og
fordyrende driftssituasjon så lenge man ikke
får inkorporert Aker
i resten av sykehuset.
Pasientene man sitter igjen med har tiltatt i kompleksitet,
og nær 70% av pasientene faller nå inn
under regions- eller landsfunksjonene.
Tungrodde IT-system og uhensiktsmessige bygg gjør at man jobber mindre
effektivt en før, og dermed har en ikke
lykkes å redusere bemanningen i samme
takt som pasientgrunnlaget. På jakt etter
mulige innsparinger drives nå arbeidet
ikke lenger mot de flotte målene man
var omforent om i 2008. Flyttinger foregår kun etter et ønske om økonomisk
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skadebegrensning og på bekostning av
faglige avhengigheter og langsiktighet.
Avdelinger og klinikker planlegger uavhengig av hverandre og uten et helhetlig
perspektiv. Etter mange fagmiljøers og
de tillitsvalgtes syn, går dette på bekostning av pasientene i form av redusert
kvalitet, økt ventetid og
økt risiko for feil.

• En ny og godt forankret plan for
omstillingsarbeidet
• Synlig og stedlig ledelse
• At staten tar ansvar for at nødvendige investeringsmidler ble stilt til
rådighet for IKT- og bygningsmessige
behov i helsevesenet – både i OUS og

lederen sin mens man sitter i et kortvarig vikariat. Før kunne man ved en slik
uenighet velge å begynne på et annet sted
i Oslo – men i dag er avdelingsledere i
OUS ofte ledere for all virksomhet innen
en spesialitet i hele regionen. Dette kan
bidra til at LIS’er i vikariater i større grad
velger å tie om ting de
opplever som ugreie.
Et annet uttrykk for
dette er at det kan være
vanskelig å rekruttere tillitsvalgte, noe
man er helt avhengig
av å ha under omstilling. Tillitsvalgte på
alle nivå har opplevd
ofte velmente, men
likevel illevarslende
tilbakemeldinger om
at de bør «passe seg»
hvis de ønsker en fremtid som LIS eller
overlege. Likevel er saklige innspill til
hvordan man organiserer utdanning og
opplæring fra våre tillitsvalgte for Ylf
uvurderlig og alltid velkomne – det er
ingen som vet bedre hvor skoen trykker
enn den som har den på! Derfor er det
viktig at også vi yngre leger engasjerer oss
i hvordan man planlegger sykehusdrift –
for de aller fleste av oss er de jo også den
fremtidige arbeidsplassen, da som overlege, i mange år til.
Som andre steder er utdanningen en
salderingspost – kurs og fordypning står
ikke høyt i kurs i trange tider. Spesielt for
prosessen her er at flyttinger av funksjoner foregår i et slikt tempo at man ikke
er garantert å få den utdannelsen man
begynte på OUS for å få. Flere avdelinger står i fare for å miste gruppe I-status
på lokalisasjoner som har endret pasientprofilen det siste året. Betydningen
av arbeidet for faste stillinger for LIS og
samtidige gode ordninger for utdanningen har blitt mer og mer tydelig.

Tillitsvalgte på alle nivå har opplevd
ofte velmente, men likevel illevarslende tilbakemeldinger om at de bør
«passe seg» hvis de ønsker en fremtid
som LIS eller overlege.

Kursen videre
Vi som tillitsvalgte
i OUS har jobbet
intenst for å synliggjøre de dramatiske
konsekvensene
den
manglende
utredningen av kostnad,
konsekvens og risiko
for prosessen har hatt.
Den mangler kompleksitet og dimensjon uten sidestykke
i helsevesenet i Norge og ble igangsatt
uten tilstrekkelig analyse, men under
premisset at den skulle «betale seg selv».
Man valgte å ikke ta hensyn til tidligere
allmenngyldige erfaringer om at effektiviteten faktisk går ned under omstilling,
men forutsatte store gevinster innen driften allerede fra dag 1 og gevinster fra salg
av Aker. Prosessen er en samtidig fusjonsog fisjonsprosess, hvor man skal samle og
flytte mye drift samtidig som man avgir
deler av pasientgrunnlaget. Når man
nå har gjennomført fisjonen, sitter man
igjen med ulempen av uhensiktsmessig
drift på Aker, og får ikke tatt ut gevinsten som skulle gi. Omstillingen som
skulle finansieres av stordriftsfordeler
sitter bare igjen med smådriftsulemper. Underveis har det kommet frem
at verken faglige, bygningsmessige eller
IT-messige forhold er som forutsatt.
Forsøk på å rette opp dette har spist av
midlene som vanligvis går til drift uten å
ha kunnet bidra til effektivisering. Disse
kritikkverdige forholdene har også blitt
sett av politikere og media, og resultert
i flere høringer i Stortingets komiteer. I
november 2011 krevde Legeforeningen i
en høring i helse- og omsorgskomiteen:

nasjonalt.
• Hele høringsuttalelsen: http://www.
legeforeningen.no/id/183718.0
Sykehusgiganten som har oppstått
behandler ikke lenger fortrinnsvis Oslopasienter – etter fusjonen er nær 70% av
pasientene regions- og landspasienter.
Hver 10. lege i Norge er ansatt i sykehuset – blant leger i spesialisering (LIS)
er trolig en enda høyre andel innom for
gruppe-I-tjeneste på veien mot spesialiteten. Hele helse-Norge er avhengig av at
man lykkes.
YLF-perspektivet
Avslutningsvis vil jeg bemerke at jeg
som foretakstillitsvalgt for Ylf merker
at LIS har egne utfordringer i en omstillingsprosess som skiller dem fra både
overlegene og andre yrkesgrupper. Noe
av dette dreier seg om at vi per i dag i all
hovedregel er ansatt i midlertidige stillinger. Enormt press på økonomien og
personell gjør det trolig litt for fristende
å holde stillinger ledige. Å kreve rettigheter som permisjoner, kurs eller ammefri
i en virkelighet hvor det faktisk for første gang har blitt sagt opp leger, er ikke
lett. I tillegg kan mange kjenne på at de
er bekymrede for å komme skjevt ut med
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i distrikts
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D

Finn mer informasjon om dine rettigheter og avtaleverket på
Ylfs hjemmeside (www.legeforeningen.no/ylf)!
Ta gjerne kontakt med din tillitsvalgte om du har spørsmål!
Yngsterepresentanter (Ylfs tillitsvalgte for turnusleger i sykehus- og distriktstjeneste):
Helse Vest: Tilde Broch Østborg
(tilde.ostborg@gmail.com)
Helse Midt: Ingvild Vatten Alsnes
(ingvil.vatten@gmail.com)
Helse Nord: Olav Toai Duc Nguyen
(olavtdn@broadpark.no)
Helse Sør-Øst: Katrine Flørnes Vandraas
(kathvandraas@gmail.com)
Kontaktperson i Ylfs styre:
Arne Carlsen
(arne.carlsen@lyse.net)
Venter du på turnustjeneste?
Kontaktperson i Ylfs styre:
Anja Fog Heen
(anjaheen@gmail.com)

En god
dag på
jobben

Hanne Støre Valeur
hannevaleur@
gmail.com

men meg en fin jobb!».

e fleste av oss har nok
dager på jobb som får
oss til å revurdere hele
yrkesvalget. Hadde det ikke vært
hyggeligere å åpne en pølsebod?
Livnære seg som zumbainstruktør? Heisekranfører? Sitte
i bomringen? Eller bare en
avslappende jobb som kaffe- og
forskriftskoker i et eller annet
departement? Men så kommer
det heldigvis dager hvor man går
hjem fra jobben med et smil om
munnen og tenker «Jeg har jam-

Ylf jobber kontinuerlig med å forbedre yngre legers arbeidsvilkår, og fokuset blir betimelig nok som regel rettet mot alt
som kan og bør gjøres bedre. Men av og til er det fint å ta en
titt på alt det som faktisk fungerer og gjør at de fleste av oss
tross alt ikke skifter beite. Derfor inviterer Forum nå alle Ylfmedlemmer til å skrive inn og fortelle hva som gjør at vi trives
i jobben, og hvilke faktorer som løfter en grå arbeidshverdag
opp til «en god dag på jobben».
Ofte er det ikke de store tingene som skal til for å endre en
arbeidsdag fra gjennomsnittlig slitsom til morsom og trivelig. Selv tenker jeg at mine beste dager på jobben i stor grad
skyldes gode kollegaer. En kaffekopp og litt sladring på vaktrommet. En lunsjavtale med en kollega på en annen avdeling.
Eller bare litt generelt skitpreik innimellom jobbingen på diktatrommet. Og ellers: Den store tilfredsstillelsen ved å stille
riktig diagnose på første forsøk. God internundervisning.
Galgenhumoristiske pasienter. Barneskrikene på fødestuen.
Hun blide kantinedama som alltid er raus med tyttebærsyltetøyet på kjøttkakene. Da jeg var gravid, var det bollene på
Narvesen som løftet dagen (og vekten) til nye høyder.
Med dette gir jeg stafettpinnen videre! Del dine erfaringer
med Forums lesere og fortell hva som gjør dine dager på jobben hyggeligere og mer tilfredsstillende.
Bidrag sendes til hannevaleur@gmail.com bill.merk
«En god dag på jobben»
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Mitt funn

hannevaleur@gmail.com

– Hva var bakgrunnen for prosjektet?
–  Trykkoverbelastning av venstre hjertekammer kan gi sykelige forandringer i
hjertemuskelen, som igjen fører til hjertesvikt. Dette kan sees ved forsnevring
av aortaklaffen (aortastenose) og ved
høyt blodtrykk. Hjertesvikt er en viktig
årsak til død, redusert fysisk yteevne og
tap av livskvalitet. Prosessen som fører
til forandringene i hjertemuskelen kalles myokardiell remodellering og har
blitt viet økt oppmerksomhet de siste 20
år. Man har etter hvert blitt klar over at
det finnes et tilhelingspotensiale i hjertet, ettersom disse forandringene kan gå
tilbake når hjertet avlastes. Denne prosessen, som kalles revers remodellering, har i
langt mindre grad blitt studert.
– Hva er ditt viktigste funn?
–  
Vi etablerte en eksperimentell
musemodell med reversibel trykkoverbelastning av venstre hjertekammer, som
gjør det mulig å studere revers remodellering. Ved hjelp av modellen fant vi at
det inntreffer hittil ukjente forandringer i
ekstracellulær matriks allerede i den tidlige
fasen av revers remodellering. Økt innsikt
i revers remodellering kan på sikt føre til
at det blir mulig å utvikle prinsipielt nye

strategier for behandling av hjertesvikt.
Dette kan igjen tenkes å bedre behandlingen av hjertesvikt. TGF-β/SMAD
signalering er tidligere vist å ha en profibrotisk rolle. Vi fant at TGF-β/SMAD
signalering har en hittil ukjent rolle i hjertemuskelcellene, nemlig at TGFB/SMAD
medierer nedregulering av SERCA2 ved
trykkoverbelastning. SERCA2 pumper Ca++ fra cytosol til sarkoplasmatisk
retikulum og er således et meget viktig
protein for hjertets kontraktile egenskaper. Dette er en energikrevende prosess,
og SERCA2 er en av de største energiforbrukere i hjertet (ATP). SERCA2
er nedregulert ved hjertesvikt og man
mistenker at nedregulering av SERCA2
spiller en patofysiologisk rolle ved denne
tilstanden. Det er fra tidligere ikke kjent
hvorledes SERCA2 nedreguleres. Vi viste
at en peroral farmakologisk blokker av
TGFB/SMAD signalering forhindrer
nedregulering av SERCA2 i en musemodell og at hjertefunksjon og Ca++
håndtering bedres. Dette betyr at TGFB/
SMAD kan representere et nytt farmakologisk angrepspunkt ved hjertesvikt.
– Hvordan ble du engasjert i dette
prosjektet?
–  Jeg hadde et ønske om å gjennomføre et eksperimentelt doktorgradsarbeid
innen hjerteforskning og kom i kontakt
med min veileder, professor Theis Tønnessen, etter at jeg begynte å arbeide

ved Thoraxkirurgisk avdeling. Prosjektet har vært et samarbeid mellom
Thoraxkirurgisk avdeling og Institutt
for eksperimentell medisinsk forskning,
Ullevål sykehus.
– Hadde du dette som fulltidsstilling og
hadde du eventuelt noe annet arbeid ved
siden av?
–  Jeg hadde en fordypningsstilling og
en del oppgaver i avdelingen, bl.a. vakter.
– Hva har du tenkt å gjøre videre?
–  Jeg er under utdanning i thoraxkirurgi, men er fremdeles med i Tønnessens
forskningsgruppe og ønsker, hvis mulig, å
kombinere klinikk og forskning.
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Ferie

Alle trenger ferie, men ikke alle vet hva man har krav på og ikke har krav på i den forbindelse. Her får
du oversikt over viktige begreper og regler. God ferie!

F

erieloven bruker flere begreper som det kan være en fordel
å forklare litt nærmere:
a) Ferieår – det kalenderår ferien avvikles i.
b) Opptjeningsår – ferieloven bruker begrepet opptjeningsår for feriepenger, og det er sagt at opptjeningsåret
er det forutgående kalenderår. I realiteten betyr dette at
rett til «lønnet» ferie forutsetter at man har arbeidet året
forut for ferien.
c) Virkedager – ferieloven opererer med begrepet virkedager om de dager man har ferie. Etter ferieloven
er dette seks dager i uken, dvs. alle dager bortsett fra
søndag. Dette betyr at full ferie, dvs. fem uker, er 30
virkedager.

Feriefritid
Alle leger i helseforetak har krav på 5 uker ferie, dvs. 30 virkedager. Lørdag anses som en virkedag. Av disse er 4 uker pluss

en dag hjemlet i ferieloven, og de siste fem feriedagene er regulert i tariffavtale mellom Spekter og Akademikerne – Helse
(A1 – de sosiale bestemmelsene, pkt. 10). I Virke-området
(tidligere HSH) går de avtalefestede fem feriedagene frem av
Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten § 7. Arbeidstakere som tiltrer senest 30.september i ferieåret har rett til full
feriefritid. Retten til 5 uker ferie gjelder her uavhengig om man
har skiftet arbeidsgiver eller ikke og behøver ikke fordeles forholdsmessig mellom to arbeidsgivere. Arbeidstaker som tiltrer
etter dette tidspunkt har rett til feriefritid på 6 virkedager. Dette
følger av ferieloven § 5 (3), men forutsetter at man ikke har tatt
ut full ferie hos tidligere arbeidsgiver. Det at man bytter arbeidsgiver i løpet av ferieåret, skal ikke gi rett til dobbel ferie.
Når det gjelder den avtalefestede ferien på fem dager, er det
ikke regulert om man også vil ha rett til å ta ut disse feriedagene
ved tiltredelse etter 30. september, men det vil være en rimelig
tolkning av avtalen.
14
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Opptjening av feriepenger
Feriepenger opptjenes av den inntekten man får når man jobber, dvs. alt som er vederlag for arbeid, også overtid (men ikke
utbetalte feriepenger). Opptjeningsåret er kalenderåret før
ferieåret. Man tjener altså opp feriepengene året før man tar
ferien. Feriepengene utgjør 12 % av feriepengegrunnlaget.
Jeg har ikke full opptjening – hvilken betydning får det?
Hvis man ikke har opptjent feriepenger overhodet, vil man likevel ha rett på feriefritid. For eksempel hvis man begynner i ny
jobb 1. januar og ikke hadde inntekt året før, vil man likevel
kunne kreve like mye feriefritid som øvrige ansatte. Arbeidsgiver kan imidlertid ikke insistere på at man skal ta full ferie hvis
man ikke har full opptjening. Som arbeidstaker kan man motsette seg avvikling av feriefritid i den utstrekning feriepengene
ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet.
Eksempel: Man hadde en dårligere betalt jobb i opptjeningsåret enn man har i ferieåret. Feriepengene man har opptjent
dekker derfor bare lønnsbortfallet for 3,5 uke i den nye jobben.
Arbeidsgiver kan da ikke kreve at man tar mer ferie enn 3,5 uke.
Hvis et sykehus helt eller delvis innstiller driften i sommerhalvåret kan alle arbeidstakere som berøres av stansen pålegges
å avvikle ferie og eventuell tilleggsfritid – også de som ikke har
full opptjening.
Utbetaling av feriepenger
Lovens ordning er at man skal ha feriepengene utbetalt i forbindelse med at ferien tas. Det er imidlertid et lite hensiktsmessig
system, og de fleste arbeidsgivere betaler derfor ut feriepengene
i juni måned istedenfor lønn (eller lønn pluss et feriepengetillegg), og man gis deretter vanlig lønn når man faktisk tar ferie.
For helseforetakene er dette regulert i tariffavtale, som har følgende ordlyd i A1 – De sosiale bestemmelsene pkt 10: «For de
arbeidstakere som har vært ansatt hele opptjeningsåret foretas
en engangsberegning av feriepenger i juni måned. Den del av
feriepengene som overstiger lønn for vanlig arbeidstid under
ferien (ferielønnstillegget), utbetales sammen med lønn for
juni måned. Vanlig lønn skal utbetales når ferien avvikles.». I
Virke-området finnes det tilsvarende formulering i Landsoverenskomsten for Spesialisthelsetjenesten pkt. 7.2.
Legens lønn pr uke eller måned vil være basert på et gjennomsnitt. Dette betyr at det ikke nødvendigvis vil være samsvar
mellom arbeidet tid og utbetalt lønn innenfor en uke/måned.
Det vil imidlertid være samsvar mellom arbeidstid og lønn
innenfor den perioden arbeidstiden gjennomsnittsberegnes ut
i fra, f.eks. like mange uker som det er leger i vaktsjiktet.
Grunnlaget for trekk i lønn i juni måned tilsvarer gjennomsnittlig antall timer pr. uke multiplisert med fem uker, og ikke
den opprinnelig planlagte arbeidstid i disse ukene. Dermed
blir trekket foretatt på samme måte for alle legene i vaktsjiktet,

uavhengig av den enkeltes arbeidsplan i ferieperioden. I praksis
gjøres feriepengeutbetalingen på en litt komplisert måte. Man
holder lønn i juni opp mot feriepengene, og deretter foretar
man et trekk (fire dager), litt forenklet; fordi juni ikke inneholder 30 virkedager.
Plassering av ferien –
hvem bestemmer når og hvor mye ferie man skal ta?
Feriefastsetting reguleres av ferieloven § 6. Arbeidsgiver skal
i god tid før ferien drøfte feriefastsettelsen med den enkelte
arbeidstaker. Som oftest gjøres dette ved at man ber arbeidstakerne om å melde inn hvilke ferieønsker de har, for deretter
å forsøke å sy det sammen. Dersom noen ikke får det de har
ønsket, tar arbeidsgiver kontakt for nærmere drøftelser. Feriefastsetting trenger således ikke å drøftes i et særskilt møte med
den enkelte. Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettelsen tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar
til, hvis ikke særlige grunner er til hinder for dette. Dersom
denne varslingsfristen brytes, vil det ikke ha som konsekvens at
arbeidstaker selv kan bestemme når ferien skal legges. Arbeidsgiver har fortsatt styringsrett når det gjelder plasseringen, men
kan bli erstatningsansvarlig hvis sent varsel fører til økonomisk
tap for den enkelte. Man bør imidlertid – før man booker en dyr
flybillett til Bahamas – ta kontakt med arbeidsgiver å be om en
bekreftelse på at man får ferie når man ønsker det.
Hvis man ikke blir enige om feriefastsettelsen, er det arbeidsgiver som har siste ordet. Det arbeidstaker kan kreve iht.
ferieloven er å få tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden, som er 1. juni til 30. september. Man kan imidlertid
ikke kreve at bare tre uker skal legges til hovedferieperioden.
Arbeidsgiver kan plassere alle fem uker om sommeren. Arbeidstaker kan også kreve at den avtalefestede ferien (fem dager) gis
samlet innenfor ferieåret, jfr. ferieloven § 7, nr. 2, slik at 1 ukes
sammenhengende ferie oppnås. Dette innebærer at en feriedag
etter ferieloven gis sammen med den avtalefestede ferien, slik
at samlet restferie etter lov og avtale utgjør to perioder på 6 virkedager, dvs. til sammen to uker.
Ferie og friuker/fridager
Ferieloven sier følgende i § 5 (1): «Virkedager som etter arbeidstidsordningen likevel ville vært fridager for vedkommende
arbeidstaker, regnes som feriefritid og går til fradrag i dagtallet.»
Eksempel 1: En lege ønsker ferie i fire uker i juli og får
dette innvilget. Etter tjenesteplanen er en av disse ukene en
«nulltimersuke». Arbeidsgiver vil da kunne kreve at også
denne uken regnes som ferie. Man har ikke rett til å få den
holdt utenfor. Men her må forutsetningen være at ferien
reflekterer den gjennomsnittlige arbeidsbelastningen. En
arbeidstaker som har «nulltimersuke» hver tiende uke skal
derfor ikke ha ferie i sin nulltimersuke hvert år, men det er i
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samsvar med prinsippet om gjennomsnittsberegning dersom
det i et slikt tilfelle legges ferie til nulltimersuke annethvert år.

i forhold til EU-direktivet om ferie. Dette er bakgrunnen for
lovendringen.

Eksempel 2: En lege ønsker en ukes ferie og får dette innvilget.
I løpet av denne uken har legen fri etter tjenesteplan på onsdag
og fredag. Arbeidsgiver vil da kunne kreve at også disse dagene
teller med som feriedager. Dersom man imidlertid ber om å få
ta én feriedag på for eksempel torsdag, og får dette innvilget, vil
man måtte legge til grunn at det da kun trekkes én feriedag, selv
om man har fri etter tjenesteplan på fredag. Søndager, helgeog høytidsdager kan ikke regnes med som feriefritid, siden det
ikke er virkedager.

Eksempel: En lege har to uker ferie til gode når hun kommer til
årets slutt. Disse blir overført til neste ferieår. Når disse to ukene
tas ut i neste ferieår vil hun få full lønn, som om hun hadde tatt
ut ferien året tidligere.

Ferie og vakt før og etter
Ferieloven § 5 (4) sier at arbeidstaker som arbeider på søndager
kan kreve å få arbeidsfri enten på søndag som faller umiddelbart før eller søndag som faller umiddelbart etter ferien, hvis
ferien omfatter minst seks virkedager (en uke). (Arbeid som
gjøres i løpet av søndagen, enten det er dag- eller nattarbeid, vil
være vakt.) Hvis man skal ha ferie fra mandag og er satt opp på
vakt søndagen før, men ikke søndagen etter, vil det være uproblematisk i forhold til ferieloven. Hvis man imidlertid er satt
opp på vakt både søndagen umiddelbart før og søndagen etter
ferien, vil man kunne kreve å få en av søndagene. Man kan ikke
selv fritt velge hvilken søndag man vi ha fri. Her vil arbeidsgiver
ha endelig beslutningsmyndighet. Hvis man ikke skal ha ferie
fra mandag, men fra en annen ukedag, skal man ha minst 16
timer fri i tillegg til feriefritiden, hvis ferien omfatter minst 18
virkedager (tre uker).
Hva skjer med den ferien man
ikke får tatt i løpet av ferieåret?
Både ferieloven og tariffavtalen for helseforetakene gir mulighet til å avtale overføring av ferie til neste ferieår. Ferieloven § 7
(3) gir adgang til å avtale overføring av ferie med inntil 12 virkedager. De sosiale bestemmelsene i A1 gir adgang til overføring
av den avtalefestede ferien på fem dager.
Til sammen har man altså mulighet til å avtale overføring
av inntil 17 feriedager. Overføring av ferie er ikke en rettighet.
Avtale betyr at overføring er avhengig av at både arbeidsgiver
og arbeidstaker er enige. Tidligere var det slik at hvis man av en
eller annen grunn ikke fikk avholdt hele ferien, og man heller
ikke fikk den overført til neste år, skulle man ha utbetalt «restferien» i penger på januarlønningen. Slik er det ikke lenger.
I 2009 endret man ferieloven § 7 (3) slik at ferie som ikke er
avviklet innen ferieårets utløp skal overføres til det påfølgende
ferieår. Dette som en konsekvens av at det er både arbeidsgivers og arbeidstakers plikt å sørge for at man som arbeidstaker
tar ut full ferie i ferieåret. Ferie skal ikke enkelt kunne «omsettes» i penger, og lovens tidligere ordning var således tvilsom

Ferie og foreldrepermisjon
De sosiale bestemmelsene i A1 gir rett til full lønn under foreldrepermisjon, forutsatt at man har krav på foreldrepenger fra
NAV (dvs. at man må ha jobbet minst seks av de ti siste månedene
før uttak av foreldrepenger, jfr. folketrygdloven § 14-6.). Man
får også full feriepengeopptjening under foreldrepermisjonen,
dvs. som om man hadde vært i yrkesaktivitet. Dette følger av
merknad til de sosiale bestemmelsene, pkt. 10. I Virke-området
følger det av Landsoverenskomsten for Spesialisthelsetjenesten
pkt. 7.2. Når det gjelder uttak av feriefritid under permisjonstiden, kan arbeidstaker motsette seg at ferie avvikles under
svangerskaps- og foreldrepermisjon, jfr. ferieloven § 9 (2).
Arbeidstaker kan imidlertid selv kreve å avvikle lovebestemt
ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes foreldrepenger.
Hvis arbeidstaker velger å avvikle ferie i permisjonstiden
forskyves permisjonstiden tilsvarende. Dette gjelder både i
forhold til mors og fars permisjonsrett. Man har rett på 4 uker
og 1 dag ferie under permisjonstiden, de siste 5 dagene må tas
etter permisjonen da NAV kun godtar ferie etter ferieloven, og
ikke tariffestede dager. Hvis permisjonstid faller sammen med
allerede fastsatt ferie, kan arbeidstaker kreve utsettelse av de virkedager ferie som er omfattet av permisjonstiden. Arbeidsgiver
kan legge ferie til den tid arbeidstaker har utvidet foreldrepermisjon iht. arbeidsmiljøloven § 12-5 (dvs. barnets andre leveår).
Ferie og sykdom
Hvis man er syk mer enn seks virkedager i ferien, kan man kreve
at et tilsvarende antall dager utsettes og gis som ny ferie senere i
ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.
Dette er viktig, ellers risikerer man å miste retten til utsettelse
av ferien. Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør (100% sykemeldt) før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret.
Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes
senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt
før ferien. Dette følger av ferieloven § 9. Tilsvarende som ved
foreldrepenger vil man ha rett til full lønn under sykdom, og
man tjener også opp feriepenger av lønn under sykdom.
Dersom arbeidsuførhet medfører at feriefritid ikke blir avviklet innen ferieårets utløp, kan arbeidstaker kreve å få overført
inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår. Krav om
overføring må fremsettes innen ferieårets utløp.
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2) Ukene en har ferie, vises ikke i hjelpeplanen, de tas ikke
med i beregningen og lønn under ferie bergenes på grunnlag gjennomsnittlig antall timer og vakttimer i henhold til
vanlig tjenesteplan.
Særskilt om ferie og turnustjeneste
For turnusleger i sykehus godtas et totalt feriefravær på fem
uker fordelt likt på de aktuelle avdelinger. For turnusleger i
kommunehelsetjenesten godtas inntil 2,5 uker feriefravær.
Dette fremgår av Rundskriv IS-9/2005 om turnustjenesten
for leger, pkt. 3.9. Ferie utover dette vil kunne medføre resttjeneste. Hovedregelen om at arbeidsgiver har styringsrett når det
gjelder feriefastsetting er derfor noe moderert når det gjelder
turnusleger. Man vil som turnuslege ikke kunne bli pålagt å ta
mer ferie enn det som angis i rundskrivet.
Vakter om sommeren
Våre tillitsvalgte rapporterer om både smarte, slitsomme, kreative og uhensiktsmessige løsninger for arbeidet i sommerferien.
Ylf ønsker at medlemmene i samarbeid med sin arbeidsgiver
finner frem til den ordningen, innenfor rammene av lov og
avtaler, som er mest hensiktsmessig ved den aktuelle avdelingen. Ferieavvikling kan gjennomføres på prinsipielt to ulike
måter:
1) Ordinær tjenesteplan kontinueres gjennom sommeren.
2) Midlertidig omlegging av tjenesteplanene til en ferietilpasset ordning, forutsatt enighet lokalt eller regulering i B-del.
Les mer på Ylfs hjemmesider:
http://www.legeforeningen.no/id/160524.0

Foto: CDwheatley, istockphoto.com

Ferie og hjelpeplaner
Enkelte B-delsavtaler (dvs. den lokale tariffavtalen i det enkelte
helseforetak) hjemler adgang til å lage særskilte hjelpeplaner
om sommeren. Hensikten med dette er å lage en tjenesteplan
som justeres i forhold til den lavere bemanningen om sommeren, slik at det i mindre grad blir behov for uforutsette vakter
(vakansvakter). Det er nedfelt særskilte varslingsfrister for hjelpeplaner, og avdelingen går tilbake til ordinær tjenesteplan etter
avtalt periode for hjelpeplan. Det riktige vil være at både feriepengetrekk og beregning av arbeidstid i ferien må gjøres med
utgangspunkt i ordinær tjenesteplan. Det skal stilles samme
krav til en hjelpeplan som til en ordinær tjenesteplan. Forholdet mellom arbeidstid- og belastning og ferie, og hvordan dette
fordeles i en hjelpeplan, skal reflektere den gjennomsnittlige
arbeidsbelastningen. Hjelpeplaner skal følge vernebestemmelsene, 20-timersregelen, og inneholde fordypningstid og andre
tariffavtalte elementer på vanlig måte.
Gjennomsnittstankegangen som er beskrevet under avsnittet «Ferie og friuker/fridager» skal gjennomføres også når det
brukes hjelpeplaner i forbindelse med sommerferieavviklingen. Det kan gjøres på to måter.
1) Hvis ukene en skal ha ferie vises i hjelpeplanen skal disse
ukene inneholde like mange arbeidstimer som en i gjennomsnitt har pr uke i de ukene en er tilstede og jobber. I
tillegg skal det i ukene en er borte legges inn et gjennomsnittlig antall vakttimer også basert på gjennomsnittlig
antall vakttimer pr uke i de ukene en er tilstede og jobber.
På denne måten får en ferie fra en gjennomsnittsbelastning
og ikke bare fra en 38 timers uke.
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Legeforeningens medlemsregister

A

lle som er medlem i Legeforeningen blir registrert i
Legeforeningens
medlemsregister. Her registreres navn, adresse,
arbeidsgiver, stillingstype og eventuelt hva
en er spesialist i eller under spesialisering i.
Opplysningene i registeret brukes til flere
formål. Tilmelding til foreningsleddene
er basert på opplysningene i registeret.
Du blir plassert i riktig yrkesforening
(for eksempel Ylf, Overlegeforeningen),
lokalforening (for eksempel Hordaland
legeforening eller Oslo legeforening) og
aktuelle fagmedisinske foreninger dersom
aktuelt (for eksempel Norsk anestesiologisk forening eller Norsk Cardiologisk
Selskap) basert på registeropplysningene.
Ylfs innflytelse i Legeforeningens landsstyre er basert på antall representanter Ylf
får stille med der. Det avgjøres igjen av hvor
mange medlemmer vi har, et tall som hentes fra medlemsregisteret. Ylf mottar også
overføring av kontingentpenger til daglig

drift fra Legeforeningen. Disse overføringene er basert på antall medlemmer,
da kontingentpenger fordeles forholdsvis
mellom de sju yrkesforeningene Ylf, Of,
AF, LVS, NAMF, PSL og LSA.
Så for at du som medlem skal motta
optimale og best tilpassede tjenester fra
Legeforeningen og Ylf, og for at Ylf skal få
sin rettmessige innflytelse i Landsstyret og
del av kontingentmidlene, er vi helt avhengig av korrekte opplysninger.
Vi oppfordrer derfor alle til å sørge for
at korrekte opplysninger om den enkelte er
registrert. Dette kan du gjøre på følgende
måte:
1. Send mail til register@legeforeningen.
no med følgende opplysninger:
– Navn
– Bostedsadresse
– Arbeidsgiver(e)
– Stillingstype (LIS, VAB, stipendiat, turnuslege)

– Hva du er under spesialisering i,
eventuelt hvilken spesialitet du
har
– Privatmail
– Jobbmail
2. Oppdater informasjon om deg selv
på minside.no. Brukernavnet er medlemsnummeret ditt, som du finner på
kontigentgiroen du nettopp har mottatt. Du kan også bruke e-postadressen
du har registrert hos Legeforeningen
som brukernavn. Følg instruksjoner i
minside.no videre for pålogging – du
kan få tilsendt passord til registrert
mobilnummer/e-postadresse dersom
du har glemt dette. Når du er pålogget,
finner du valget «Endre profil» oppe til
høyre. Her kan du oppdatere informasjonen om deg selv.

Notert

En god dag på jobben
Forum inviterer alle lesere til å skrive inn og fortelle om hva som gjør at de trives på jobben. Vi vil
høre om de små og store tingene som gjør jobbhverdagen din bedre.
Eller kanskje du har et bilde som sier mer enn ord?
Bidrag sendes til hannevaleur@gmail.com og merkes «En god dag på jobben».
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Arne Carlsen
arne.carlsen@lyse.net

Trinn II-kurs og tariffkonferanse,
Soria Moria 8.–10. februar 2012

I årets oppgjør er det hovedforhandling med forhandling av hele avtaleverket for Spekter-området.
Ylfs tariffkonferanse 2012 var i så måte et svært viktig forum for å diskutere kravene og tyngdepunktene fra landsrådets side foran forhandlingene.

S

amlingen startet med trinn II-kurs for tillitsvalgte. Onsdagens undervisning hadde fokus på utfordringer foran
forhandlingene. Legeforeningens forhandlingsleder Anne
Kjersti Befring holdt et foredrag om forhandlinger og forhandlingsteknikk. Gjennom et rollespill med kursdeltakerne som
forhandlingsdelegasjoner ble dynamikken i en forhandlingssituasjon gjort tydelig. For tilhørerne (og ikke minst deltakerne) ble det
en nyttig demonstrasjon av blant annet hersketeknikk og taktiske
feller en fort kan gå i under en opphetet forhandlingssituasjon.
Økonomi er også et viktig tema før forhandlingene, og Legeforeningens økonomidirektør Mette Lise Johnsen holdt en
innføring i forutsetningene for helseforetakenes økonomiske
modell. Hun ga også de tillitsvalgte et lynkurs i budsjettforståelse og momenter en som tillitsvalgt må være oppmerksom på
i drøftings- og forhandlingssituasjoner.
På torsdag gikk Legeforeningens jurist Synne B. Staalen gjennom ferieloven, et aktuelt tema for de fleste Ylfere nå som det
nærmer seg sommerferieplanlegging. Styremedlem Kristian
Fosså fortsatte med en gjennomgang av tjenesteplaner og hjelpeplaner. Den påfølgende diskusjonen i salen belyste de til dels

store problemene som eksisterer i forbindelse med mer eller
mindre lovlige tjenesteplaner, spesielt på sommerstid.
Før lunsj fikk vi besøk av Legeforeningens president Hege
Gjessing. Hun talte til forsamlingen om det hun regner som
Legeforeningens største utfordringer de nærmeste årene,
deriblant situasjonen i OUS, fastlegeforskriften og forholdet
mellom det private og offentlige. Det ble et gledelig gjensyn med
Ylfs gamle sjefinne!
Tariffkonferansen startet torsdag ettermiddag med to store
orienteringssaker: Avviklingen av turnustjenesten og status i
saken om faste stillinger. Begge sakene medførte diskusjoner
og engasjementet var, som forventet, høyst tilstedeværende i
salen. Utover orienteringssakene, ble vårens krav forberedt. Av
forhandlingstaktiske grunner blir ikke disse referert her.
Det ble heldigvis også i år tid til festmiddag, og på nøkternt vis
ble Soria Morias gode kjøkken og vinkjeller verdsatt.
Trinn II-kurset og tariffkonferansen viser at Ylfs medlemmer
fremdeles er svært opptatt av og engasjerte i egen arbeidssituasjon. Vi har fortsatt mange utfordringer, men med en samlet
forening står Ylf sterkt foran årets forhandlinger.
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Deltakerne fikk prøvd seg i forhandlingsteknikk gjennom et realistisk rollespill.

Kursdeltakerne fulgte interessert med.

Kurskomiteen besto av Tonje Tvinnerheim og
Arne Carlsen.

Nestleder Anja Fog Heen tok ansvar for skålingen.

Styret orienterte blant annet om turnussakens stilling.

Ylfs ringrev Jo Endre Midtbø talte til salens
damer.

Festtemningen var god etter årets tariff
konferanse.
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Johan Torgersen
(tekst og foto)
johan.torgersen@
legeforeningen.no

Tenk sjæl!

– Det er mange måter å være god på
–  Det mest villete jeg har gjort er å søke mot legeyrket, sier TrondViggo Torgersen (59). Han har nettopp satt seg ned med en kaffe og
begynt å fortelle om hvorfor han har blitt den han har blitt. Vi kjenner
han alle sammen. Mannen som har pusset tennene til Flode, geleidet
oss gjennom «Kroppen» på barne-TV, snakket barnas sak som barneombud, vært sjef i NRK, gitt ut plater, regissert teater og gitt liv til
den ene TV-karakteren etter den andre; vaktmesteren, skotten, den
løsemiddelskadde. Også er han jo faktisk lege.
–  Hva var planen egentlig? Hva var drømmen? Hvordan ble TrondViggo Torgersen til?
–  Tilfeldigheter, påstår han. –  Det handler også mye om hvor jeg
kommer fra. Jeg kommer fra en familie av gründere og jeg har aldri
vært redd for å gjøre ting annerledes.
Trond-Viggo er oppvokst på Montebello i Oslo. Faren var grossist og drev en virksomhet med flere ansatte. Moren var sykepleier.
Trond-Viggos tidlige plan om å bli lege var trangfødt. Han søkte flere
ganger, men kom ikke inn på medisinstudiet i Norge. Han begynte
å legge planer om å studere i utlandet og så for seg en god og lang
tilværelse i Tyskland. I 1973 døde plutselig faren. Dette endret TrondViggos planer. Dødsfallet gikk sterkt inn på moren. Trond-Viggo tok
ansvar. Han ble værende i Oslo og la Tysklandsplanene på hylla.
–  I årene før jeg begynte med medisin jobbet jeg som lærervikar,
som pleiemedhjelper på Ullevål sykehus og studerte matematikk og
pedagogikk. I jobben som pleiemedhjelper ble jeg kjent med kona
til Harald Heide Steen jr. Hun var sykepleier på Ullevål. Jeg ble med
henne hjem en gang og møtte Harald Heide Steen jr. Han var veldig
syk den gangen, men for meg var det en stor opplevelse! Wesensteen
var jo det vi så på TV den gangen, i tillegg til Monty Python da. Så ble
jeg med Harald og Jon Skolmen på et par sketsjer som statist.
Med det var artistkarrieren i gang.
I 1974 begynte Trond-Viggo å studere medisin. Samtidig begynte
han med andre ting også.
–  Jeg måtte ha en jobb for å spe på inntekter med, og helst en jeg
kunne sitte og lese fag på samtidig. NRK-bygningen lå rett ved siden
av huset på Blindern hvor kjemiundervisningen foregikk, og i NRK

søkte de etter hallodame til TV. Jeg tenkte at det ville vært moro å
kunne si at jeg hadde prøvefilmet for hallodame-jobb. Jeg stilte opp,
prøvefilmet og fikk jobben som hallodame.
–  Så legekarrieren og NRK-karrieren startet egentlig samme høst
og bare fordi NRK-bygningen lå ved siden av kjemibygget?
–  Ja det gjorde jo det.
–  NRK-karrieren var altså et resultat av tilfeldigheter?
–  Ja, tilfeldig. Jeg tilhører nok den rasen som heller hopper på de
mulighetene som kommer fremfor å stake ut klare, langsiktige kurser.
Hvis livet er som en gren som vokser utover så må en ta valg hver gang
grenen deler seg. Hva som dukker opp kan en ikke alltid bestemme
selv, og en må også velge vekk noen muligheter.
–  Du frykter ikke å forlate det sikre og planlagte?
–  Nei, egentlig ikke. Det er min ufrykt.
De neste par årene ble jobbene for NRK flere samtidig som medisinstudiet skred videre. Han lagde pauseinnslag for å fylle tomrom
mellom barne-TV og Dagsrevyen, og han jobbet i ungdommens
radioavis. Det journalistiske tok mer og mer tid. Til slutt strøk han
på fysiologieksamen. Da gav fysiologiprofessoren klar beskjed: «Man
kan ikke gjøre mer enn en ting om gangen, for da blir man ikke god
på noe.»
–  Dette gjorde meg skikkelig forbannet! Jeg skulle vise ham. Visst
kan man gjøre flere ting på en gang! Så mens jeg leste fysiologi på nytt,
jobbet jeg som journalist i Østlandssendingen, og det gikk jo helt bra!
Så fikk jeg ideen om å lage barne-TV av dette her også og begynte å
tenke ut serien «Kroppen».
–  Så TV-serien «Kroppen» er din hevn over fysiologiprofessoren din?
–  Ja, den begynte som det, men ble raskt mye mer. Jeg skulle få
anledning til å benytte mye pedagogikk og prøve ut måter å kommunisere på.
I 1980 begynte Trond-Viggo i turnustjeneste ved sykehuset i Porsgrunn. Han var nå etablert med kone, hadde fått et barn og et til var
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Jeg tilhører nok den rasen som
heller hopper på de mulighetene som kommer fremfor å
stake ut klare, langsiktige kurser. Hvis livet er som en gren
som vokser utover så må en ta
valg hver gang grenen deler
seg. Hva som dukker opp kan
en ikke alltid bestemme selv,
og en må også velge vekk noen
muligheter.
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på vei. Han gikk i tre-delt vakt og fulgte også et hudkurs i Oslo. For
mange ville dette vært nok, men ikke for Trond-Viggo. I løpet av turnustjenesten ble «Kroppen» skrevet og tatt opp. I tillegg spilte han inn
og ga ut Plata «Det by’ner nå». Men så sa det stopp, det ble for mye.
–  Jeg hadde stor kapasitet, men brukte den opp, brukte opp batteriene mine. Ble faktisk dårlig av det, fikk angst, men sluttet ikke å
jobbe. Det burde blitt en breakdown, men ble det ikke og jeg presset
meg videre. Til slutt grep kona mi inn og sa at jeg måtte jo kunne si
nei til ting jeg også. Det var ikke så vanlig å si nei i min familie. Så jeg
roet litt ned. Det er kona mi som har hjulpet meg over disse kneikene.
–  Er disse kneikene perioder med for mye arbeid?
–  Ja, når jeg ikke kjenner min egen begrensning og bruker opp
kapasiteten min.
I en liten norsk kystkommune gledet de seg til å få NRK-kjendisen,
som han da var blitt, til bygda som turnuslege. Det ble ikke helt som
distriktslegen hadde forventet. Trond-Viggo gjorde opprør. Han kritiserte takstbruk, røntgenrutiner, rutiner for blodprøvetaking, hva
som ble gjort og til hvilken tid på døgnet, og ikke minst gikk han løs
praksisen rundt bruk av taxi i legearbeidet.
–  Er du autoritetsopponerende av natur?
–  Ja, hvis det er nødvendig så gjør jeg det hele tiden. Jeg mener vi
har et ansvar. Dumme regler må brytes.
–  Fikk du endret på noe? Hadde det effekt å gjøre opprør?
–  En del av praksisen rundt bruk av taxi og hva den ble brukt til
ble endret, men ellers så oppnådde jeg bare å bli så nær hatet som det
går an.
Distriktslegen som gledet seg til å få Trond-Viggo Torgersen som
kandidat, var minst like glad når han satte kursen mot Oslo igjen da
turnustjenesten var over. I Oslo ventet vernepliktstjenesten som lege
og igjen fikk Trond-Viggo bruk for både legekunnskapen sin og kompetansen på kommunikasjon og formidling. Han ble satt til å lage
undervisningsfilmer for saniteten. Både om frostskader og behandling av pasienter etter gassangrep.
–  Filmen om frostskader ble brukt i mange år! Filmen om gassangrep ble aldri vist. Vi fant jo ut at det ikke var praktisk mulig å behandle
disse pasientene, at det bokstavelig talt var et utrolig dødfødt prosjekt.
NATO oppdaget dette, at systemene deres ikke fungerte, og filmen
ble aldri utgitt.
Trond-Viggo hadde nå drevet med medisin, formidling og kommunikasjon om hverandre og i kombinasjon i 10 år. Han hadde lært seg
legevitenskap og raskt delt kunnskapen ut igjen.
–  Vi medisinere har jo stjålet mye kunnskap fra folket og så ikke
gjort den like tilgjengelig tilbake igjen.
–  Kan du utdype dette?
–  Det er flott at noen samler kunnskap, men de som samler inn
kunnskap har også et ansvar for å bringe den tilbake til der det er brakt
fra. Det blir med som med andre ting; man kan ikke ta fra folk ting
uten å dele noe tilbake. Kunnskap er en vare som man må dele når
man først har funnet den.
–  Hvordan deler en best kunnskap tilbake igjen?

–  Det er jo ingen mening i å gi tilbake i samme form som man har
fått tak i kunnskapen på. Kunnskapen må bearbeides slik som man
gjør for barn. Man forteller det tilbake på en måte som er tilpasset
den man har fått det fra. Her lærte jeg mye av barne-TV-kulturen.
Et veldig viktig prinsipp er at når en skal snakke om noe vanskelig så
må en bruke enkle ord. Skal du snakke om noe enkelt kan du bruke
vanskelige ord. For da er det læring i å skjønne det på en annen måte.
–  Har du møtt eller blitt inspirert av leger som du mener er gode
kommunikatorer?
–  Å ja! På medisinsk avdeling i turnustjenesten hadde vi en fantastisk lege som bed side-underviser. Han begynte alltid med å tegne hele
pasienten i notatblokka. Han begynte altså med en beskrivelse av hele
pasienten, gjøv ikke bare løs på det som var feil. Her lærte jeg noe om å
se helhet. Han var så flink til å gjøre sykdom til en del av livet, en del av
en helhet, ikke bare redusere pasienten med sykdommen til en case.
Sykdomstankegang er ofte å tenke begrensninger istedenfor å
tenke muligheter. Det er alt for lett å tenke på det som ikke går bra.
Jeg liker å fokusere på det som går bra, men her har legeyrket gjort
meg verre. Vi fokuserer for mye på det som er feil, det som skiller meg
(legen) fra deg (pasienten). Istedenfor å si at vi to er nesten like på alle
områder bortsett fra et par små ting. Vi skal finne den lille tingen som
skiller oss og så skal vi hjelpe deg med den. Det går helt fint å leve med
den sammen med alt som er bra!
Etter at Trond-Viggo var ferdig med førstegangstjenesten fortsatte
han med TV-produksjon som frilanser. Produksjoner som «Slå på
hjul» og «4711» kom ut. I 1985 fikk han tilbud om å komme til Bergen
for å lage teater. Stykket skulle hete «Plommen i egget» og handle om
unge voksne og samliv.
«Plommen i egget» gikk i to sesonger. Kona mi begynte å studere
psykologi og så fikk vi barn nummer tre. På det tidspunktet ønsket vi
oss bort fra Oslo og ønsket å bo i Bergen. Vi har bodd i Bergen siden.
–  Så alle de klassiske NRK-produksjonene, «Mens vi går og legger
oss», «Halv-sju», «Kroppen» og «Nesten voksen» var gjort unna
før du flyttet til Bergen?
–  Ja nå var det kapittelet ferdig, nå overtok familieprosjektet. Jeg
visste ikke hva ellers jeg skulle drive med. Det var veldig frustrerende.
Jeg begynte ved Universitetet i Bergen og skulle forske på forebyggende helsekommunikasjon. Jeg var en veldig dårlig forsker, hoppet
for raskt til konklusjonene. Samtidig så jobbet jeg som bedriftslege på
blikkvalseverket i Bergen. Der oppdaget jeg at de hadde utfordringer
med mye kjemikalier i arbeidsmiljøet. Arbeiderne ble syke og sykdomsfravær var lagt inn i arbeidsplanen deres.
–  Var det her du «traff» den løsemiddelskadde karakteren din?
–  Ja absolutt, han er med derfra.
–  Det er den eneste karakteren du har fått kritikk for. At du
hengte ut de løsemiddelskadde?
–  Ja, men ikke fra folk som var løsemiddelskadde selv, de syns det
var veldig gøy.
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Trond-Viggos Karrière
Lærervikar
Pedagogikk grunnfag 1972
Matematikkstudier 1972–1974
Medisinstudiet 1974–1980
Hallodame 1974–1978
Programleder barne-TV (Flode, Halvsju, Kroppen mm) 1978–1981

Høydepunkter fra Trond-viggos produksjon
TV

Musikk

Snart er det jul

Kua med fletter og juret på tvers (1976)

Mens vi går og legger oss (Flode) (1978)

Harunosågirebort (1977)

Halvsju (1979-1980)

Bare barn er barn (Men alle er vi barnebarn) (1979)

Kroppen (1981)
Nesten voksen (1981/1985)

Turnustjeneste 1980–1981

Slå på hjul (1984)

Førstegangstjeneste 1981–1982

4711 (1986)

Frilansjournalist 1982–1985

Klar melding ut (1990-1993)

Dramatiker, Den nasjonale Scene
1985–1986

Vaktmesteren

Petter og ulven (1980)
Trond-Viggo Vol. I (1976-1978) (1992)
Samleplate (1994)
Trond-Viggos beste (1997)

Forsker, forebyggende helsekommunikasjon 1987–1989
Spesialrådgiver for fjernsynsdirektøren 1995–1997

Det by’ner nå! (1981)
Trond-Viggo Vol. II (1981-1985) (1992)

Fem på gaten

Bedriftslege 1986–1989

Barneombud 1989–1995

Eyvind & Trond-Viggo (1979) med Eyvind
Solås

Barnetimen for de store (2002)
De du kan + Noe nytt & Noe rart (2007)

Teater
Plommen i egget (1986)

Kanalsjef Nrk2 1997–1998

Er du en tyv Gullars? (1988)

Kultursjef Nrk 1998–2000

Dyrene i Hakkebakkeskogen (1994)

Journalist/programutvikler 2000–dd

Hjalmar og Flode (1999)

–  Du har over flere tiår spilt en rekke ulike komiske karakterer. Er
det erfaringer fra legelivet, fra arbeidet med kommunikasjon eller
pedagogikk for øvrig som har satt sitt preg på disse karakterene?
–  Jeg liker å krype helt inn i en karakter, lage en fullverdig karakter.
–  Så her handler det om å se helhet igjen?
–  Ja, når en skal komponere en person, så må en lage den så fyldig at
den ikke blir endimensjonal. Selv om jeg bare skulle lage en liten snutt
av et menneske, så skulle det være et helt menneske. Mine personer
kan du spørre om hva som helst, for de har et liv bakover. Komikken
oppstår i det denne personen, med sine styrker og svakheter, møter
virkeligheten.
Mens Trond-Viggo forsket på forebyggende helseinformasjon ringte
daværende barneminister Oddrun Pettersen. Hun ville at TrondViggo skulle reise til Oslo og søke jobben som barneombud.
–  Barneombud, tenkte jeg. Jeg hadde overhodet ikke noe forhold
til barneombudet. Jeg drøftet det hjemme, reiste til Oslo, snakket med
barnepsykolog-guru Magne Raundalen og ble overbevist om at det
var dette jeg skulle!
–  Hvor kom ditt engasjement for barn og unge fra?
–  Det har vel vært der hele tiden. Da jeg var lærervikar ba jeg om
de vanskeligste elevene, jeg holdt seksualundervisningen, ble trukket
mot de som hadde det vanskelig og mot de vanskelige temaene.
Arbeidet for barn og unges livssituasjon toppet seg i årene TrondViggo var barneombud. Han stod utrettelig på for barn som ble født

inn i hjem med rusproblemer, barn som ble mishandlet eller barn
som hadde fått foreldre som ikke strakk til.
–  Det er veldig synd på alle i det spillet der, men mest synd er det på
barnet som kommer friskt inn i noe som er sykt rundt seg. Noen barn
må reddes fra foreldrene sine for at det skal gå bra med dem.
Etter tiden som barneombud var legekarrieren til Trond-Viggo definitivt over. Han hadde hoppet av en gren han ikke kunne komme
tilbake på.
–  Jeg var da så kjent at det var jobber jeg ikke kunne ha lengre, det
ville bare blitt tull. Jeg kan ikke sette meg bak en legepult igjen nå.
Trond-Viggo beskriver den neste delen av historien hans som den
minst interessante. Han gikk inn i NRK-ledelsen, ble sjef for NRK2,
kultursjef, programutvikler og etter hvert journalist i NRK.
–  Jeg har etter hvert levd med tre hoveddeler i yrkeslivet mitt:
kommunikasjon, artist og humorist. Inne i alt dette er det noe vitenskapelig, noe legeaktig og kunnskapsbasert.
Mitt siste spørsmål trekker linjene tilbake til «Kroppen» tidlig på
80-tallet. I «Kroppen» løp Trond-Viggo rundt på en forstørret hodebunn, plumpet opp i store hårfollikler og ut sprutet store mengder
talg. For sultne barneøye så det mer ut som om det var vaniljekrem
han vasset rundt i.
–  Hva var det egentlig? Var det vaniljekrem?
–  Husker du det? Nei, vet du hva det var? Det var tapetlim, vann og
gul latexmaling. Jeg liker ikke å tulle med mat.
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I skrivende stund er begrepet «ferie» et ord som hører hjemme i
fremmedordboken. Jeg har vært «on call» i syv uker sammenhengende i Kunduz, Afghanistan, og gleder meg til en frihelg i Kabul neste
uke; det blir en storbyferie utenom det vanlige. Og det er nettopp det
jeg er blitt bedt om å skrive om: alternative måter å tilbringe ferien på.
Det heter seg at «med sunn galskap og dårlig hukommelse blir
livet en fantastisk reise». Med en passe dose sunn galskap begynte
jeg min spesialisering i villmarksmedisin for noen år tilbake, og med
selektivt dårlig hukommelse for alle ukvemheter og i overkant nervepirrende episoder, har jeg fortsatt med mine alternative aktiviteter.
Det startet med en mini-ekspedisjon gjennom regnskogen i Costa
Rica i forbindelse med et kurs i jungelmedisin der en av deltagerne
utviklet anafylaktisk sjokk etter bitt fra «african killer bees»1. Etter en
dramatisk redningsaksjon endte det godt, og det var kanskje nettopp
det som ga mersmak.
Villmarksmedisin er en særlig medisinsk disiplin det er økende
interesse for både i Norge og internasjonalt. Definisjonen er medisin som utøves når det er lang transporttid til nærmeste sykehus,
og hvor man ofte befinner seg under vanskelige forhold både miljøog ressursmessig. Ettersom jeg alltid har vært glad i utendørsliv og
reising, er dette en perfekt måte for meg å kombinere yrke og fritidsinteresser. De senere årene har jeg brukt alle mine ferier og all
avspaseringstid på kurs og konferanser innenfor villmarksmedisin,
og det har krevd sin andel vakansvakter for finansiering.
Utdannelsen dekker medisinsk utøvelse innenfor alle økosystemer som jungel, ørken, arktisk, marine (inkl. dykking) og høyde.
Andre kjerneområder er improviseringsteknikker, utstyrsplanlegging, trope- og reisemedisin, ekspedisjonsmedisin, felthygiene og
forebyggende medisin, sportsmedisin, forgiftninger og traumer.
Selv har jeg valgt å følge utdannelsesløpet til the Wilderness Medical

Society i USA. Utdannelsen baserer seg på kurs, konferanser og
praktiske ferdigheter, og det oppfordres til publisering av artikler2.
Kurs i villmarskmedisin er både temareise og medisinsk eventyrpraksis i ett, derav det engelske tilnavnet «veducation» (vacation /
education). En tur opp på Mount Everest mens en lærer om høydemedisin, dagevis på en båt med dykking gjennom arkipelagen
Maldivene for dykkemedisin, ekspedisjon gjennom Kalahari
ørkenen i Namibia for ørkenmedisin eller tur til Utahs fjell for opplæring i snøskredmedisin og kuldeskader er en herlig investering
for å kunne tilbringe fremtidige ferier som lege i tilsvarende miljøer.
Det kan virke snevert å spesialisere seg innenfor et felt som dreier
seg om ekstremsport og ekspedisjoner, men opplæringen i «MacGyver-medisin» kommer godt med i andre sammenhenger også.
Kombinert med min trening som anestesilege fra Stavanger Universitetssykehus jobber jeg nå som anestesi-/akutt-/intensivlege ved et
traumesykehus for Leger Uten Grenser (MSF) i Afghanistan.
Hvorfor jeg har valgt denne linjen? Det er fullt mulig å skrive et
eget innlegg om motivasjonen for humanitært arbeid, og som ved
mange andre valg her i livet er det sannsynligvis like mange grunner
som det er mennesker som velger det. Men kombinert med villmarksmedisinen, er målet med ekspedisjonene ikke nødvendigvis
å komme frem til et punkt, men opplevelsene underveis. Eller som
Johann Wolfang von Goethe formulerte det så elegant: «Reis ikke for
å komme frem, men for å reise». I et slikt perspektiv blir selv de kalde
dagene her i Kunduz et mål i seg selv. Dette er første vinter Leger uten
grenser har et prosjekt gående her, og containerne er mer myntet på
de mange plussgradene om sommeren enn minus 15 grader, som vi
opplever nå. Da er det faktisk ganske greit å måtte gå med hodesjal og
en løs kameez (tradisjonell kjole) over tykke fleecegensere og ullundertøy. Unntaket er når en står midt oppe i en kritisk sitasjon - da er
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hodesjal definitivt upraktisk! Mens jeg holdt på med hjertekompresjoner på en pasient, var det en lokalt ansatt som i beste mening hele
tiden prøvde å hjelpe meg på med hodesjalet som gled ned.
Kulden medfører ekstra stress for generatorene som bryter ned
hyppigere enn noen gang. Det gir et ekstra spenningsmoment i
hverdagen å se om vi får strøm igjen før UPS (uninterrupted power
supply) backup systemet til ventilatorene og annet medisinsk utstyr
går tomt. Eller om rørene har frosset til igjen slik at vi ikke har vann
til operasjonene og annen nødvendig vask. Vi har forsøkt mange
«MacGyver»-tiltak med alt fra salt i vanntanken og innpakking av

Med en passe dose sunn
galskap begynte jeg min spesialisering i villmarksmedisin for
noen år tilbake, og med selektivt dårlig hukommelse for alle
ukvemheter og i overkant nervepirrende episoder, har jeg
fortsatt med mine alternative
aktiviteter.

rørene i aluminiumsfolie til elektriske varmeovner utendørs under
rørsystemet uten stabil suksess. Enn så lenge har vi vært så heldige
at hver gang katastrofeplanen er aktivert pga. mange skadde fra
bombeangrep o.l. har strøm og vann fungert, selv om selve katastrofeorganiseringen ikke har vært like vellykket.
I tillegg til det daglige pasientarbeidet kommer undervisning av de
lokalt ansatte. Det er en utfordring med kulturforskjellene, i tillegg til
at utgangspunktet er så vidt forskjellig. Hvis en ansatt føler at han har
«mistet ansikt», kan det fort få konsekvenser for hele prosjektet. Det
gjelder derfor å finne gode måter å korrigere misforståelser på som
f.eks. at vekuronium (ikke-depolariserende muskelrelaksantium) er
et godt avslappende middel på lik linje med diazepam. Eller at blod
fra nære slektninger ikke alltid er greit å gi pasienten, som f.eks. når
onkel er AB+ og mottaker er O-, selv om det bare er én pose.
Hver gang jeg kommer hjem fra eventyr, er det deilig å sette pris
på de små gleder som vann i springen, innendørs oppvarming og
elektrisk lys. Aristoteles’ sitat oppsummerer fint motivasjonen for
både villmarksmedisin og humanitært arbeid: «Det vesentlige ved
lykken er ikke rikdom og nytelse, men aktivitet, den frie utfoldelsen
av evner, samt vennskap med gode mennesker».
– Katrine Finsnes
Kilder:
1. K. Finsnes og M. Iversen-Tennøe: Jungel Nirvana, Tidsskr Nor Legeforen, Nr. 19, s. 1940-1,
2010
2. M. Iversen-Tennøe, B. Lischner og K. Finsnes: Villmarksmedisin – en ny og utfordrende disiplin, Utposten, Nr. 1, s. 36-9, 2011
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Lege rollen un der l u pen

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:
Geir Sverre Braut

Legerolla er stabil og dei
store endringane kan eg
ikkje sjå for meg. Men eg
skulle ønskja meg meir
medisinsk teoriutvikling
og meir metodeutvikling i den tverrfaglege
grenseflata.
– Geir Sverre Braut

Korleis ser legerolla ut i framtida?
Typisk for legerolla
I dette innlegget legg eg til grunn at ei
rolle er definert ved summen av dei krava
og forventningane som blir stilte til ein
person i ein viss situasjon. Dette medfører at omtalen av kva ei rolle inneber, må
ha eit tosidig perspektiv. Rolla blir sjølvsagt sterkt prega av dei synspunkta som
rolleinnehavarane sjølve har. Men ho blir
også påverka av krav og forventningar frå
omgivnadene.
Dette tosidige forholdet bakom rolleomgrepet kan etter mi vurdering sporast
attende heilt til den hippokratiske tradisjonen, så i og for seg er det ikkje noko
nytt. Det nye i vår tid er at utfordringane
utanfrå har blitt meir påtrengjande. Pasientar, pårørande og politikarar nøyer seg
ikkje med å utfordra legerolla gjennom å
presentera kva problem legane bør løysa.
Krava til korleis gjennomføringa av legearbeidet skal vera er også tydelege.
Truleg vil det vera lite nyttig å svara på
desse ytre krava gjennom å trekkja seg
inn i ein profesjonsbunden kokong. Eg
trur legen og legerolla vil stå seg på å tolka
slike krav som rop frå folkedjupet om ei
ytterlegare tydeleggjering av kva som er
profesjonell åtferd i vår tid.
Då er det viktig å sjå seg litt tilbake og
prøva å finna fram til kva som har vore
stabile element i legerolla gjennom lange
tider. Eg tykkjer det er fornuftig å i alle fall
sjå på tre forhold som varige kjenneteikn
på legerolla. Både legane sjølve, folket og
statsmakta vil venta seg at legane allment
sett er:
• Hjelparar - som ein kan ty til når ein
som einskildmenneske eller som
befolkning har problem med sjukdom og uhelse.
• Kunnskapsforvaltarar – som har
akademisk og tradisjonsbunden
kunnskap om sambandet mellom

mennesket og dei menneskelege
sjukdommane.
• Ordensvaktarar – som nyttar den
medisinske fagkunnskapen til å gje
råd til styremaktene og ta avgjerder med grunnlag i demokratiske
ordningar.
Dette ser eg på som overskrifter til legerolla som ikkje vil endra seg i overskodeleg
framtid. Men eg trur at framtoninga av
kvart av desse elementa kjem til å bli
utfordra og endra.
Legen som hjelpar
Legen som fagkunnig hjelpar har ikkje
lenger nokon monopolstilling. Når ein
som lege opplever at pasientane vandrar mellom ulike behandlarar og ulike
terapeutiske tradisjonar kan ein nok
lett kjenna seg noko avvist. Lett kan det
då vera å plassera seg inn i ei rolle som
medisinsk konsulent i forhold til ein
pasient som ønskjer å styra sitt eige liv.
Sjølvsagt skal legen ha djup respekt for
den autonome pasienten. Men legen må
også sjå at det sjuke mennesket har krav
på at nokon på eit fagkunnig grunnlag
torer å tilnærma seg det sårbare i menneskelivet. Og i vår tid er det knapt tvil
om at død, sjukdom og helsesvikt er mellom dei menneskelege fenomena som vi
ser på som mest sårbare og trugande for
autonomien vår.
Legen som hjelpar må visa at me kan
få vera sårbare menneske og samstundes
ha full integritet og fullt menneskeverd.
Eg trur ikkje at eit auka konsulentpreg på
den medisinske hjelparen då er det rette.
Konsulenten legg til grunn at ein har ein
oppdragsgjevar som er full ut kompetent
og autonom. Det gjeld ikkje alltid det
sjuke mennesket.
Legen som hjelpar må i framtida vera
i stand til å arbeida i tverrfaglege system.
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Legen som kunnskapsforvaltar
Teori og metode tilhøyrer den profesjonsbaserte kunnskapen. Her skal eg
tillata meg å vera noko overkritisk til
medisinen som akademisk disiplin.
Medisinen har gjennom mange tiår
vore ekstremt god på metodeutvikling,
men han har svikta på teoriutvikling.
Mange av dei terapeutiske nyvinningane
har grunnlaget sitt i teoriar frå biologi,
fysikk, kjemi og psykologi. Kor er det
eigentleg medisinske? Er det slik at me
enno heng fast i monokausale teoriar om
sjukdomsframkallande faktorar som er
sterkt prega av bakteriologiens framvekst
for 150 år sidan?
Kan det til og med tenkjast at synet på
kva som er god og kva som er dårleg medisinsk kunnskap nettopp understrekar
det monokausale idealet? Randomiserte
kliniske studiar og etterfølgjande meta
analysar gjev utan tvil robust kunnskap
om verknadene av ulike tiltak. Men dei
maktar ikkje å handtera kunnskapsutfordringane der mange forhold spelar
saman og der ein treng analytisk kunnskap om unike system (som til dømes eit
menneske eller eit lokalsamfunn).
Ei aukande multikausal tilnærming
vil ikkje berre utfordra den medisinske
vitskapen sin indre logikk. Den vil også
måtta stimulera til auka samspel mellom
medisinsk vitskap og andre vitskaplege
tradisjonar.
Den medisinske kunnskapen legg
stor vekt på kunnskapen om det sjuke

mennesket. Den samfunnsmedisinske
bakgrunnen min tilseier at eg saknar
meir medisinsk kunnskap om det friske
mennesket. Det ønsket trur eg ikkje eg
vil få oppfylt i framtida heller. Medisinen
har i praksis utvikla seg til ein vitskap om
det sjuke mennesket, og det blir truleg
hovudfokuset i legerolla i framtida også.
Legen som ordensvakt
Demokratiske avgjerdsprosessar, anten
dei handlar om den allmenne samfunnsutviklinga eller utviklinga av helsetenesta,
krev eit fagleg breitt og solid førebuingsarbeid. Den medisinske kunnskapen har
sin sjølvsagde plass i dette. Etter at den
medisinske fagkunnskapen ei stund har
vore noko parkert på sidelina (eller parkert seg sjølv på sidelina), tykkjer eg no
at eg ser tydelege teikn på auka etterspurnad av denne. I slike prosessar blir legen
ein rådgjevar mellom mange andre.
I andre prosessar er legen den som reelt
sett tek avgjerda på vegne av samfunnet.
Dette handlar ofte om forholdet mellom sjuke menneske og samfunnet, til
dømes tvangsinnleggingar i psykisk helsevern og sjukmeldingar. Dette er saker
som både er etisk, juridisk og medisinsk
utfordrande. Slik har det vore i lange
tider, og slik vil det også vera i framtida.

Utfordringane for legerolla ligg då i å
sikra at ein ikkje tek på seg oppgåver som
ein ikkje kan forsvara ut frå den særlege
medisinske kompetansen. Det er stor
skilnad på å levera medisinske premissar
inn i ein avgjerdsprosess som samfunnet
fullfører og å stå for ei medisinsk grunngjeven avgjerd på vegne av samfunnet.
Det første trur eg legen i framtida må
gjera i langt større grad. Det andre trur eg
at legen skal vera meir skeptisk til, både i
lys av at den medisinske kunnskapen ofte
er avgrensa og i lys av at samfunnet i stort
må ta ansvar for korleis ein skal handtera
ubehagelege utfordringar.
Kort oppsummert
Legerolla er stabil og dei store endringane kan eg ikkje sjå for meg. Men eg
skulle ønskja meg meir medisinsk teoriutvikling og meir metodeutvikling i den
tverrfaglege grenseflata. Om medisinen
av eige initiativ ikkje blir meir aktiv her,
så vil ytre krefter pressa legane til det –
for legerolla klarer mennesket seg ikkje
utan.
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For meg er eit tverrfagleg system noko
meir enn til dømes eit sjukehus der ulike
faggrupper arbeider saman. Kall det
gjerne heller eit fleirfagleg system. I eit
tverrfagleg system må legen kunna leggja kunnskapen sin fram i ein dialog mot
andre, og til dels konkurrerande kunnskapssyn. Dette kan vera smertefullt. Om
ein står på solid fagleg grunn bør dette
ikkje vera trugande. Men det vil gjera at
solid forankring i sitt eige fagmiljø vil
vera enno viktigare i framtida enn det har
vore i fortida. Tverrfagleg arbeid kan nok
innebera å måtta la seg styra på mål, men
slett ikkje på teori og metode.
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