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Åpenhet og
kommunikasjon
Helseregistre er blitt ett viktig redskap for helsefremmende arbeid i Norge. De sentrale helseregistrene i Norge (feks Kreftregisteret og Medisinsk fødselsregister) er
hjemlet gjennom egen paragraf i lov om helseregistre. Dette gjør det blant annet
mulig å samle inn og lagre personidentifiserbare opplysninger uten å be om pasientens samtykke. Det er også lagt opp til at opplysninger som samles inn kan brukes
til forskning. Nasjonal innsamling av personidentifiserbare opplysninger som kan
bli brukt til forskning skal settes under et skarpt etisk lys. Det må stilles svært høye
etiske krav til institusjonene som driver med registreringen, og det må forventes en
snorrett ryddighet i forhold til registrenes kommunikasjon med befolkningen og
formidling av egen aktivitet. Gjennom et intervju og et innlegg i Dagens Medisin
kritiserte jeg Kreftregisteret for manglende etisk fokus og ryddighet i forbindelse
med et informasjonsbrev om Livmorhalskreftprogrammet som i høst gikk ut til 1,5
millioner norske kvinner. Kreftregisteret avviste denne kritikken, men i etterkant
har flere sentrale aktører med etisk kompetanse gitt tilslutning til det synet vi har.
Ylf vil også i fremtiden følge nøye med på offentlige instansers innsamling, lagring
og bruk av personopplysninger. Jeg forventer åpenhet og forutsetter god kommunikasjon fra så sentrale helseaktører!
Vi vil også at vår organisasjon skal fremstå som åpen. Vi kommer derfor til å bruke
Forum for yngre leger, nettsidene og Facebook til å orientere om hva vi driver med
og på hvilke premisser. Det handler både om å informere om hva vi har gjort og
besluttet, men også hvor vi står i ulike prosesser. Da gjelder det å finne en måte
å informere godt og riktig på samtidig som en ikke alltid kjenner fasiten eller
sluttresultatet.
I denne utgaven av Forum finner dere tre relevante artikler og poster som skal
bidra til åpenhet. I Ylf kalanderen vil dere finne tidspunkter for kommende Ylf
arrangementer og hva Ylf styret og jeg som leder skal gjøre. Vi gir en orientering
om prosessene rundt Helsedirektoratets overtagelse av spesialistgodkjenningen da
flere har stilt spørsmål rundt gebyret for behandling av spesialistsøknad. Faste stillinger for leger i spesialisering er en prosess som er utfordrende og levende! Her
fins ingen klare svar enda, men vi føler det nå er riktig å gi en orientering om hvor
vi står og hvilke beslutninger som faktisk er tatt.

Redaksjonen avsluttet 20. november 2011.
Dødlinje for nummer 1 i 2012 er 28. januar.
Johan Torgersen
Leder
johan.torgersen@legeforeningen.no
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Ylf- kale nder en

Ylf-kalenderen 5/2011
2011

2012

November

Januar

2.

Samarbeidsmøte/dialog med
ledelsen på AHUS

7.
9.

Styremøte i Ylf

4.
Møte med ledelsen i Helse-Nord
6. 	Møte i forhandlingsutvalget til

Ylf-leder holder foredrag for
utdanningsutvalg i psykiatri, Soria Moria

9.

Samarbeidsmøte/dialog med ledelsen ved
Vestre Viken

14–15.

Nestleder deltar på Legeforeningens
lederseminar på Soria Moria

17.

Foredrag om rettigheter i turnus for
medisinstudenter ved UiO

22.
24.

Nye nettsider fases inn

25.

Møte i forhandlingsutvalget til
Spektersektoren
Møte om faste stillinger med Spekter

Spektersektoren

10.
19.
19.

Styremøte i Ylf
Trinn 1 kurs for tillitsvalgte i Helse Bergen
Turnusrådmøte, Oslo

Februar
7.
8–10.

Styremøte i Ylf
Ylfs tariffkonferanse og trinn 2 kurs,
Soria Moria

16. 	Møte i forhandlingsutvalget, Stat
19.–24. Leder deltar på kongress om legers

arbeidstid, legers helse og pasientsikkerhet,
Grand Cayman

Desember
8.

Møte i forhandlingsutvalget til
Spektersektoren

12–13. 	Møte i Ylfs arbeidsgruppe om arbeidstid
for leger

14.

Leder deltar på helsepolitisk seminar i
	Helse Midt-Norge
Styremøte i Ylf med juleavslutning
Foto: Kaisersosa67, Istockphoto.com

16.

I n n h o ld

Faste stillinger
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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

Gebyr for behandling av søknad
om spesialistgodkjenning

Trinn II-kurs på Svalbard

9

Synne Bjørvik Staalen, rådgiver
synne.bjorvik.staalen@legeforeningen.no

Anja Fog Heen, nestleder
anjaheen@gmail.com
Marie Skontorp
marieskontorp@gmail.com

Fredrik Sund
fredrik.sund@unn.no
Arne Carlsen
arne.carlsen@lyse.net
Krsitian Fosså
krifos@ous-hf.no

Ylf arrangerte høstens trinn II kurs på Svalbard
i oktober. Kurset samlet nærmere 100
tillitsvalgte til faglige og sosiale aktiviteter
omgitt av vakker natur. Side 9–10

Napp-ut bilag: Arbeidsavtalen
Er det ikke best å bare undertegne på disse
papirene så fort som mulig, så er jobben
sikret, liksom…? Ylf guider deg gjennom
punktene i arbeidsavtalen, så vet du hva du
bør sjekke før du signerer. Side 12–15

Arild Hagesveen
Arild.Hagesveen@diakonsyk.no
Tonje Tvinnereim
tonje.tvinnereim@gmail.com
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Etter at Helsedirektoratet overtok ansvaret
for spesialistgodkjenning, må man betale
4500 kroner for å få behandlet søknaden sin.
Johan Torgersen redegjør for bakgrunnen for
innføring av gebyret. Side 8

Charlotte Nielsen, konsulent
charlotte.nielsen@legeforeningen.no

Styret
Johan Torgersen, leder
johan.torgersen@legeforeningen.no

Ylf jobber stadig for innføring av
faste stillinger. Leder Johan Torgersen
oppsummerer arbeidet så langt og veien
videre. Side 5–7

12

Intervjuet: Jo-Endre Midtbu

16

Ylf-ringrev og supertillitsvalgt Jo-Endre Midtbu har
gjennom ti år i foreningen satt dype spor med sitt
brennende engasjement. Forum har tatt en prat
med ham om tillitsvalgttilværelsen på godt og
vondt. Side 16–18

Legerollen under lupen
Forum setter fokus på legerollen og inviterer
sentrale samfunnspersoner til å si sin mening.
Denne utgaven: Kjersti Toppe. Side 21–22

21

Dessuten
03 Ylf-kalenderen
11	Mitt funn
20	Reaksjoner
23	Redaktørens hjørne
24	Riskhospitalet
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Johan Torgersen
johan.torgersen@
legeforeningen.no

Faste stillinger
Faste stillinger handler om stillingsvern. Det handler om at vi skal føle oss trygge i jobben. Praksisen
rundt ukontrollert og uhjemlet midlertidig ansettelse av leger i spesialisering er etter vårt syn uverdig og skadelig for både lege og sykehus. Ylf mener at fast jobb gjør at den enkelte lege vil føle et
sterkere eierskap til jobben sin. Det vil bli lettere å si ifra om kritikkverdige forhold, en vil ha større
interesse av å bidra ved egen avdeling og ikke minst si ifra når faglighet og kvalitet utfordres!

S

iden 2009 har Ylf og Legeforeningen jobbet sammen og
tydelig for fast ansettelse av leger i spesialisering. Argumentasjonen har blitt ført langs to spor: En politisk
argumentasjon og en juridisk argumentasjon. Den politiske
argumentasjonen handler om at leger i spesialisering bør ha
samme stillingsvern som andre ansatte i sykehus og i arbeidslivet
for øvrig. Leger i spesialisering kan ikke leve med en uhjemlet
praksis ute av politisk kontroll. Den juridiske argumentasjonen
handler om at hovedregelen i norsk arbeidsliv er at arbeidstagere
skal ansettes fast. Unntak finnes, men vi mener at leger i spesialisering ikke omfattes av disse unntakene. Leger i spesialisering er
etter vårt syn ikke praksisarbeidere. Praksisarbeid er arbeid som
gjøres for å kvalifisere seg til videre utdanning, og praksisarbeidere kan ansettes midlertidig. Denne tolkningen ga Arbeids- og
inkluderingsdepartementet sin tilslutning til i en uttalelse høsten
2010. I spørretime i Stortinget våren 2010 ble ansettelsesforholdene til leger i spesialisering tatt opp. Den viste bred politisk
enighet om at midlertidighet var uhensiktsmessig og at også vi
burde ansettes tidsubegrenset. Dette politiske synet delte også
helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen i sin tilslutning da
hun høsten 2010 påla de regionale helseforetakene å ansette leger
i spesialisering i faste stillinger. Dette var et fullt politisk gjennomslag for vårt syn!

Effektive utdanningsløp
I mandatet fra helseministeren til de regionale helseforetakene presiserte også Strøm-Erichsen at en skulle sikre både fast
ansettelse og effektive utdanningsløp. En intensjon vi stiller oss
fullt bak! Dette innebærer også bruk av helt begrenset midlertidighet slik at en kan sikre rotasjon innom sykehusavdelinger
som er nødvendige for fullverdig spesialistutdanning. Slik

begrenset midlertidighet kan dreie seg om at en i visse perioder
av spesialiseringen oppholder seg ved annen sykehusavdeling
for sideutdanning eller gruppe-I tjeneste, samtidig som en
beholder sin faste stilling ved hjem-sykehuset. Ylf og Legeforeningen signaliserte tydelig at vi ønsket en politisk dialog rundt
utforming og implementering av faste stillinger. En ordning
som sikrer god og effektiv utdanning i et varig og velfungerende
system! En ren juridisk tilnærming ville kunne handle om at en
prøver å innføre faste stillinger ved hjelp av rettssystemet. Selv
om vi mener det juridiske grunnlaget for fast ansettelse er til
stede, mener vi at en politisk løsning vil tjene oss, arbeidsgiver,
myndigheter og spesialistutdanningen på best mulig måte!
Ulike modeller
Høsten 2010 la Legeforeningen frem forslag til modeller for
fast ansettelse. Modell 1 innebærer fast ansettelse ved et sykehus hvor arbeidsgiver skal lage samarbeidsavtaler med andre
avdelinger for å sikre annen nødvendig tjeneste. I denne modellen blir ansvaret for å sikre et effektivt utdanningsløp lagt på
arbeidsgiversiden i større grad enn nå. De tradisjonelle gruppe
I-sykehusene må ha rotasjonsstillinger der spesialistkandidatene arbeider et begrenset tidsrom før de returnerer til sin faste
stilling. I modell 2 foreslår Legeforeningen at en ansettes fast
ved et sykehus, men at en selv har ansvar for å søke permisjon fra
jobben for å gå inn i midlertidige stillinger ved annet sykehus
for nødvendig tjeneste. En slik modell innebærer et visst antall
midlertidige stillinger ved noen avdelinger som er øremerket
for spesialistkandidater som trenger supplerende tjeneste (sideutdanning eller gruppe-I). En tredje modell som er foreslått, er
en kombinasjon av modell 1 og 2: Legen ansettes fast, avdelingen har ansvar for å skaffe nødvendig tjeneste til spesialiteten
5

ved andre avdelinger, men så kan en selv søke permisjon til
andre ønskede aktiviteter som for eksempel forskning og tjeneste ved spesialavdelinger.

Foto: Alija, Istockphoto.com

Samarbeid med Spekter
Våren 2011 fikk Spekter i oppgave av de regionale helseforetakene å komme med forslag til hvordan leger i spesialisering kan
ansettes fast. Spekter uttalte at deres mål med prosessen var:
“Så mange leger i spesialisering i fast jobb så fort som mulig.“
De presiserte videre at de gikk inn i denne prosessen på et politisk grunnlag med bakgrunn i føringer gitt av helseministeren.
Spekter er av den oppfatning at det finnes hjemmel i Arbeidsmiljøloven for midlertidig ansettelse av leger i spesialisering
gjennom praksisarbeiderunntaket. Her er Legeforeningen og
Spekter uenige, men i det videre arbeidet er denne uenigheten
lagt til side da det fra begge parter er klar og tydelig enighet om
at prosessen skal føres på et politisk grunnlag.
Spekter inviterte videre Legeforeningen til dialog og samarbeid om utforming av modell for fast
ansettelse. De presenterte sine egne
modeller for fast ansettelse og
disse ligner Legeforeningens
foreslåtte modeller. Jeg
har sammen
med

Faste stillinger står høyt på Ylfs ønskeliste.

sekretariatsstøtte fra Avdeling for Jus og arbeidsliv og Fagavdelingen representert Legeforeningen i samarbeidet med Spekter.
Det oppleves at vi har et gjensidig ønske om innføring av faste
stillinger på en god og bærekraftig måte som ivaretar en effektiv
spesialistutdanning.
Det har vært til sammen fire møter i gruppen, og vi planlegger ett til før jul. Spekter har som mål å sende en rapport
hvor ordningen med faste stillinger er beskrevet videre til de
regionale helseforetakene i begynnelsen av desember. Av viktige ordninger som gjelder i dag og som har vært diskutert kan
nevnes: modeller for implementering, fortrinnsrett, gruppeføring og arbeidsgivers plikt til å skaffe nødvendig tjeneste - og
da ledsagende rett til å styre tjenesten til den enkelte i større
grad enn i dag.
Implementeringsmodell
Faste stillinger kan implementeres, eller iverksettes, på prinsipielt to ulike måter: Stilling konverteres her og nå slik at de som
sitter i en tidsbegrenset 4-, 5- eller 6-årsstilling nå oppnår fast
ansettelse gjennom konverteringen. Alternativt kan en stilling
lyses ut som fast stilling neste gang den er ledig. Uansett hvilken
ordning en velger er det noen som vil dra nytte av ordningen og
noen som ikke vil. Slik blir det i en overgangsfase. Arbeidsgiver ønsker konvertering ved stillingens utløp. Ylf-styret
har diskutert dette grundig ved flere anledninger, og har
konkludert med at vi kan akseptere en innføring av faste
stillinger ved at stillingene konverteres etter utløp og
utlyses fast ved neste utlysning. Bakgrunnen for vårt
syn er at vi tror det vil sikre en noe smidigere overgang
til nytt system. Stillingene vil i større grad bli brukt til
utdanning, og konverteringen vil strekke
seg over noe lengre tid. Vi mener begge
deler er viktig for å sikre opprettelsen av
et bærekraftig og levedyktig system.
Fortrinnsrett
Fortrinnsretten innebærer at søkere
med minst tid igjen til å bli ferdig spesialist har et fortrinn ved ansettelse
i stilling. Ordningen gjennomføres
ved at alle søkere på en stilling rangeres etter hvor mange måneder
de har igjen til ferdig spesialitet,
og så kan arbeidsgiver velge blant
de tre med minst tid igjen. Dette er en ordning
som ikke gir en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. Tid igjen til ferdig spesialist gjenspeiler til en viss
grad kompetanse, men ikke fullstendig. Forhold som
egnethet, faglig engasjement, forskningserfaring, fleksibilitet og samarbeidsevne vektlegges i liten grad ved ansettelse av
leger i spesialisering, men er vanlig å ta med i vurderingen ved
6

ansettelse i andre yrker. Spekter har signalisert at de ønsker å
legge til grunn en bredere kvalifikasjonsvurdering enn det fortrinnsretten gir anledning til når arbeidsgiver skal forplikte seg
tidsubegrenset til en lege. Det har Legeforeningen signalisert
forståelse for.

Det oppleves at vi har et
gjensidig ønske om innføring av faste stillinger på
en god og bærekraftig måte
som ivaretar en effektiv
spesialistutdanning

Gruppeføring
Med unntak av psykiatri er det et generelt krav om at en i løpet
av spesialistutdanningen skal ha 1,5 år i gruppe-I tjeneste. Legeforeningen og Ylf har stilt spørsmål ved om denne ordningen
er hensiktsmessig. Er det virkelig slik at 1,5 år ved akademisk
institusjon er det eneste riktige for alle spesialiteter? Uavhengig
av hvilket sykehus en kommer fra og uavhengig av hvilket sykehus en reiser til? Vi tror ikke det. Vi mener det kan lages mer
tilpassede og hensiktsmessige løsninger for ulike spesialiteter
og at det er spesialitetskomitéene som er best egnet til å vurdere
behovet for slik tjeneste. I tillegg vil en faglig basert oppmykning av dette systemet gjøre gjennomføring av faste stillinger
mer smidig.
Arbeidsgivers plikt til å lage fullverdige utdanningsløp
Spesialistutdanning er et myndighetsansvar. Det er slått fast i
helseforetaksloven (1). I dag er det i stor grad opp til den enkelte
spesialistkandidat å utforme sitt eget utdanningsløp. Mange
opplever at det ikke er tilrettelagt for effektiv utdanning i forhold til når en kan få permisjon fra jobben sin og når det er
plass åpen ved en annen avdeling. Spesialiseringsløpet tar i dag
gjennomsnittlig mer tid enn den tiden det er normert til. Noe av
dette skyldes ineffektiv utdanning. En modell for faste stillinger
innebærer at en som del av sin faste jobb ved et sykehus eller en
avdeling også inngår en avtale om rotasjon til andre avdelinger

om behov. Det blir i denne modellen opp til arbeidsgiver å ivareta myndighetsansvaret for utdanning av spesialister gjennom
å inngå samarbeidsavtaler med relevante avdelinger. Samtidig
skal det være mulig å lage individuelle løp som i dag gjennom
dialog og samarbeid med arbeidsgiver, men om arbeidsgiver
tilpliktes ansvaret for å organisere spesialiseringsløpene, vil
vi også måtte akseptere mer styring av hvor og hvordan dette
ivaretas.
Vikariatsituasjonen
Mange har kommentert at innføring av faste stillinger ikke vil
gjøre noe med den håpløse vikariatsituasjonen som eksisterer
ved mange helseforetak. Det er en sannhet med modifikasjoner.
Et samlet fokus på stillingsvern vil kunne få effekt på vikariatsituasjonen også. I tillegg er det klar enighet med Spekter om at
vikariater skal brukes i henhold til lovens intensjon: Vikariatet
skal vare like lenge som perioden stillingseier er i permisjon
fra jobben sin! Det er uomtvistelig. Ingen skal finne seg i at en
tilsettes med en varighet som ikke kan begrunnes ut fra dette.
Gjennomføring av faste stillinger som nevnt over vil også bidra
til at antall vikariater reduseres. Det i seg selv vil redusere vikariatmisbruken. Sammen med kravet om reelle vikariater med
riktig varighet, tror vi dette vil bedre vikariatsituasjonen også.
Særordninger
Legers arbeidsrammer omsluttes av en rekke særordninger:
Fortrinn/rangering, legefordelingssystemet som distribuerer
legestillinger, ekstrem bruk av midlertidighet i ansettelser,
passive tilstedevakter, vi jobber inn egen ferie og så videre. Ylf
mener at den utstrakte bruken av særordninger ikke er heldig
for oss. Særordninger har lettere for å komme ut av kontroll
og fungere uhensiktsmessig enn etablerte og godt utprøvde
ordninger som eksisterer i arbeidslivet for øvrig. Vår viktigste
særforhold som vi aldri skal gi slipp på, er vår kompetanse! Det
er først og fremst kompetansen vår som bør skille oss fra andre
yrkesgrupper, og ikke en rekke utdaterte særordninger.
Arbeidet med faste stillinger går videre frem mot juletider.
Flere momenter enn det som er drøftet her er aktuelle og debatteres. Noe er så uavklart at det ikke er riktig å sette det i en
sammenheng som dette, og noe er det uenigheter om som ikke
er tatt ned enda. Det kommer mer informasjon om arbeidet
med faste stillinger etterhvert og så raskt det lar seg gjøre!
Kilder
1)

http://www.lovdata.no/all/nl-20010615-093.html
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Gebyr for spesialistgodkjenning
Fra 1. oktober 2011 overtok Helsedirektoratet godkjenningen av legespesialister. Overtagelsen medførte et gebyr for vurdering av søknad om spesialistgodkjenning. Gebyret ved førstegangs søknad er
satt til 4 500 kr mens ny vurdering av avslått søknad nå gebyrlegges med 2 000 kr.

F

ram til 1. oktober i år hadde Legeforeningen myndighet til å godkjenne
nye spesialister innen de medisinske spesialitetene. Dette var forankret i
Helsepersonellovens § 53 som ga Helsedirektoratet anledning til å delegere
godkjenningsmyndigheten til Legeforeningen. I 2008 foreslo daværende helseminister
Bjarne Håkon Hansen at staten skulle ha
godkjenningsmyndigheten, ved at muligheten til å delegere skulle fjernes fra
Helsepersonelloven.
Begrunnelsen var sterkere statlig kontroll
og styring med utviklingen av spesialistutdanningen i tråd med endrede behov i
befolkningen. Dette er en tydelig politisk
begrunnelse. Det ble også vist til ordningene
i andre nordiske land, hvor godkjenningen
ligger hos sentrale myndigheter. Legeforeningen har registrert at den samme stat har
foreslått også andre endringer for å dempe
korrektiver utenfor staten.
Legeforeningen har vært i tett dialog med
departementet om forslaget og har levert
et grundig høringssvar. Det ble blant annet
pekt på viktigheten av faglig styrt spesialistutdanning, involvering av fagmiljøene når
endringer gjøres, utredning av alternative
modeller for spesialistgodkjenning og ikke
minst at prosessen var hastig og uten å involvere de berørte parter.
Som med de fleste lovforslag i flertallsregjeringen, ble forslaget vedtatt av Stortinget i
mai 2009, og delegeringsanledningen i Helsepersonelloven var fjernet.
Spesialistgodkjenning av leger, tannleger
og optikere skal nå gjøres av sentrale myndigheter og ikke av private yrkesorganisasjoner.
Helsedirektoratet startet så arbeidet med å
lage en organisasjon som kunne ivareta spesialistgodkjenningen internt. De innså etter

hvert at de ikke hadde kompetanse til å gjøre
godkjenningene selv, og at det ville ta lang
tid å bygge opp dette. Direktoratet fant det
nødvendig å hente kompetanse eksternt for
å kunne gjennomføre godkjenningene og la
oppdraget med å yte denne bistanden ut på
anbud. Legeforeningen leverte et anbud og
gikk høsten 2011 i forhandlinger med direktoratet om hvilke tjenester som skulle ytes
og til hvilken pris. Det ble forhandlet fram
en ordning hvor direktoratet nå vil sende
over spesialistsøknadene til Legeforeningen slik at de kan behandles i respektive
spesialitetskomitéer. Komiteene var villig
til å påta seg oppgaven mot honorar. Legeforeningen har beregnet inn et honorar pr.
spesialistsøknad, som skal betales av direktoratet. Innledningsvis regner en med at de
fleste (alle?) søknadene blir oversendt Legeforeningen, men etter hvert kan en tenke seg
at direktoratet lærer prosessene og overtar
mer og mer selv. Med andre ord er det altså
inntil videre slik at det er de samme instansene som vurderer spesialistsøknadene som
tidligere, men direktoratet må betale for
det. Da Helsedirektoratet overtok den formelle godkjenningen, innførte de gebyr for
behandlingen av søknadene. Med andre ord
ble, i det minste deler av, finansieringen av
spesialistgodkjenning lagt til søkeren. Tidligere bar Legeforeningen og medlemmene
i de enkelte spesialitetskomitéene denne
kostnaden ved å arbeide gratis.
Flere har reist spørsmål om det er berettiget å forvente at denne utgiften skal
overføres andre instanser. Konkret er det
mange som spør om ikke arbeidsgiver skal
bære denne kostnaden. Ordningen er så ny
at verken Legeforeningen eller Ylf formelt
har behandlet dette spørsmålet. Men dette

kommer til å bli drøftet i flere av Legeforeningens organer i nær fremtid.
Noen trekker paralleller til kostnader
ved autorisasjon, bevillinger o.l. som dekkes av den enkelte søker ev. til spesialistkurs
som nå skal dekkes av fond og arbeidsgiver.
Det er ordninger for dekning av utgifter til
videre – og etterutdanning som er fremforhandlet og avtalefestet, men det omfatter
ikke utgifter til gebyr for spesialistgodkjenning. Partene avsetter ressurser i fond som
den enkelte kan søke for dekning av utgifter.
I forestående revisjon av hovedavtalen og i
hovedoppgjøret til våren kan dette temaet
igjen bli aktualisert. Andre aktuelle temaer
er f.eks. kongressforbudet, som kan tilsi at
partene må se på andre muligheter for å få
dekket utgifter til disse.
Et spørsmål vi må stille er om vi skal priorietere å avsette ressurser til felles dekning av
gebyret til spesialistgodkjenning i forhandlingene, ev. om det skal kreves at arbeidsgiver
tar regningen. Det er jo faktisk slik at langt
de fleste spesialistene skal jobbe i sykehusene, og at det er samme arbeidsgiver som
nyter godt av spesialistkompetansen. Slik
sett skiller det seg fra tilsvarende gebyrer for
advokatbevilling. Advokaten har en større
personlig interesse i bevillingen da den
kan benyttes overfor mange ulike arbeidsgivere. Det kan tale for at arbeidsgiver bør
dekke gebyret uten at vi skal behøve å kreve
det i forhandlinger. I sistnevnte situasjon vil
kostnaden uansett fordeles og komme på
bekostning av andre krav.
Hvordan vi bør forholde oss må vurderes.
Dersom vi mener det er rimelig å plassere
regningen fra staten hos staten som arbeidsgiver, må vi finne riktig fremgangsmåte. Til
slutt er det Ylfs Landsråd som avgjør hva vi
skal prioritere inn i forhandlinger.
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Trinn II-kurs
på Svalbard

I anledning Ylfs 100-årsjubileum ble høstens Trinn II-kurs arrangert på Svalbard 11.–14. oktober på
Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen.

H

otellet ligger midt i Longyearbyen, og har utsikt til blant annet
Adventfjorden, Isfjorden, Hjortfjellet og Operafjellet – en
utsikt nok få hoteller kan matche. Som en kuriositet kan det
nevnes at hotellet var Coca Colas sponsorhotell under OL på Lillehammer i 1994, og ble flyttet bit for bit til Longyearbyen etter at lekene
var avsluttet!
Sist gang Ylf arrangerte kurs på Svalbard var i 2007, og det var med
store forventninger styret tok imot kursdeltakerne. Alt i alt var vi 101
deltakere, derav 96 tillitsvalgte. I og med at det nettopp har vært valg i
Ylf, hadde godt over halvparten av kursdeltakerne aldri tidligere deltatt på tillitsvalgtkurs i regi av Ylf, og det var en fin blanding av nye og
gamle representanter som ankom tirsdag ettermiddag.
Hovedtyngden av kursdeltakerne var LIS fra Spekter-området
(helseforetakene og Lovisenberg), men turnusleger i sykehus- og distriktstjeneste, stipendiater, vernepliktig akademisk befal (VAB) og
LIS i private sykehus organisert som stiftelser (Virke, tidl. HSH) var
også representerte.
Fokus for høstens kurs var avtaleverket, og de enkelte delene ble
presentert av styremedlemmene.
Tirsdag ettermiddag ble strukturen på avtaleverket/overenskomsten gjennomgått, og vi ble tatt gjennom gangen i et hovedoppgjør/
mellomoppgjør. I tillegg ble de eksisterende avtalene for VAB, stipendiater og turnusleger i distriktstjeneste gjennomgått. Første kursdag
ble avsluttet med en stemningsfull gruvemiddag i hotellets restaurant.
Onsdag startet med gjennomgang av hovedavtalen og overenskomsten samt A1. Ylfs rådgiver Synne B. Staalen gikk gjennom
rettighetene i forbindelse med svangerskap, fødsel og permisjon.
Før lunsj hadde vi besøk av Øyvind Alnæs, som er administrasjonssjef ved Sysselmannens kontor. Han fortalte om Svalbards moderne
historie, Sysselmannens oppgaver og lovverket, bosetninger på Svalbard, ulike nasjoner representert på øygruppen (visste du f. eks. at
det bor 120 personer fra Thailand på Svalbard? Og ja – nesten alle
servitører er svenske …) samt jakt og fiske. Alnæs tok oss gjennom
det moderne samfunnet på Svalbard på en humørfull og inspirerende
måte. I og med at Svalbard er utenfor Schengen-traktaten, forstod vi
nå hvorfor de av kursdeltakerne med annen nasjonalitet enn norsk
var litt stive i masken i passkontrollen i Tromsø …
Etter lunsj fikk vi et fascinerende innblikk i Svalbards eldre geologiske historie presentert av geolog Hanne Thomsen. Passende til dette
ble kursdagen avsluttet med fellesutflukt til Platåfjellet. Åtte våpenføre

9

kvinner og menn ledet gruppen opp til varden og toppen, noe som
innebar å forsere en sammenhengende bratt stigning opp til det 424
meter høye fjellet – i ekstremmosjonist Arild Hagesveens tempo! På
toppen åpenbarte det seg en fantastisk utsikt til fjellene rundt Longyearbyen, og vi fikk også sett flere isbreer, blant annet Longyearbreen.
Kvelden ble avsluttet med middag på Mary-Anns Polarrigg, et
sted som muligens spesialiserer seg på slow-food … Der var det også
mulighet for å prøve stampen, noe flere av kursdeltakerne gjorde.
Torsdag var den store A2-dagen. Sammen med de lokale B-delene
er det kanskje denne delen av avtaleverket Ylf-representantene forholder seg mest til, og det dukket naturlig nok opp mange spørsmål
og diskusjoner.
Det ble også informert om statusen for en del aktuelle saker i foreningen, blant annet faste stillinger og turnustjenesten. Disse to
problemstillingene ble diskutert rundt bordene også ved de fleste
middager/lunsjer – til og med i stampen! Høyt engasjement viser at
dette er noe som de fleste Ylfere er opptatte av.
Kursdagen ble avsluttet med gruppearbeid med problemstillinger
fra de fleste områder som ble tatt opp på kurset.
Tradisjonen tro ble også festmiddagen arrangert torsdag kveld.
Spesialrådgiver i Ylf, Bjørn Ove Kvavik, holdt sitt etter hvert berømte
etikettekurs (essensen: kvinner vil roses og oppvartes – det kan
ikke være skamløst nok!, menn må bære slips, det er tabu å snakke
om sykdom, jobb og absolutt alt annet som interesserer leger ved
middagsbordet!).
Festmiddagen fant sted på Huset, en institusjon på Svalbard. Her
har de kongerikets største vinkjeller (6500 flasker i vinkjelleren på
Huset, ytterligere 20000 flasker lagret i et annet lokale), og maten er
fantastisk. Etter middagen ble lokalet omgjort til nattklubb.
Siste kursdag gikk vi gjennom stillingsstrukturen og reglene for
overtid. Legeforeningens visepresident og leder i Allmennlegeforeningen, Trond Egil Hansen, som er overlege på Longyearbyen
sykehus (men for tiden i permisjon for jobben i Legeforeningen),
snakket om helsetilbudet på Svalbard og den daglige drift – som blant
annet inkluderer helikopterutrykninger i Nordishavet.
Høstens Trinn II-kurs ble en faglig og sosial suksess. Rammen
rundt kurset, med Svalbards majestetiske kulisse, var fantastisk, og
det faglige utbyttet var stort, både for «garvede» medlemmer og ikke
minst de nye tillitsvalgte.
Svalbard er nok en plass de fleste mer enn gjerne kommer tilbake til!
9
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Mitt funn
Marie Søfteland Sandvei disputerte for PhD graden 4. november 2011 med
avhandlingen «Incidence, mortality, and risk factors for aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Prospective analyzes of the HUNT and Tromsø studies».

– Hva var bakgrunnen for prosjektet?
–  Subaraknoidalblødning (SAB)
er en alvorlig sykdom med høy sykelighet og dødelighet. Siden den er så
sjelden, er det gjort veldig få prospektive studier om risikofaktorer for SAB.
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er en av verdens største
prospektive studier. Det var nevrokirurg Tomm Müller som opprinnelig
kom på ideen om å bruke HUNT til
å studere SAB for noen år siden, men
det ble for mye jobb for ham å gjennomføre det da.
– Hva er ditt viktigste funn?
–  Vi fant at høyt blodtrykk, røyking
og det å være kvinne øker risikoen.
Selv om dette ikke er nytt, er det viktig
å vise det i en stor, prospektiv studie
hvor vi kunne kontrollere for confoundere. Vi fant også at overvekt beskytter
mot SAB og at røyking virker å være
farligere for kvinner enn menn.
– Hvordan ble du engasjert i dette
prosjektet?
–  Jeg startet på forskerlinja i 2004
med et prosjekt med ekko cor på

Vi fant også at
overvekt beskytter mot SAB og at
røyking virker
å være farligere
for kvinner enn
menn.
– Hadde du dette som fulltidsstilling og hadde du eventuelt noe annet
arbeid ved siden av?
–  
Jeg begynte som sagt på forskerlinja, men begynte ikke på dette
prosjektet før i hovedoppgaveterminen

på 5. året. På 6. året forsket jeg ved siden
av studiet og så var jeg stipendiat 1,5 år
etterpå. Det siste halvåret hadde jeg en
20% stilling som universitetslektor på
lege–pasient-kurset ved siden av. Jeg
startet i turnus i Bodø i februar i år og
har forsket ved siden av fram til to uker
før disputas, da fikk jeg permisjon.
– Hva har du tenkt å gjøre videre?
–  Jeg har veldig lyst til å kombinere klinikk og forskning. Først skal
jeg gjøre ferdig sykehusturnus, dra til
Steigen i distrikt og så får vi se hva jeg
finner på! Vi har blant annet et prosjekt
med urumperte aneurismer i HUNT
som er veldig spennende.
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hannevaleur@gmail.com

pasienter med SAB. Da jeg skulle
skrive hovedoppgave, kom ideen at
jeg kunne se på risikofaktorer for SAB
ved hjelp av HUNT, som Tomm Müller hadde tenkt på før. Jeg syntes det
var veldig spennende og fortsatte på
dette prosjektet som stipendiat da jeg
var ferdig med medisinstudiet.

Foto: privat

Hanne Støre Valeur
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Marie Skontorp

foto: ©istockphoto.com/selensergen

marieskontorp@
gmail.com

Arbeidsavtalen – en kjedelig formalitet eller et viktig dokument?
«Hurra! Jeg har fått meg jobb! Det kom en konvolutt fra arbeidsgiver med noen papirer som de ville
jeg skulle signere og sende så raskt som mulig tilbake. Skal jeg orke å lese gjennom mon tro? Det
er jo bare masse jeg ikke forstår noe av allikevel, det er sikkert greit å skrive under og sende så raskt
som mulig tilbake sånn at jeg er sikker på at jeg får jobben!» Men er det egentlig så lurt?
Vi har gått mange år på skole når vi endelig skal ut i den store verden for

ansettelse, hvilken lønn, hvilken arbeidstid og hvilket arbeidssted man

å finne oss en jobb. Men det å søke jobb og hva man skal passe på i den

skal ha. Dette er stort sett noe de fleste er opptatt av. Arbeidsmiljøloven

prosessen, er ikke noe vi har lært på studiet. Stort sett tror vi at de fleste

definerer minimumskrav til en skriftlig arbeidsavtale i § 14.6. Avtalen kan

vil oss vel, vi ønsker jo bare å begynne å bruke det vi har lært. Hvorfor

også inneholde andre forhold enn det som står i minimumskravene, men

skulle arbeidskontrakten som kommer fra arbeidsgiver være noe man

må holdes innenfor de grenser som følger av tariffavtale og lov (Loven

burde sette seg ned å lese grundig gjennom? Er ikke det noe som er helt

og er gjengitt i egen boks i neste oppslag).

standard for oss alle?
Noen av punktene i Arbeidsmiljølovens §14.6 første ledd er mer selvHvorfor har vi en arbeidsavtale?

sagte enn andre, her kommer en gjennomgang i bokstavrekkefølge

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold i følge
Arbeidsmiljølovens § 14.6. Dersom arbeidsforholdet varer mer enn en

Partenes identitet (a)

måned, skal arbeidsavtalen foreligge snarest mulig, men senest innen

Avtalen skal inneholde navnet ditt, fødselsdato, og evt. fødselsnum-

en måned etter at arbeidsforholdet begynte. Dersom arbeidsforhol-

mer. I tillegg skal den inneholde hvem arbeidsgiver er. Dette et ofte et

det er kortere enn en måned, skal avtalen inngås skriftlig umiddelbart.

sykehus eller et foretak.

Arbeidsmiljøloven skiller ikke mellom midlertidig eller fast stilling, alle
arbeidsforhold skal altså ha en skriftlig arbeidsavtale.

Arbeidsplassen (b)
Legeforeningen mener at man bør blir ansatt ved en geografisk enhet,

Hva skal en arbeidsavtale inneholde?

og at man skal ha særskilt avtale mellom partene for å arbeide på mer

En arbeidsavtale er en avtale som beskriver arbeidsgivers og arbeidsta-

enn et geografisk sted. Arbeidsgiver ønsker ofte å ansette i en større

kers rettigheter og plikter. Avtalen regulerer blant annet hvilken type

enhet, ofte et helseforetak eller sykehus for å ha mulighet til å fordele
12
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HELSE VESLEREGION HF
Vesleby, 20. november 2011
ARBEIDSAVTALE
mellom

(a)

Helse Vesleregion og
Namn:

Anna Lovinda

Fødselsnummer:

010175

Lege i spesialisering

Stillingskode:

9999

Arbeidstad f.t.:

Vesleby sjukehus

Stillingsstorleik (%):

100

Avdeling f.t.:

Anestesiavdelinga

Timar arbeid/veke i 100% stilling:
Individuell tenesteplan

(j)

Årsløn i 100% stilling:

(i)

(c) Stilling:
(b)

(e) Tilsettingstilhøve:

Utdanningsstilling – 5 år

(d) Tilsettingsdato:

20.11.11

(Fast/mellombels)

Sluttdato:

Vikar for:

(Ved mellombels tilsetting)

Kommentar:

Jf. Vedlegg + løn etter plan

(Ved mellombels tilsetting)

Still.nr. 01/NRid 0001 – utlyst Dnlf tidsskrift nr. 10/2011

Avtalen tek atterhald om dokumententert utdanning og praksis, samt gyldig autorisasjon eller lisens for stillingar som
har krav om dette.

(h)

Oppseingsfristar er regulert i Arbeidsmiljølova § 15-3. Hovudregel for fast stilling er 3 månader, og for vikariat 1
månad. Heimel for mellombels tilsetting er Arbeidsmiljølova § 14 9.
Dato for lønsutbetaling er den 12. i kvar månad. Ved samla gjennomsnittleg arbeidstid over 14 timar pr. veke vert det
trekt 2 % pensjonspremie av brutto løn til kommunal pensjonskasse. På alle tilsette, unnateke timeløna er det trekk til
avtalt OU-fond.
Du må til ei kvar tid følgje den vaktplan som gjeld for avdelinga.

(g,k,m)

(i)
(j)

Arbeidsavtalen byggjer på vilkår i samsvar med Arbeidsmiljølova, Ferielova, gjeldande arbeidsreglement og overeinskomstar mellom NAVO og arbeidstakarorganisasjonane. Arbeidstakar kan ikkje utan skriftleg samtykke frå arbeidsgjevar ta tilsetting i eller drive verksemd som konkurrerar med helseføretaket.
Dersom det blir utbelalt feil løn, har arbeidsgjevar/arbeidstakar pliklt til å varsle om dette straks feilen er oppdaga,
jfr arbeidsreglement. For lite utbetalt Iøn skat rettast opp ved neste lønsutbetaling. Feil som medfører trekk i løn krev
skriftleg avtale, jfr Arbeidsmiljølova § 14–15.
Eg tek i mot stillinga på nemnde vilkår. Eg er kjend med at arbeid i sjukehus medfører teieplikt etter Helsepersonellova
§ 21, Spesialisthelsetenestelova § 6 og Forvaltningslova § 13. Brot på teieplikta kan straffast etter Straffelova § 121.
Avtalen er utarbeidd i 2 eksemplar.
Før tilsetting og lønsutbetaling kan skje, er det krav om:
Underskriven arbeidsavtale frå arbeidstakar skal vere retumert til sekretariatet, adm. innan 30.11.11
Eventuelle tilsende vedlegg til arbeidsavtalen skal fyllast ut og returnerast saman med avtalen
Dokumentasjon på utdanning og praksis, samt autorisasjon dersom stillinga krev det, skal leggast ved signert avtale
dersom dette ikkje er dokumentert tidlegare.
Dato:
Signatur:

______________________________
Anna Lovinda

______________________________
Sjef Ledersen
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Arbeidsmiljølovens § 14–6
§ 14-6. Minimumskrav til innholdet i den skriftlige
avtalen
(1) Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om
forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet,
herunder:
a) partenes identitet,
b) arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer
noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass
skal arbeidsavtalen gi opplysning om at
arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder,
og oppgi forretningsadressen eller eventuelt
hjemstedet til arbeidsgiver,
c) en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens
tittel, stilling eller arbeidskategori,
d) tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse,
e) forventet varighet dersom arbeidsforholdet er
midlertidig,
f) eventuelle prøvetidsbestemmelser, jf. http://
websir.lovdata.no/lex/lov/nl/hl-20050617-062.
html - 15-6§ 15-3 sjuende ledd og § 15-6,
g) arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og
reglene for fastsettelse av ferietidspunktet,
h) arbeidstakerens og arbeidsgiverens
oppsigelsesfrister,
i) den gjeldende eller avtalte lønn ved
arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg
og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen,
for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller
nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt
for lønnsutbetaling,
j) lengde og plassering av den avtalte daglige og
ukentlige arbeidstid,
k) lengde av pauser,
l) avtale om særlig arbeidstidsordning, jf. § 10-2
andre, tredje og fjerde ledd,
m)	Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som
regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er
inngått av parter utenfor virksomheten skal
arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem
tariffpartene er.
(2) Informasjon nevnt i første ledd bokstavene g til
k kan gis ved å henvise til lover, forskrifter eller
tariffavtaler som regulerer disse forholdene

NN for tiden er ansatt ved yy klinikk. Det foreligger ikke mye rettspraksis som gir nærmere anvisning om hva dette betyr. Høyesterett har i en
dom bemerket at arbeidsgiver innenfor rammen av styringsretten måtte
kunne plassere arbeidstaker i tilsvarende stilling ved en annen enhet med
akseptabel avstand fra bostedet. Det ble ikke sagt noe om hva som er
innenfor styringsretten i denne sammenheng, og heller ikke hva som er
akseptabel avstand fra bostedet.
Styringsretten vil for leger i spesialisering også være begrenset av spesialistreglene. Leger i spesialisering er ansatt i utdanningsstillinger, og
arbeidsgiver har ansvar for at tjenesten gis et innhold som er i samsvar
med de gjeldene spesialistregler. Det kan være tenkelig at det å flytte
legen fra et tjenestested til et annet vil gjøre utdanningen av legen uforenelig i forhold til hva stillingen er opprettet for. Dersom dette er tilfellet,
vil det foruten å ta kontakt med sin tillitsvalgte, være hensiktsmessig å
gjøre den aktuelle spesialitetskomité oppmerksom på saken.
Stillingstittel (c)
Avtalen vil for leger som tilhører Ylf som regel angi at man er ansatt
som turnuslege eller lege i spesialisering, eventuelt konstituert overlege.
Assistentlege er en gammel stillingsbetegnelse og bør skiftes ut med
lege i spesialisering.
Tidspunkt for arbeidsforholdets begynnelse (d)
Den dato partene er enige om at arbeidstager skal begynne å jobbe etter
den aktuelle arbeidsavtalen skal spesifiseres.
Forventet varighet dersom arbeidsforholdet
er midlertidig (e)
Dersom stillingen ikke er fast, skal det fastsettes hvor lenge det er forventet at arbeidstageren skal bli i stillingen. For 4, 5 og 6 års stillingene
vil det som regel stå oppstartsdato i tillegg til stillingstype som spesifisering. Bruk av vikariater og engasjementer skal skje på lovlig vis. Dette
innebærer at ved tilsetting i vikariat, skal tilsettingsperioden være lik
fraværsperioden til den som opprinnelig «eier» stillingen.
Prøvetidsbestemmelser (f)
Dersom det er aktuelt med prøvetid, skal dette være skriftlig avtalt i
arbeidsavtalen. Prøvetiden kan maksimalt være seks måneder (arbeidsmiljøloven § 15-6 nr 3). Ved lengre fravær under prøvetiden kan
prøveperioden forlenges. Forutsetningen for dette er at det er skriftlig
avtalt ved tilsettingen at slik forlengelse kan foretas og at arbeidsgiveren skriftlig har orientert arbeidstakeren om forlengelse innen utløpet

legeressurser mest mulig gunstig i forhold til drift. Man skal derfor være

av prøvetiden (arbeidsmiljølovens § 15-6 nr 4). Prøvetiden kan dessuten

oppmerksom på hvilket arbeidssted som blir angitt i arbeidsavtalen.

maksimalt forlenges med en periode som tilsvarer lengden av fraværet.

Dersom arbeidsgiver driver virksomhet på flere steder vil det kunne følge

I noen tilfeller er det ikke vanlig med prøvetid. Dersom man har vært

av arbeidskontrakten at arbeidstakeren er forpliktet til å utføre sitt arbeid

ansatt ved samme arbeidssted over lengre tid, vil det være urimelig, eller

på flere steder etter nærmere beslutning av arbeidsgiver. En vanlig

ulovlig, å bli pålagt prøvetid ved ny inngåelse av arbeidsavtale til samme

formulering i en arbeidskontrakt for leger er at NN er ansatt i xx HF, for

type stilling som man allerede har vært ansatt i.

tiden ved yy avdeling. Det er et sentralt spørsmål om hva som ligger i at
14
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Ferie og feriepenger (g)

NAVO og HSH istedenfor Spekter og Virke. Dette bør for ordens skyld

Arbeidsavtalen skal angi rettigheter til ferie og feriepenger, samt regler

korrigeres.

for fastsettelse av ferietidspunktet. Det er tilstrekkelig med en henvisning
til ferielovens bestemmelser om disse forholdene, supplert med henvis-

Andre viktige momenter som skal være med i arbeidsavtalen

ning til tariffavtale som regulerer den femte ferieuken.

For å få tjenesten tellende til spesialitet, skal stillingen vi går i skal ha et
id-nummer fra Nasjonalt Råd, et såkalt NRid-nummer. Dette nummeret

Oppsigelsesfrister (h)

skal stå i arbeidsavtalen. Dersom man går i en stilling som ikke har et slikt

Arbeidsavtalen skal angi hvilke oppsigelsesfrister som gjelder for både

nummer, en såkalt grå stilling, risikerer man å ikke få tjenesten tellende.

arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er tilstrekkelig med en henvisning til
tariffavtalen, hvor det er avtalt tre måneders gjensidig oppsigelse ved

Det skal også stå i avtalen om stillingen har vært utlyst, og hvor den i så

fast stilling og en måneds gjensidig oppsigelse ved midlertidig ansettelse.

fall var utlyst. Vi kan gå i uutlyste stillinger i inntil ett år av utdanningen
innen det faget vi skal ha vår spesialitet, utover det blir ikke tjenesten

Lønn og andre godtgjørelser (i)

tellende. Unntak fra dette er sideutdanning som også kan være uutlyst.

Det er ikke mulig å avtale en minimumslønn som er lavere enn den som

Dette står i de generelle spesialistreglene § 5, og dette skal dokumenters

er avtalt i tariffavtalen. Ofte vil det i arbeidsavtalen stå at lønn følger

når vi sender inn spesialistsøknad.

av tariffavtalen, og en vil da få lønnsjustering automatisk etter at det
er gjennomført tarifforhandlinger mellom Akademikerne/Legefore-

Dersom man er ansatt i et vikariat, skal det også stå hvor lenge vikariatet

ningen og arbeidsgiverorganisasjonen. Det er ikke mange turnusleger

varer og hvem man vikarierer for.

eller leger i spesialisering som har annen lønn enn det som er avtalt i
tariffavtalen, men dersom man avtaler tillegg utover dette, skal det stå i

Betydningen av at arbeidsavtalen er mangelfull eller uklar

arbeidskontrakten.

Arbeidsforholdet vil bestå selv om man enten ikke har en arbeidsavtale,
eller man har en arbeidsavtale som er i strid med lov- eller tariffavtale.

Arbeidstid (j)

I utgangspunktet har arbeidsgiver risikoen for mangelfullt innhold og

Dersom man arbeider til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides

manglende klargjøring. Høyesterett har i en dom fra 2004 uttalt at man-

en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte

glende skriftlighet ikke automatisk gjør avtalen ugyldig, men manglende

arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid

skriftlighet vil blant annet kunne føre til at avtalen ved tvil om innholdet

med arbeidstakernes tillitsvalgte. Arbeidsplanen skal drøftes med

blir tolket i arbeidsgivers disfavør.

arbeidstakernes tillitsvalgte så tidlig som mulig og seneste to uker før
iverksettelsen. Arbeidsplanen skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne. (Arbeidsmiljølovens § 10.6) Mange kaller denne arbeidsplanen

Strid mellom arbeidsavtale og
tariffavtale eller ufravikelig lov – hva da?

for tjenesteplan. De fleste leger skal ha en slik arbeidsplan, da vi job-

Det kan skje at partene i arbeidsavtalen avtaler noe som er i strid med

ber til forskjellige tider av døgnet. I de fleste avtaler blir det henvist til

gjeldene tariffavtale eller lov. Tariffavtalene har ofte såkalte minimums-

arbeidsplanen med tanke på arbeidstid. Det kan i tillegg henvises til

bestemmelser, og det betyr at det ikke er anledning til å avtale dårligere

tariffavtalen hvor det er spesifisert hvilke vernebestemmelser vi har i for-

vilkår enn det som følger av tariffavtalen. Det er imidlertid ikke alltid

hold til arbeidstid, men dette vil uansett gjelde da avtalen skal henvise til

opplagt om en bestemmelse er bedre eller dårligere enn det som følger

gjeldene tariffavtale (se punkt m).

av tariffavtalen eller ufravikelig lov. Dersom det er uenighet om tolkningen av arbeidsavtalen, skal den forsøkes løses på lavest mulig nivå,

Pauser (k)

først mellom partene som har signert avtalen, deretter med tillitsvalgte

Dette er som regel avtalt i tariffavtalen, stort sett på lokalt nivå, og det er

lokalt, tillitsvalgte sentralt og til slutt eventuelt i domstolen. Hvis man i

nok å henvise til denne i avtalen.

en av disse instansene kommer til at en bestemmelse i arbeidsavtalen er
i strid med ufravikelig lov eller tariffavtale, vil de aktuelle bestemmelsene

Særlig arbeidstidordning (l)

i arbeidsavtalen være ugyldig og erstattes av tariffavtalens eller lovens

Ordninger under dette punktet er stort sett omtalt i våre tariffavtaler og

regler. Arbeidsavtalen for øvrig vil bestå.

ivaretatt der. Men det er mulig å gjøre egne avtaler under dette punktet
dersom det er aktuelt.

Kontakt med tillitsvalgt
Dersom man er usikker på noe i forbindelse med inngåelse av en

Tariffavtaler (m)

arbeidskontrakt, kan det være lurt å ta kontakt med en tillitsvalgt ved

Tariffavtalene våre er inngått mellom Akademikerne /Legeforeningen og

arbeidsstedet for å få hjelp før en signerer arbeidskontakten. En signert

Spekter eller Virke, og skal spesifiseres i avtalen. Noen avtaler innehol-

kontrakt er et juridisk bindende dokument, og det er lettere å diskutere

der fortsatt gamle navn på arbeidsgiverorganisasjonene, for eksempel

med arbeidsgiver om momenter en er usikker på eller uenige i før den er
signert.
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Fredrik Sund

Foto: privat

fredrik.sund@unn.no

Jo-Endre Midtbu – 10 år med Ylf
Jo-Endre Midtbu er en markant skikkelse i Ylf. Han har vært tillitsvalgt både lokalt og nasjonalt det
siste tiåret. Jeg har flere ganger opplevd hvordan han tar ordet i landsråd og landsstyremøter. Med
klar røst, og ofte en god porsjon humor hvor det er nødvendig, fremfører han presise og gode innlegg – i høyt tempo. Han er alltid godt forberedt, og er ikke redd for å ta en debatt!
–  Hvor kommer dette engasjementet fra? Hva er det som driver deg?
–  Klasseforstanderen min på videregående skrev i en attest fra
den gang at jeg hadde sterk rettferdighetssans. Noe av det første
jeg husker fra barndommen var at jeg ble lekekamerat i barnehagen med en gutt som «ikke var slik som alle oss andre». Fordi han
ble mobbet – ble jeg hans venn. Ellers blir jeg engasjert i sterke
personligheter – folk som står for noe. Når jeg var liten, pleide
mamma og jeg å se på serien «Här är ditt liv» på svensk TV på
80-tallet. Serien kom etter hvert også på NRK. Jeg var jo ikke
store gutten, men skjønte noe om det å tre frem og stå for noe –
og bry seg. Jeg klarer ikke å være uberørt av urettferdighet, og jeg
tenner hvis folk misbruker sin makt og er uærlige. Jeg liker ikke å
bli lurt. Unnfallenhet, passivitet, det å se på at andre har det vondt
eller at en utvikling bærer helt galt av sted – uten å gjøre noe – det

klarer jeg ikke. Sånt blir man nok tillitsvalgt av. Forsvare de som
står alene og trenger hjelp. Ganske slitsomt til tider – men likevel
noe jeg ikke kan la være.. Jeg er opptatt av å få frem alle sider av
en sak – før jeg konkluderer, og det kan være ganske irriterende
for andre hvis de har bestemt seg. Noe av det som motiverer meg
mest er svake ledelsesbeslutninger og arrogant maktmisbruk. Da
merker du om jeg er i rommet.
–  Litt om din tid i Ylf. Hva husker du ekstra godt?
–  Oi – her er det mye å ta av! Ylf vil jeg først og fremst huske
for veldig mye god støtte. Jeg må kanskje særlig få trekke frem
Bjørn Ove (sekretariatsleder i Ylf) og Hege (presidenten) - to
fantastiske rådgivere og gode hjelpere. Dette er ikke anledningen til å takke alle gode ledd i Legeforeningen sentralt i løpet av
disse ti årene, men hvis jeg får lov så vil jeg i denne omgang i alle
16

fall få nevne Åse Brinchmann-Hansen, Einar Skoglund, Anders
Taraldset, Anne Kjersti Befring, Terje Vigen, Geir Riise og ikke
minst Torunn Janbu. Den første styretiden var heftig med flere
sterke personligheter; Jana Midelfart, Asle Medhus, Anne Mørch
Larsen og lederen Yngve Mikkelsen – dem lærte jeg mye av, hver
på sin måte. Og det første turnusrådet jeg satt i – med Olav Thorsen som leder; det var et Turnusråd som det svingte av! Ellers
glemmer jeg aldri aketuren under Trinn-2 kurset på Gålå i 2005
som endte med overnatting på Lillehammer sykehus for meg, og
et 2 ukers intensivopphold for Anton som også fikk eget fly hjem
til Tromsø. Andre høydepunkt var da vi vant så grenseløst i Likestillingsnemnda, da jeg var rådgiver for en overlege og hennes
advokat som fikk fullt gjennomslag i Hålogaland lagmannsrett
for retten til fast stilling etter 4 års midlertidighet, en rekke gode
forhandlinger, da jeg møtte Anne Kjersti Bratten første gang, da
Hege ble president. Da vi fikk gjennomslag for begrensningene i
legemiddelindustriens støtte til obligatoriske kurs, de gode turnusdiskusjonene og den voldsomme nasjonale mobiliseringen
de siste par åra. Siste uke var det blant annet foredrag om ledelse
på kurset i administrasjon og ledelse, hjelp til turnuslegene i
UNN Narvik og Arbeidstilsynets tilsyn om legers arbeidstid. De
aller fleste sakene har gått slik vi ønsket. De ubehagelige sakene
prøver jeg å glemme så fort som mulig.

–  Hvordan har foreningen forandret seg i tiden du har vært
med? Hva har blitt bedre/verre?
–  Det er veldig mye godt i Legeforeningen, og jeg synes sekretariatet og sentrale politikere har vært imponerende tilstede og
støttende. De fortjener virkelig en stor takk, og uten dem hadde
tillitsarbeidet aldri vært det samme. Jeg synes noen sjeldne ganger det har vært et sentralt taktikkeri som ikke nødvendigvis
representerer åpenhet og demokrati. Av alle saker, er det vel turnussaken jeg har jobbet mest med i Legeforeningen, og det har
vært en tung sak for oss alle tror jeg. Beslutningene i Dnlf sentralt må ha forankring lokalt – der dekket møter veien. Men la
det være klinkende klart: Legeforeningen er en kjempeforening
som har min fulle tillit, og som jeg er veldig stolt av å få jobbe
med. Jeg opplever at det har vært en kontinuerlig forbedring i
Legeforeningen i de årene jeg har vært engasjert.
–  Har du noen gang vært nervøs for å reise seg å ta ordet i en
stor forsamling?
–  Knappest. Jeg må egentlig bli flinkere til å holde litt igjen.
Jeg har i økende grad hatt glede av å holde litt tilbake, om ikke
annet for å prøve å få noen andre til å engasjere seg.

Bakgrunn
Født og oppvokst: På Skjetten utenfor Lillestrøm, rett nord for Oslo. Født i 1973.
Studietid: Universitetet i Oslo 1994-2000. Ble raskt tillitsvalgt på kullet, og organiserte debatter og
diskusjoner i studentmiljøet i Oslo. Medlem av MSO og jobbet på SUSS-tlf, psykiatrisk sykehjem og Ambulansetjenesten i Oslo.

Foto: privat

Turnus: Narvik, et flott lite lokalsykehus med godt miljø, og hvor alle legene var med å sette sitt preg på stedet. Stort læringsutbytte. Distrikt på Myre i Vesterålen, hvor jeg egentlig bestemte meg for å bli boende.
Arbeidslivet: Ett år nevrokirurgi, før jeg var ett år i nevrologi, noen mnd i psykiatrien og deretter jobb på
anestesiavdelingen i Tromsø.
Verv: Jeg ble HTV Ylf på Narvik sykehus etter en uke i turnus, og der gjorde jeg tydeligvis såpass ut av meg
for å bedre turnustjenesten at jeg ble invitert med på Ylfs Trinn II-kurs på Svalbard høsten 2001. Etter damesko-talen til Anne Mørch Larsen og båtturen til Barentsburg, var jeg solgt. Fra 2002 var jeg medlem av Ylfs
styre, og der satt jeg i 4 år, mens jeg samtidig satt i Turnusrådet. Når jeg gikk «ut» av Ylf høsten 2005 var jeg begynt på anestesiavdelingen
og skulle fokusere på jobben. Det holdt i noen måneder, før vi fikk den tragiske drukningsulykken til daværende FTV Ylf ved UNN, Anton
Eide, på vei hjem fra styremøte i Troms legeforening.
Daværende avdelingsoverlege Bjarne Dahler-Eriksen tok meg inn på kontoret og informerte meg om hva som hadde skjedd kvelden før.
Han visste jo at jeg og Anton var venner, og at jeg hadde hjulpet Anton en del med Ylf-saker. På det tidspunktet visste jeg ingenting om
hva som hadde skjedd. Der og da sa han at jeg skulle vite at han ville støtte meg hvis jeg gikk inn og overtok etter Anton. Jeg dro hjem
med Camilla, og hun støttet meg og har gjort det siden. Anton hadde gjort en stor jobb og satt UNN og Tromsø på kartet. Ingen andre ville
overta, jeg hadde kompetanse og følte meg forpliktet. Og sånn ble det.
Som FTV kommer man jo etter hvert inn i ulike posisjoner i og utenfor sykehuset. Pga manglende FTV for Of i UNN i et par perioder, har
jeg vært også det. Jeg har vært opptatt av å følge opp og delta på alle kurs for å møte andre tillitsvalgte og Ylf/Dnlfs ledelse for å delta i og
forme våre interne debatter. Så jeg har f.eks vært på alle Landsstyremøtene siden 2002, nesten alle Ylfs kurs, alle Landsrådsmøter osv –
jeg synes FTV må prioritere sånt. I tillegg har jeg deltatt i og er fortsatt representert i diverse arbeidsgrupper, råd, nemd m.m. I UNN er det
selvsagt et stort antall grupper og møter. Nylig valgt som leder av Troms Legeforening.
Privatliv:Gift med Camilla, og har nylig adoptert hankatten Pusi. Døgnet har bare 24 timer også her i Tromsø, så er det ett sted det virkelig
skorter, så er det i forhold til egenpleie, hobbyer og kona. Ikke bra! Her må det forandring til!
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Sekretariatet og sentrale
politikere har vært imponerende tilstede og støttende.
De fortjener virkelig en stor
takk, og uten dem hadde tillitsarbeidet aldri vært det
samme.
–  Hvor får du selvtilliten fra?
–  Hm. Selvtillit? Vel, jeg er ikke spesielt smartere enn folk flest.
Jeg er eventuelt litt mer arbeidsom, og mer uredd. Jeg sier det jeg
mener. Det blir litt sånn; what you see is what you get. Jeg har på
langt nær alltid rett, og jeg håper de som kjenner meg er enig i at
jeg kan justere meg – hvis vi tar oss tid til å snakke sammen.
–  Er yrkesidentiteten din knyttet mest til tillitsvalgtarbeidet
eller jobben som lege?
–  Jeg er definitivt mest tillitsvalgt. Avdelingen har vært flink
til å legge forholdene til rette. Jeg prøver å være 100 % anestesilege når jeg jobber med anestesi, og jeg er rimelig trygg på at
ingen pasienter har merket forskjellen. Jeg må være like flink i
faget som alle andre, men bruker selvsagt lengre tid på spesialistutdanningen. Møter, telefoner, e-poster og øvrig forefallende
tillitsvalgtarbeid tas innimellom det daglige arbeidet når jeg har
tid. Skal man gjøre tillitsvalgtjobben skikkelig og være tilgjengelig når folk trenger deg, blir det fort slik.
–  Har det hatt noen konsekvenser for deg å være så engasjert,
på godt og vondt?
–  Jeg synes det er hyggelig at kollegaene hilser, og får rett som
det er noen hyggelige tilbakemeldinger fra legene. Ellers bikker
det nok godt over på minussiden, rent personlig. Men for meg er
ikke det viktig. Jeg har fått en tillit, og den må jeg ivareta.. Hvis
ikke vi som tillitsvalgte tør å gå ut, forsvare og si ifra – hvem skal
gjøre det da? Tillitsvalgtrollen på dette nivået bør nok utfordre
komfortsonen.
Jeg møter stadig vekk herskerteknikker, ukloke ledelsesbeslutninger på høyt og lavt nivå samt jevnlige angrep på legene selv,
deres arbeidsmiljø, avtaler og betingelser. Det blir nok lett til at
jeg står i opposisjon til ledelsen. Men ledelsen gjør også mye bra,
og avdelingsdrift på grunnplanet er jammen ikke enkelt. Derfor gjør lederne lurt i å ta med engasjerte folk på råd. Mange
tillitsvalgte er gode rådgivere. Jeg pleier å si at som FTV er jeg

«frustrasjonsbærer» for bekymringer og spenninger i miljøet –
en slags trykkoker. Jeg har jobb så lenge jeg er lege i spesialisering,
men hva jeg får anledning til etterpå er høyst usikkert. Jeg er forsinket i min spesialistutdanning, og skulle gjerne hatt mer tid til
venner og familie. Likevel så må jeg være tydelig på at tillitsvervet
trumfer mine private behov innenfor rimelighetens grenser.. Det
har holdt på å koste meg jobben flere ganger. Jeg feiger ikke ut for
å redde egen ræv, for å si det sånn. Jeg jobber med uttrykksformen
– den kan alltid bli bedre. Heldigvis får jeg mye støtte fra kollegiet
fordi jeg tør si ifra.
–  Hva gjør du når du ikke kan være Ylfer lenger? Kommer du
alltid til å være tillitsvalgt?
–  Tja … Jeg håper at jeg alltid kommer til å bry meg og være
engasjert. Jeg håper jeg får jobb, jeg er glad i å arbeide. Forhåpentligvis blir jeg en god ektemann og en morsom pappa!
–  Legeforeningen har fokus på at tillitsvalgte bør og kan bli
gode ledere, og har sågar startet en kursserie som heter «Fra
tillitsvalgt til leder». Har du noen slike ambisjoner?
–  Vel, tiden som tillitsvalgt har gjort at jeg har fått innblikk i
mange ledelsesbeslutninger, og jeg har mange tanker om ledelse
og personalhåndtering. Jeg har aldri gått inn i tillitsverv med private ambisjoner. Mine ambisjoner har vært å hjelpe og være til
stede for medlemmene og bidra til en god utvikling av helsetjenesten, ingenting annet.
–  Hva gjør en såpass livat kar for å slappe av?
–  Slappe av? Sove. Daffe litt i sofaen og se på tv. Det korrekte
svaret skal vel være kajakk, terrengsykling, SATS og … ja jeg gjør
LITT av det også, MEN det blir knapt med overskudd til tider.
Treffer jeg engasjerte mennesker blir jeg fort engasjert, og da går
tida. Slappe av får jeg gjøre siden.
–  Når får du din etterfølger?
–  Godt spørsmål. Forhåpentligvis snart! Han eller hun skulle
gjerne vært her for 2–3 år siden! Interesserte bes ta kontakt! Jeg
vil gjøre mye for å hjelpe til! En vara flyttet til kjæresten sørpå, en
annen ble gravid, en tredje ombestemte seg. Vi har hatt diverse
allmøter og Trinn I-kurs for å rekruttere noen som kan overta
etter meg uten særlig hell. Valgkomiteen har leita med lys og
lykter. Jeg tror engasjerte folk kan bli litt overveldet over arbeidsmengden, men man må jo bare finne sin egen stil. Jeg tror man
bør delta i møter og kurs med Dnlf sentralt for å få relasjoner
med våre viktigste støttespillere sentralt, samt andre tillitsvalgte,
og være tilgjengelig slik at medlemmene er trygge på at de har
en tillitsvalgt i ryggen. Andre forbund på vår størrelse har jo
kanskje fulltidstillitsvalgte. Det er tungt å drive slikt arbeid uten
noen sekretariatstøtte i nærheten, og uten sikkerhet om fremtidige jobbtilbud etc. Jeg kunne ikke tenke slik den gang, jeg var
forpliktet til å ta ansvar når ingen andre gjorde det. Alt i alt er jeg
glad for det i dag.
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Stipend til
Lederutdanning
To stipender á kr. 60.000,– til tillitsvalgte
Stipendene skal benyttes til kompetansegivende lederopplæring. Stipendene er forbeholdt leger som tar vekttallsgivende
lederutdanning. Stipendet er åpent for alle Ylfs medlemmer, men
nåværende og tidligere tillitsvalgte etter hovedavtalen, og tillitsvalgte sentralt i foreningen vil bli prioritert.
Søknad om tildeling av stipend sendes til Ylfs styre, postboks
1152 Sentrum, 0107 Oslo. Styret vil vurdere søknadene og tildele
stipender.
Utbetalingen av stipend vil bli innberettet som trekkfri ugiftsgodtgjørelse. Utbetalingen vil ikke medføre noen skatteplikt, forutsatt
at det dokumenteres ovenfor skattemyndighetene at beløpet er
benyttet til utgifter knyttet til utdanningen.
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Foto: Bjarte Grønstøl

Søknadsfrist: 15. desember 2011

Inte
Re aksjoner
rvj u

Hei!
Jeg leste med stor interesse det siste medlemsbladet til Ylf med tittlen

lenge kommer man til å klare å være i klinikken? Hva skal man gjøre når

«Når legen blir syk». Selv om det for så vidt var en meget relevant pro-

man ikke lenger kan jobbe som kliniker? Bør man begynne å spare mht

blemstilling som ble tatt opp i artikkelen om legen som måtte opereres

tilværelsen som framtidig uførepensjonist? Usikkerheten er kanskje det

på eget sykehus, savner jeg et fokus på leger som lever med kronisk

verste.

sykdom. De legene som må leve med sin sykdom samtidig som de jobber
med syke og er omgitt av leger som kollegaer.

I tillegg er man på begge sider av bordet i behandlingssituasjonen. Man
får kjenne på fortvilelsen over brutte ventelistegarantier, henvisninger

Jeg er redd for at jeg ikke kommer utenom å være personlig, da jeg

som forsvinner i intet og innkallelser som gang på gang blir glemt. Og

selv tilhører denne gruppen leger. I sommer traff jeg på en kollega jeg

dette på din egen arbeidsplass. Man er vant til å behandle pasienter selv,

har studert med og hatt sykehusturnus med. Vi er begge revmatikere,

men det er vanskelig å være pasient når legen du syns er arrogant og

og med den enslige tilværelsen det er å være lege og kronisk syk kom

nedlatende er en kollega. Er det slik pasienter oppfatter en selv?

samtalen over kaffekoppen raskt inn på hverandres sykdom. Det var en
veldig spesiell opplevelse der det viste seg at spørsmål og tanker en selv

Det er lett for å føle seg utenfor fellesskapet og ekstra isolert når man

hadde var speilbilder av den andres. Noe av det vanskeligste er at ingen

selv har nok med å komme seg igjennom arbeidsdagen, mens kollega-

ser at man er syk og langt mindre hvor syk man er. Det er ingen som leg-

ene er over gjennomsnittet opptatt av fjellklatring, kajakkpadling eller

ger merke til når sykdommen forverrer seg og smertene og utmattelsen

skigåing (som legen i artikkelen «Når legen blir syk» som var klar for

tar overhånd. Hvordan tar det seg da ut å måtte ha sykemelding når man

Vasaloppet). Det er ofte jeg sitter igjen med følelsen av å være Jimmy

på overflaten ser helt frisk ut og vet at kollegaer vurderer en? Du vet du

Hendrix i The Beatles, jeg er i feil gruppe. Bør man så jobbe som lege

ville ha sykemeldt en pasient som var like syk, men du har ikke samvittig-

hvis man er kronisk syk? Jeg mener at det er viktig å ha leger som har

het til å være sykemeldt når man vet det betyr ekstra belastning for de

mer enn teoretisk kunnskap om tilværelsen som kroniker og som vet

gjenværende legene. «Det er viktig å ta vare på en selv» sier man til pasi-

hvordan man blir behandlet som pasient utover det å gjennomgå en

entene, men for en selv er frasen like tom som «god jul». Og dessuten,

blindtarmoperasjon.

hvem vil ansette en syk lege i spesialisering?
Med vennlig hilsen
Den gradvise forverringen av sykdommen gjør det opplagt at en ikke
kommer til å holde ut i arbeidslivet i 40 år til, til den normerte pensjonsalderen. Man må ta spesialiseringen mens man enda klarer det, og det

– Birgit Margrethe Falch
Lege i spesialisering

er en surrealistisk erkjennelse når man enda ikke har fylt 30. Men hvor

Gikk du glipp av forrige Forum med
tema «Når legen blir syk»? Du finner
Forum nummer 4 2011 og tidligere
utgivelser på nettsidene til Ylf –
www.ylf.no.
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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:
Kjersti Toppe

Spørsmålet er om helse
egentlig egner seg som et
marked? Det er et politisk
spørsmål. Jeg mener nei.
– Kjersti Toppe

Lege = helsetilbyder
For noen få generasjoner siden var legerollen preget av at legen tilhørte bygdas
elite. Leger, lærere, lensmann og prest
nytte stor respekt og hadde høy posisjon
i samfunnet. Dette har senere endret
seg i takt med utviklingen av kunnskapsnasjonen Norge. Leger er fortsatt
respekterte, men posisjonen i samfunnet er langt fra slik den var. Man kan lett
forestille seg at legerollen var annerledes
den gang da den langtreisende distriktslegen kom til gards, enn den er i dag.
Den gang var utdanningsnivået i befolkningen generelt lavere, og folk var vant
til å takle sykdom og død. Vanskelige
kommunikasjoner, vær og vind og den
medisinske utviklingen generelt tilsa at
det ikke alltid var hjelp å få. Folk måtte
akseptere at det gikk galt. At liv gikk tapt.
Distriktslegen, og for den del sykehuslegene, var generalister og allvitende, og
oftest menn. Fra dette er det et enormt
steg fram til dagens mer spesialiserte og
godt utviklede helsevesen. I dag er legene
grein- og kvistspesialiserte. Kvinneandelen er høy. Pasientene er mer krevende og
har lovfestede rettigheter og klagemuligheter. Legen er ikke like enerådende og
har ikke «alltid rett», slik de gjerne hadde
tidligere. Pasientene opererer som kunder i et helsemarked der legene fungerer
som «tilbydere» av helsetjenester. Denne
utviklingen former legerollen nå, og vil
mest sannsynlig gjøre det i fremtiden.
Lege-pasientmøtet
Det viktigste i legerollen er legens møte
med pasienten. Selv om politikken og
samfunnsutviklingen påvirker og lager
rammebetingelser, er det grunnleggende i legerollen ganske tidløst. Det er
møtet mellom lege og pasient som er
det viktige. I dette møtet er kommunikasjon, forståelse og respekt nøkkelord.
Lege – pasientmøtet må skape tillit og
gi trygghet. Det gjelder i allmennpraksis, det gjelder på sykehus. Men dette
trues. Det trues først og fremst av en

effektiviserings- og markedstankegang i
helsevesenet. Utviklingen har gått langt i
retning av høyere krav til effektivisering
og på måling av det målbare. Tidsfaktoren blir knappere og knappere. Sykehus
som behandler flest pasienter på antall
legeårsverk premieres. Når styringsfokuset er slik, vil det som ikke kan måles
gjerne bli nedprioritert. Og det gode
lege–pasient-møte krever tid. Men tidsfaktoren blir sett på som en utgiftspost.
Utgiftene skal ned. Dette styringssystemet gjør lege–pasient-kontakten sårbar,
og setter etter mitt syn legerollen i skvis.
Tidsbruk bør lønne seg
Helsevesenet har gjennomgått stor effektivisering og omstrukturering de siste
10–20 årene. New Public Management
heter systemet som ved sin inntreden i
offentlig sektor også har satt sitt preg på
helsesektoren. Bestiller–utfører-modell,
innsatsstyrt finansiering, klinikkorganisering, DRG-koding, rapporteringer,
målinger og budsjettkontroll tar stor
plass og påvirker legerollen. Mange leger
og annet helsepersonell føler de får for
liten tid til direkte pasientrelatert arbeid.
Papirarbeid og rapporteringer tar mye
tid. Per Fugelli har fortalt sin historie, om
det store antall leger han møtte som kreftsyk, og hvor få minutter konsultasjonene
varte. Vi må spørre oss selv om det er slik
vi vil det moderne, godt utviklede helsevesen skal møte alvorlig syke pasienter?
Er vi fornøyd med hvordan systemet lar
legerollen utvikle seg? Min mening er at
helsevesenet i fremtiden må fokusere på
ordninger og finansieringsmetoder som
legger til rette for å utvikle legerollen og
lege–pasient-kontakten, og som sikrer at
tidsbruk lønner seg! Det vil også være et
viktig kvalitetshevende tiltak.
Sosiale helseforskjeller
Et annet forhold er hvordan legerollen
i fremtiden skal møte de sosiale helseforskjellene. Vi har markerte sosiale
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Min mening er at helsevesenet i fremtiden må fokusere på ordninger og
finansieringsmetoder som legger til
rette for å utvikle legerollen og lege–
pasient-kontakten, og som sikrer at
tidsbruk lønner seg! Det vil også være et
viktig kvalitetshevende tiltak.

Pasientens rettigheter
Økende grad av rettighetsfokusering
vil også påvirke legerollen. I Norge har
pasienten en rett til å velge ved hvilket
sykehus man skal bli behandlet/vurdert.
Rettighetspasienter har krav på å få fastsatt en individuell frist. Bryter sykehuset
fristen, har man krav på å få behandling
uten opphold, om nødvendig fra private sykehus eller sykehus i utlandet.
Riksrevisjonen har nettopp lagt fram en
evaluering av ordningen. Rapporten sa
at både fastlegene og sykehusene måtte
bli flinkere til å informere pasientene om
sine rettigheter til fritt sykehusvalg. Men
det interessante var at ordningen med
fritt sykehusvalg viser seg i størst grad å bli
brukt av pasienter med høy inntekt, høy
utdannelse og som er tilknyttet arbeidslivet. Min erfaring er at eldre pasienter

også er mindre interessert i å velge annet
sykehus enn det nærmest mulige. Det
betyr at rettighetshelsevesenet favoriserer de ressurssterke og kanskje de yngre.
Mer er i vente. Helsedirektivet, som ble
vedtatt i mars 2011 i både Europaparlamentet og i Rådet, fastsetter at pasienter
skal ha rett til å motta helsehjelp i alle
land som omfattes av EUs indre marked.
Målet er å styrke pasientrettighetene.
Om Norge implementerer dette direktivet, får vi en utviding av ordningen med
fritt sykehusvalg. Spørsmålet er hva dette
gjør med legerollen, og om dette virkelig
fører til sterkere pasientrettigheter, eller
om det kun fører til det for noen grupper?
Å sørge for at alle pasientgrupper kommer med og på lik linje får ta del i den

Helsemarked
I våres var jeg på en debatt på Stortinget
som Teknologirådet arrangerte. Spørsmålet om hvem som eier journalen kom opp.
Er det legen, eller er det pasienten? Det er
en interessant debatt. I forrige generasjon
var det i alle fall ikke tvil om hvem som eide
journalen. Jeg husker fra da jeg selv var i
turnus og skulle hente noe informasjon
fra papirjournalen til en kvinnelig, eldre
pasient. Notatet var gjort av den gamle
kommunelegen, og skrevet ned en gang
på 1960 tallet. Der sto det følgende: «…
Pasienten XX er 6-barnsmor, gardskjerring, og ser ditto ut.» Den gang var det i alle
fall ikke tvil om hvem som eide journalen,
og det var ikke pasienten! De fleste politikere vil kanskje si at det i dag er pasienten
som må eie journalen. Diskusjonen viser
med tydelighet at legerollen er i endring
og at maktbalansen er endret. Legen er i
en tilbyderrolle, pasienten er kunden som
shopper tjenester. Helse blir sett på som
marked, imens vi registrerer at helseforsikringer øker og at ressurssvake grupper
risikerer å falle utenfor. Spørsmålet er om
helse egentlig egner seg som et marked?
Det er et politisk spørsmål. Jeg mener nei.
Men inntil videre må legerollen balansere
innenfor dette markedssystemet, selv om
det ikke alltid vil være like enkelt.

artikkelForfatteren
Kjersti Toppe f 1967 er lege og
politiker (Senterpartiet). Hun er
stortingsrepresentant for Hordaland
og første nestleder i helse- og
omsorgskomiteen på Stortinget.
Hun ble uteksaminert cand.med i
1992 ved UiB, turnustjeneste Larvik/
Kvam, og har tidligere bl.a. jobbet
en periode ved Bergen Legevakt
som kommunelege II.
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helseforskjeller i Norge. I følge Folkehelseinstituttet er de sosiale forskjellene
i helsetilstand større i Norge enn i de
andre skandinaviske landene. Det finnes
rapporter som indikerer at leger bruker
mer ressurser og mer tid på pasientene
med høyest utdanning og høyest inntekt.
I fremtiden håper og tror jeg at legerollen endres, slik at man i større grad tar
ansvar for og fokuserer på de ressurssvake pasientgruppene, de som ikke
automatisk søker legehjelp selv, av ulike
grunner. Dette ligger også som intensjon
i Samhandlingsreformen.

medisinske utviklingen, blir kanskje en
av de største utfordringene til legerollen
i årene fremover.
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et er noe eget med roen som senker seg over sykehuset når julen nærmer seg. Med vaktcallingen i lomma på vei mot mottaket prøver jeg å lirke mandelrestene fra avdelingens emne
julegløgg ut av tenna med tunga. Samtidig forsøker jeg å huske om det er likør eller genever
som er farmors vidunderkur mot alt fra forkjølelse og hoste til atrieflimmer og søvnvansker, og som
alltid er det eneste på ønskelisten hennes, slik at hun tilfreds sitter igjen med minst 5 flasker til det
kommende året. I det jeg passerer sykehusapoteket, kommer jeg på at det er min tur til å stå for gaven
i avdelingens julekalender neste dag, og ender middels fornøyd opp med en pakke pent innpakkede
nesedråper. Vel fremme i mottaket ser jeg frem til å få meg en god kopp sur traktekaffe fra felleskannen, men blir mildt sagt skuffet når jeg for sent oppdager at en eller annen gladnisse har helt gløgg på
kaffekannen i et manisk forsøk på å skape julestemning. Jeg mistenker at det er samme person som
har satt frem kjøpepepperkaker i et pussbekken til allmenn forlystelse. Jeg tusler forurettet mot kaffeautomaten. På veien blir jeg nødt til å late som jeg er intenst opptatt av oppslaget om eldretrim på
informasjonstavlen for å unngå å måtte hilse på sykepleieren jeg på ingen måte klarer å huske navnet
på, men som jeg altfor godt erindrer at stripset kuttet jeg pådro meg på julebordet forrige uke etter et
komplett mislykket forsøk på stage-dive. Jeg stikker innom skadestuen og tyvlåner litt suturtråd som
må gjøre nytten som tanntråd for å bli kvitt mandelrestene og en slu pinnekjøttrevl som har irritert
meg over lengre tid. På vei tilbake til avdelingen tar jeg meg tid til å stoppe opp og studere årets juletre,
og ender dermed opp med å bli konfrontert av en dement pasient som synes det er høyst suspekt at
Helse-Norge tar seg råd til å ha juletrær midt på sommeren. Etter en kort tur innom vaktrommet og
en runde «DIPSing», kan jeg endelig sette meg på kontoret med bena på skrivebordet og årets julehefte med Knoll og Tott i fanget, i trygg forvissning om at vakttelefonen når som helst kan begynne
å ringe med tonene fra «Rocking around the Christmas tree» og forstyrre julefreden for denne gang.
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