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Vi har fått en del reaksjoner på forrige nummers innlegg fra Morbus 
Norvegicus.

Det har ikke kommet tydelig fram at innlegget ikke er et Ylf-innlegg.
Morbus Norvegicus er en blogg og de sier om seg selv: 
«Bloggen Morbus Norvegicus har eksistert siden september 2004. Formå-

let var opprinnelig å belyse og debattere viktige men upopulære tema (de to 
går ofte hånd i hånd) – og å gjøre det grundigere enn de fleste andre» Målet 
deres er en konstruktiv meningsutveksling.

På grunn av reaksjonene som har kommet, ble det et poeng å oppklare 
dette. Jeg skal  heller ikke stikke under en stol at jeg selv fikk et snev av «bako-
versveis» da jeg leste innlegget. Jeg husker at jeg tenkte noe sånt som: «Her 
blir jo alt vi står for og jobber for, fullstendig latterliggjort». Men det er sik-
kert ikke det som var tanken, egentlig. Vi har fått et leserinnlegg til Morbus 
Norvegicus denne gangen, et motargument i meningsutvekslingen, og det 
er jeg glad for. Det er sunt for oss å diskutere, og vi i styret har lenge ønsket 
oss mer av det i bladet. Det er også viktig å få fram at vi – på tross av samme 
yrke – er en gjeng med stor bredde i det vi mener, og jeg er ikke i tvil om at 
vi, som kollegium ville vinne på å ha flere diskusjoner, åpent og ærlig og uten 
at vi dømmer hverandre eller setter hverandre i bås. Det siste kan vi av og til 
slite litt med. Gynekolog og professor Ole-Erik Iversen sier noen om det i 
intervjuet lenger ut i bladet der vi diskuterer legers rolle i samfunnsdebatten. 
Det er viktig at vi sier det vi mener. Det er viktig at det er rom for at vi mener 
forskjellige ting. Som mennesker er vi på mange måter veldig like, men vi 
har alle litt forskjellige innfallsvinkler og litt forskjellige verdier, meninger og 
egenskaper. Det er nettopp det som gjør oss bra – sammen, og i de aller fleste 
tilfeller litt fattige alene. Det er et nytt år, lyset er på vei tilbake, og med flere 
timer med lys føler de fleste av oss at vi også får mer energi og mer mot. La 
oss bruke litt av det til konstruktive meningsutvekslinger.

Jeg vil også takke Marit for en helt uvurdelig innsats som redaktør! Lykke til 
videre, Marit.

Og takk Hanne, for at du har kommet. Vi gleder oss  til å se og lese.

Blogg: http://hegegjessing.wordpress.com

La oss diskutere

hege.gjessing@legeforeningen.no

Hege Gjessing 
Leder
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«Liberoturnus»
Liberoturnus eller libero-ordning er et begrep 
og et fenomen som har dukket opp i flere helse-
foretak den siste tiden. Ylf ønsker å avklare hva 
dette er, avklare lov- og avtalemessige forhold 
og gi råd til de som blir konfrontert med en eller 
annen form for liberoturnus.

Hva er «liberoturnus»? Ordningen innebærer at en lege blir 
bedt om å jobbe uten å ha egen tjenesteplan som definerer 
hvilke vakter en skal gå. Legen blir lønnet etter det som er vanlig 
tjenesteplan for legegruppen, men tar ett bestemt antall vakante 
vakter istedenfor å ta «egne» vakter som følger en tjenesteplan. 
Dette uten at en lønnes som ved uforutsett vakt.

Er dette en lovlig ordning? Arbeidsmiljøloven slår fast at alle 
som arbeider til ulike tider på døgnet skal ha en tjenesteplan 
som viser til hvilke tider en skal jobbe. I tillegg er det slått fast 
i overenskomstens del A2 at leger i spesialisering har rett til å 
inngå i eksisterende vaktordninger, blant annet for å få tellende 
tid til spesialiteten. Disse forholdene ivaretas ikke i en liberotur-
nus, og Ylf mener derfor at arbeidsgiver ikke har anledning til 
å innføre slike ordninger. Den enkelte lege har rett til å si nei og 
kreve egen tjenesteplan. I det du har signert en kontrakt med et 
helseforetak eller et sykehus, og kontrakten beskriver arbeid til 
ulike tider av døgnet, har du krav på en tjenesteplan som spesi-
fiserer når du skal ha vakt. 

Er det da uaktuelt med slike ordninger i sykehusavdelinger? 
I og med at de bryter med AML vil Ylf anbefale at en heller 
ikke frivillig går med på dette. Det er ikke gitt anledning i AML 
til å forhandle seg bort fra kravet om tjenesteplan, verken på 
individuelt nivå eller på organisasjonsnivå. En liberoturnus 
representerer en glidning bort fra den etablerte og godt hjem-
lede praksisen rundt tjenesteplanene, og aksept av dette kan 
svekke vår argumentasjon rundt tjenesteplanenes betydning i 
neste omgang. Vi vet at leger har blitt presset inn i slike ordnin-
ger mot å i det hele tatt få jobb. Det er uakseptabelt.

I napp-ut bilaget i dette nummeret av Forum for Yngre leger 
skriver nestleder Johan Torgersen om regelverket rundt tjenes-
teplaner og kommer også inn på liberoturnus. Sett dere inn i 
regelverk og argumentasjon. Ylf vil jobbe aktivt mot innføring 
av slike ordninger i norske sykehus!

Hege Gjessing 
Leder, Ylf

KoMMentar

Kommentar  
til innlegget til  
Morbus Norvegicus
Etter forrige nummers Morbus Norvegicus 
spalte «Fokus på eget behag – om å grave 
sin egen grav», mottok vi flere reaksjoner fra 
leserne. Under trykker vi ett av innspillene:

I Forum for yngre leger nr 5/2010, er det et innlegg under 
morbus norvegicus. Innholdet er både utdatert, feilaktig og 
kanskje ironisk ment, men bør likevel ikke stå ubesvart. 

I det sidelange innlegget fremlegges til dels svært tynn 
argumentasjon om hvorfor legers vaktlengde bør være så 
lang som mulig og hva slags innstilling vi bør ha til yrket 
vårt. Leger som ønsker kortere vakter (enn for eksempel 25 
timer) tillegges egenskaper som uorientert, uerfaren og uin-
teressert. Denne lite attraktive legen blir satt opp mot den 
bl.a. engasjerte legen som jobber 25 timer i strekk.

En slik beskrivelse faller på sin egen urimelighet, og det 
er nok innlysende for de fleste.  Den er likevel skremmende, 
da den representerer en fortid vi virkelig ikke vil ha igjen. 

Meg bekjent arbeider YLF nettopp for bedring av arbeids-
forhold og at arbeidslivet for yngre leger skal ivaretas og 
møte moderne arbeidslivsbestemmelser. Nettopp av den 
grunn gikk man bl.a. bort fra 24 timers vakter, og leger, som 
alle andre arbeidstagere, må forholde seg til arbeidsmiljølo-
ven (med små unntak). 

Når det avslutningsvis avrundes med at vi setter pri-
vatlivet foran (som om dette er negativt) når vi passer på 
rammene rundt yrket vårt, som for eksempel hviletid og 
arbeidstidsbestemmelser, er dette først og fremst trist for 
forfatteren, men kan også virke ødeleggende på mange års 
arbeid for YLF, hvis innlegget blir ansett som gjengs oppfat-
ning blant yngre leger. 

Heldigvis tror jeg likevel det er slik, at den type arbeids-
form som blir opphevet i innlegget, dog tilhører en eldre 
tidsalder som heldigvis er utgått på dato.

 
Mariam Löfwander, Lege i Spesialisering

leserne Mener
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Nasjonalt og internasjonalt er det stor 
aktivitet innen helseinformatikk. Likevel 
brukes betydelig lavere summer på IKT 
(Informasjons- og kommunikasjonstekno-
logi) innen helse enn i mange andre sektorer 
i samfunnet. Dette skjer til tross for at IKTs 
potensiale bare delvis er realisert. Hvem 
husker ikke nattevaktene i akuttmottaket da 
man måtte opp på skrivestuene og lete etter 
pasientens papirjournal blant hundrevis 
andre? Alle sortert på dato, med påklistret 
diktert kassett fra forrige innleggelse 2 uker 
tidligere.

IKT er en teknologi der deling og gjen-
bruk av informasjon er hovedpoenget. Vi 
kan se radiologiske undersøkelser på alle 
pcer på sykehuset, inkludert kontoret. Vi 
kan i privatlivet dele kunnskap, erfaring og 
informasjon med andre via internett. Store 
aktører som Facebook, Google og Apple 
viser nå hva teknologien virkelig kan tilby, 
både for deling, men også for å begrense 
hvem som får se din informasjon.

Så hva hvis leger, sykepleiere og andre 
yrkesgrupper blir enige om å fordele doku-
mentasjonsoppgavene smartere enn i dag?  
Og hva hvis vi begynner å dokumentere på 
en slik måte at ikke all informasjonen må 
repeteres i hvert eneste notat? Hvis yrkes-
gruppene kan nyttiggjøre seg av hverandres 
dokumentasjon og arbeide tettere som 
team. Hvis vi kan industrialisere de delene av 
aktiviteten som ikke trenger menneskelige 

hender og skjønn. Da kan vi kanskje få tid til 
å sitte ned litt med pasienten og bruke pla-
ceboeffekten for alt den er verdt.  «Sjelden 
kurere, ofte lindre, alltid trøste». Og selv-
følgelig bør fastleger og private spesialister 
dokumentere på samme måte, slik at kløf-
ten mellom aktørene minsker og pasienten 
opplever en kontinuerlig, helhetlig omsorg 
uten informasjonsmangel.

Spaserturene ned til radiologisk avdeling 
gjennom de øde gangene var god kontem-
plasjonstid, uten mulighet for forstyrrelser 

eller avbrudd. Der nede stod de store bil-
deskapene, med papirlapper som viste 
hvilken knapp man skulle trykke på for å 
se pasientens opphengte bilder. Dessverre 
er denne isolasjonsmuligheten borte. Det 
blir stadig flere avbrudd og mindre tid til 
å resonnere rundt hva pasienten egentlig 
feiler. Men kanskje kan IKT foreslå diag-
noser? Sammenstillingen av høy feber, høy 
CRP, høy puls og lavt BT kan vel gi mistanke 
om sepsis? Det vanskelige er å få strukturert 
informasjonen som trengs for beslutnings-
støtte.  Reglene kjenner vi godt for de 
vanligste lidelsene.

Tilbake til røntgenbildene. Tilgjenge-
ligheten via 0 og 1 bits, gjør at man kan 
slippe å gå ned på røntgen for demonstra-
sjon om morgenen. Kommer radiologen 
opp til morgenmøte-rommet for å demon-
strere bilder hos dere? Er det mest effektivt 
at 1 radiolog går 5 minutter gjennom kor-
ridoren, eller 20 medisinere? Jeg kjenner 
flere avdelinger som i plenum bruker EPJ 
(elektronisk pasientjournal) på vaktmøter, 
særlig bilder og lab, som supplement til den 
muntlige overføringen av informasjon.

Uansett, disse hintene om hva fremtiden 
kan inneholde, vil kreve en stor mengde 
arbeid og ressurser. Leger, som den øverste 
medisinske kompetansen, må delta i utvik-
lingen og fremdriften. Det pågår for tiden 
mange aktiviteter nasjonalt og regionalt 
som de fleste vil måtte forholde seg til innen 

IKT i helsevesenet –  
nyttig for leger?
De fleste leger opplever stor tidsnød i arbeidet. Stadig mer avansert diagnostikk med tilhørende 
spesialisert behandling gjør arbeidsdagen krevende. I tillegg vil endrede krav i befolkningen og vok-
sende antall eldre øke aktivitetsnivået til alle døgnets tider. I verste fall har vi ikke anledning til å gjøre 
så grundig arbeid som moderne medisin krever. Det er fare for feil på grunn av snarveier og man-
glende nøyaktighet. Vi får ikke maksimal effekt av behandlingen på grunn av for lite tid til omsorg, 
samtale og forklaring fra legen. Dessverre opplever mange at IKT er en tidstyv istedetfor en hjelper. 
Må det være slik?

iKt  i  helsevesenet

Eirik Nikolai 
Arnesen er 
Spesialrådgiver 
ved IKT-
avdelingen, Oslo 
Universitets-
sykehus. Han 
har jobbet med 
helseinformatikk 
i 4 år, spesielt 

med elektronisk kurvesystem og 
legemidler, prøvesvaradressering og 
multiresssursbooking. Han er også 
YLF-representant og nestleder i LUFE, 
Legeforeningens utvalg for elektronisk 
samhandling, og representerer YLF i 
styringsgruppen Forprosjekt Nasjonal 
journaltilgang for pasienter. 

eiriK niKolai  arnesen
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en relativt nær fremtid. Nedenfor følger 
en kort liste over noen av aktivitetene som 
pågår.

Nasjonalt meldingsløft
Utføres/koordineres av Helsedirektoratet på 
oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartemen-
tet. Etablert for å få fortgang i utviklingen av 
elektronisk samhandling i helse- og omsorgs-
sektoren. Meldingsløftet er organisert som et 
program bestående av flere prosjekter hvor 
ulike aktører har ansvar. Videreføres ut 2011. 
Det skal legges til rette for at fastlegekontor 
og kommunal pleie- og omsorgstjeneste 
kan utveksle basismeldinger som epikriser, 
henvisninger, rekvisisjoner, laboratoriesvar, 
pleie- og omsorgsmeldinger og resepter fra 
alle helseforetak. Meldingene skal overføres 
elektronisk over helsenettet og følge stan-
dard arkitektur for samhandling.

Blant delprosjektene inngår: 
- ELIN (Elektronisk informasjons ut-

veks ling) all menn lege/avtale spesia list. 
Bidra til økt mel dings ut  veks ling gjen-
nom utvik ling av tjen lig prog ram vare.

- NHN Adresseregisteret. Nasjonalt, 
oppdatert adresseregister for helseve-
senet, inneholder adresser som kreves 
for elektronisk sending av informa-
sjon via Helsenettet. Overflødiggjør en 
rekke private aktører som vedlikehol-
der adresselister over leger.

- Forprosjektene for ELIN helsestasjon 
(ELIN h) og Prosjekt ELIN sykmelding 
(ELIN sm) er foreløpig ikke en del av 
Meldingsløftet.

eResept-programmet 
Stort program som skal gjøre det mulig 
å sende elektronisk resept til en sentral 
database. Alle apoteker skal ha tilgang til 
«Reseptformidleren» og pasienten trenger 
ikke å ha med seg papirresept. Gevinstene 
er hovedsaklig mindre feilmedisinering 
pga. misforståelser med håndskrevne resep-
ter. Gir god statistikk over reseptbruken i 
Norge. Dessverre lagres informasjon om 
hentet legemiddel kun 1 måned, så eResept 
gir ikke nødvendigvis nytte i nødsituasjoner 
på sykehus. Full historikk skal vedlikehol-
des av fastlegene ved at deres respektive 

EPJ oppdateres. Har blitt vellykket utprøvd 
på 6 legekontor, 2 apotek, 1 bandasjist i 
Os i Hordaland, og ved 10 legekontor og 7 
apotek i Larvik i 2010. Våren 2011 skal sys-
temet utbres videre. Ingen sykehus har hittil 
anskaffet programvare for å bruke eResept. 
(Des.2010). 

FEST – forskrivning- og 
ekspedisjonsstøtte
En strukturert database over alle legemid-
ler som er tilgjengelige i Norge. Utviklet 
og vedlikeholdes av Legemiddelverket. 
En forutsetning for eResept, men også for 
fremtidig deling av legemiddelinforma-
sjon mellom behandlere. Vil også være 
datagrunnlaget sykehus i fremtidige kur-
vesystemer. En utfordring er at SPCene 
(Summary of product characteristics), den 
offisielle dokumentasjonen om hvert enkelt 
legemiddel, ikke er strukturert. Dette gjør at 
beslutningstøtte foreløpig ligger noe unna i 
tid. Et utdrag av SPCene finner dere i Felles-
katalogen, redigert av legemiddelindustrien.

Norm for informasjons- 
sikkerhet i helsesektoren 
Veiledning for helsepersonell i hvordan 
lov- og regelverk vedrørende informasjons-
sikkerhet kan etterleves. Skriftlig tilslutning 
til Normen er en betingelse for å få tilgang 
til Norsk helsenett. Ett hoveddokument 
(«Normen») som suppleres med et antall 
«Faktaark» er nyttige hjelpemidler. 

Helsenett Statsforetak
Nytt statsforetak er etablert høsten 2009 
med utgangspunkt i Norsk helsenett 
AS. Det nye Norsk helsenett SF eies av 
Helse- og omsorgsdepartementet. Norsk 
Helsenett er etablert for å sikre en felles 
standardisert plattform for elektronisk sam-
handling i helse- og sosialsektoren i Norge. 
Vil snart tilby et nasjonalt adresseregister 
og generering av hjelpenummer/nødnum-
mer for pasienter med ukjent eller uten 
fødselsnummer.

Nasjonal kjernejournal
Helse- og omsorgsdepartementet og Hel-
sedirektoratet utreder hvordan en løsning 

for kjernejournal kan etableres. Utvalgte 
journalopplysninger bør være tilgjenge-
lig for alle behandlere i helsevesenet for å 
kunne hentes ut når pasienten har behov 
for øyeblikkelig hjelp. Kan også være nyt-
tig for kronikere som har mange kontakter 
med helsevesenet, og for samhandling mel-
lom aktører i primær- og sekundærlinje. 
Det jobbes nå med flere løsninger, bl.a. lig-
nende struktur som eResept, med en sentral 
«bank» hvor data lastes opp. Andre alterna-
tiver er en sanntidsoppdatert database som 
på sikt erstatter de lokale EPJene. Altså en 
nasjonal journal der enkelte deler av infor-
masjonen er delt, mens andre deler kun er 
tilgjengelige for den som dokumenterte eller 
et utvalg – likt som Facebook.

Pasientens tilgang til egen journal
Forprosjekt i Helse Sør-Øst. Vil bruke tek-
nologien utviklet på Rikshospitalet, Min 
Journal, til å gi pasienten tilgang til journ-
aldokumenter via internett. Brukes i dag 
for å gi sikker elektronisk kommunikasjon 
mellom lege og pasient. Kan inngå som en 
del av kjernejournal. Pasientene har i dag 
forskriftsfestet rett til å lese egen journal, 
unntatt der det vurderes at pasienten kan ta 
skade av å lese dette. En bekymring er for 
svake, undertrykkede grupper, som helst vil 
ha sin medisinske historie i fred for familien. 

HelsIT-konferansen,  
årlig i september i Trondheim
Arrangeres av NTNU, KITH (Kompetanse-
senter for IT i helse- og sosialsektoren) og 
Norsk senter for elektronisk pasientjournal. 
En møteplass hvor alle med interesse for 
helseinformatikk, enten dette nå er i egen-
skap av ledere i helsevesenet, helsepersonell, 
IT-personell eller forskere, kan komme 
sammen og få et faglig påfyll.

MIE 2011 
Internasjonal konferanse som i 2011 skal 
arrangeres i Oslo.

World of health IT
Europeisk utgave av den internasjonale 
HIMSS-konferansen. Sirkulerer i EU.
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Se for deg følgende scenario fra en av våre 
små kommuner: En eldre kvinne har fått 
feber, nedsatt allmenntilstand og har fått 
tungt for å puste. Hun blir hentet med 
ambulanse i sitt hjem og hun bringes til 
det lokale legekontoret.  Hennes primær-
lege ønsker henne innlagt med mistanke 
om pneumoni etter en kort vurdering, og 
prosessen med å få henne innlagt på nær-
meste sykehus blir iverksatt. Henvisningen 
skrives på PC og printes ut på en skriver, 
før denne faxes. En helse sekretær sladder 
kvinnens navn og bytter det ut med initialer 
slik at mottakeren av faxen må informeres 
per telefon for å få greie på hvem dette gjel-
der. Tenk om henvisningen havner i gale 
hender? Primærlegen henvender seg også 
per telefon til det samme sykehuset og ber 
om å få konferere med vakt havende indre-
medisiner. Hun legger fram saken slik hun 
har vurdert den og ber vakt havende om en 
medisinsk vurdering av pasienten, samt 
om en innleggelse. Ambulansen står så 
klar til å frakte kvinnen videre til sykehu-
set, som ligger ca en kjøretime unna. Men 
vent et øyeblikk. Var pasientens medisin-
liste oppdatert? Primærlegen er usikker. 
For sikkerhets skyld ringes hjemmesyke-
pleien, som tar seg av kvinnen til daglig, 
og heldigvis sitter de med en oppdatert 
medisinliste. Denne skrives ut på en annen 
printer, før denne sendes som en ny telefax 
til sykehuset. Nok en gang med kun ini-
tialer for pasientsikkerhetens skyld. Etter 
en halvtimes arbeid og laginnsats, sendes 

pasienten så av sted med ambulanse og 
kommer fram en time senere på syke huset. 
Vakthavende medisiner sjekker i sitt eget 
PC-program vedrørende pasientens tid-
ligere sykdommer og bakgrunn. Etter 
samtale med pasienten er det imidlertid 
flere spørsmål som må besvares, og syke-
huslegen bestemmer seg for å kontakte 
innleggende primærlege per telefon for å 
få tilgang til mer utfyllende journalinfor-
masjon. Han har nemlig ikke tilgang til 
samme datasystem som primærlegen har 
og må derfor ringe. Heldigvis er fastlegen 
å få tak i. Han presenterer seg og hevder 
(rettmessig) at han er sykehuslege som har 
behov for helseopplysninger. Nødvendige 
helseopplysninger gis ut og behandling 
iverksettes. En uke senere blir pasienten 
skrevet ut, og fire uker senere har primær-
legen fått et brev per konvensjonell post 
som beskriver hva som har foregått på 
sykehuset. I det epikrisen finner veien til 
legekontoret, har pasienten allerede vært 
til en kontroll etter utskrivelse og har for-
talt fastlegen sin om hva som har skjedd 
på sykehuset. Informasjonen har naturlig 
nok vært svært mangelfull, og fastlegen har 
derfor allerede vært i kontakt med sykehu-
set og fått utlevert helseinformasjon per 
telefon og telefax etter å ha hevdet (rett-
messig riktignok) at hun er primærlege for 
pasienten. 

 

Bakgrunn og konsept
Norge er et høyteknologisk land på mange 
måter med et høyt antall velutdannede 
mennesker, høy forventet levealder og 
svært god levestandard. I følge FN sine 
beregninger i form av den såkalte Human 
Development Index (HDI) som tar høyde 
for disse faktorene samlet, ligger faktisk 
Norge helt på topp i forhold til 168 andre 
stater per november 2010. Det er lite som 
tyder på at denne vurderingen tar i betrakt-
ning nivået på den administrative delen av 
helsetjenestene i Norge, som må kunne 
sies å være til dels svært primitiv.  Når man 
går inn på enkelte sykehus og legekonto-
rer i landet vårt, er det fortsatt lett å finne 
både faxmaskiner, manuelle diktafoner, 
matriseskrivere og PC’er fra midten av 
1990-tallet med tilsvarende programvare. 
Konvensjonell post er også mye brukt med 
ofte klart merkede konvolutter som røper 
at innholdet er helserelatert. Det er i tillegg 
stor variasjon i måten pasienter blir henvist, 
utskrevet og fulgt opp rent administrativt.  
Jeg er redd for at mitt eksempel innled-
ningsvis er en situasjon som alt for mange 
kjenner seg igjen i, og det har slått meg flere 
ganger som turnuslege hvor primitive, lite 
sikre og lite effektive metoder vi benytter 
oss av. Det er selvfølgelig utvikling innen-
for IT-løsninger i Norge også, men fram 
til ganske nylig har dette foregått i relativt 
liten skala og kun innenfor de enkelte hel-
seforetakene. Alle som har jobbet på en 
legevakt er smertelig klar over hvor lite 

Vi besitter alle plastkort av ulike typer som skal hjelpe oss å holde orden på livene våre i form av 
bankkort, kredittkort, førerkort, kort som skal sørge for at vi mottar diverse rabatter i forretninger 
og kort som skal hjelpe oss på andre måter dersom et uhell er ute. Kort som inneholder opplysnin-
ger om personlig helse derimot, har inntil ganske nylig vært en fremmed tanke i Norge. Hva ligger i 
begrepet helsekort og hvordan er det tenkt i bruk? Hva menes med Nasjonal kjernejournal? Er det 
nå på tide at dette innføres i Norge?

Helsekort og  
nasjonal kjernejournal

Odd Bjørn Salte 
Styremedlem

oddbsalte@gmail.com

intervjuiKt i  helsevesenet
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helseinformasjon leger ofte baserer seg på 
når de tar medisinske avgjørelser. Man vet 
ofte fint lite om pasientene man behandler, 
og noen ganger vet man ingenting. Det er 
per i dag stor mangel på kommunikasjon 
mellom ulike helseinstanser, det mangler 
sentrale databaser som inneholder infor-
masjon om pasientene og dokumenter fra 
primærlegene til pasientene har man som 
oftest ikke tilgang til. 

Siden den etter hvert mye omtalte Sam-
handlingsreformen for helsetjenesten ble 
vedtatt i april 2010, har det blitt satt 
som nasjonal målsetning å bedre IT-
løsninger innenfor helsesektoren. 
Et av tiltakene har vært etableringen 
av det såkalte forprosjekt Nasjonal 
kjernejournal, der den overordnede 
hensikten er å strømlinjeforme pasi-
entjournaler og å bedre tilgang til kritisk 
pasientinformasjon. Dette for å hindre 
“uønskede hendelser i diagnostikk og 
behandling, skade og dødsfall som følge 
av feil legemiddelbehandling og unødven-
dige sykehusinnleggelser” som det heter 
i høring om Nasjonal helse- og omsorgs-
plan for 2011-2015. Forprosjektet har 
arbeidet som en gruppe eller et slags utvalg 
bestående av 12 personer. Av disse har 7 
representert Helsedirektoratet, 2 har repre-
sentert sykepleierne, Apotekforeningen 
har stilt med en representant og Legefo-
reningen har stilt med to representanter: 
Jørn Kippersund (Allmennlegeforenin-
gen) og Børre Fevang (Ylf)

Kjernejournal – innhold
Mye av arbeidet rundt forprosjektet 
omkring nasjonal kjernejournal har så 
langt dreid seg om hva en slik sentral 
database skal inneholde av informasjon, 
og følgende reflekterer utvalgets menin-
ger så langt. Det er foreløpig bred enighet 
innad i utvalget om at journalen skal dekke 
både primær- og spesialisthelsetjenestens 
behov. I tillegg til opplagte personalia, bør 
den inneholde informasjon om hvilke 
medikamenter pasienten benytter til van-
lig, og det har også vært et ønske fra flere i 
utvalget at den skal inneholde en oversikt 
over hvilke resepter som faktisk har blitt 

utlevert fra apoteket. Apotekene landet 
rundt har allerede datasystemer som er i 
stand til å registrere og lagre hvilke resepter 
som har blitt hentet ut, slik at en behand-
lende lege kan få dette med i sin oversikt 
over pasienten. Å registrere kritisk infor-
masjon slik som CAVE, er det også flere 
som er tilhengere av, men der har diskusjo-
nen tatt for seg at dette til en viss grad er en 
skjønnsmessig og ikke nødvendigvis helt 
objektiv faglig vurdering. Da 
det ofte går 

lang 
tid mellom utskrivel-

sestidspunkt og til utskrivelsespapirer er 
mottatt hos primærlegene, har det kom-
met et ønske fra flere om at fulle epikriser 
skal kunne bli tilgjengelig med et slikt 
journalsystem. Andre typer informasjon 
som kan bli aktuelt er svangerskapskort, 
organdonorstatus, blodtype og lignende. 
I eksempelet gitt innledningsvis kunne en 
henvisning ha blitt lagt til en slik journal, 
slik at bruk av fax og andre konvensjonelle 
(og usikre) metoder hadde blitt minimert.

Flere problemstillinger dukker natur-
ligvis opp når slike mulige nye løsninger 
diskuteres. Et av disse ankepunktene har 
vært medlemskap i en slik kjernejournal. 
Skal det være slik at alle norske statsbor-
gere må være medlemmer av ordningen 
for å kunne motta helsetjenester, eller skal 
den bare gjelde for de som er «storfor-
brukere» av helsetjenester med kroniske 
lidelser og mange sykehusinnleggelser 
bak seg? Skal man melde alle inn automa-
tisk til ordningen med aktiv reservasjon fra 
dem som ikke ønsker å være med, eller skal 
det fungere stikk motsatt? Et annet punkt 

for diskusjon har vært det man kan kalle 
redaktøransvaret: Hvem skal ha ansvaret 
for å holde en slik journal oppdatert? Skal 
dette være en ny oppgave for de allerede 
multifunksjonelle og ofte overbelastede 
fastlegene, eller skal det være et slags fel-
les ansvar der siste helsepersonale i kontakt 
med journalen skal stå som ansvarlig for 
det som har blitt lagt til?

Erfaringer fra andre land
En slik kjernejournal som 
beskrevet over, har alle-
rede blitt gjennomført 
i ulike former i flere 
europeiske land. Dan-
mark innførte såkalte 
papirfrie allmennlege-
kontorer for ti år siden, 
og for om lag to år 
siden ble det iverksatt 
en forsøksordning 
med kjernejournal.  

Erfaringer fra Island, Sverige, 
Finland og kanskje særlig Skottland har 
vært med på å gjøre norske myndighe-
ter oppmerksomme på mulighetene med 
fullstendig elektroniske og sentraliserte 
journalsystemer. I Skottland ble det i 2004 
iverksatt en forsøksordning med 100 000 
pasienter der utvalgte primærlegekontorer 
ble koblet opp mot et nasjonalt journalsys-
tem. Dette prosjektet ble en stor suksess, og 
over de påfølgende to årene ble prosjektet 
gjort om til en landsomfattende ordning.  
I dag er over 99% av landets over 5 mil-
lioner innbyggere del av dette systemet, 
som innebærer sentral informasjon om 
medikamenter, utskrevne resepter siste 12 
måneder, allergier og bivirkninger samt 
personalia.  Kun 1800 personer har valgt 
å ikke bli del av ordningen (0,03%), noe 
som må kunne sies å være en formidabel 
suksesshistorie. Ordningen har vist seg å 
ha stor pasienttilfredshet i form av tid spart 
i forhold til innleggelser, større sikkerhet 
omkring pasientdata (færre personer får 
tilgang med gode krypteringsordnin-
ger) og større sikkerhet omkring selve 
behandlingen, der nøyaktig oversikt over 
medikamenter har vist seg å være svært 
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effektivt og nyttig. De skotske legene, og 
da særlig primærlegene, har også vist seg 
å være svært fornøyde med ordningen, da 
den sparer dem for mye tid og forenkler 
deres hverdag.

Helsekort – et bedre alternativ?
I Taiwan har det også blitt innført en slags 
kjernejournal som har fått tilsvarende 
stor oppslutning som i Skottland (96% av 
befolkningen har valgt å delta i den nasjo-
nale ordningen). Journalen som der har 
blitt innført, er noe mer omfattende med 
informasjon om innleggelser, utskrivel-
ser, undersøkelser som har blitt utført (og 
faktisk også oversikt over kostnader i den 
forbindelse), vaksinasjonskort og organ-
donorstatus, i tillegg til oversikt over faste 
medikamenter og utleverte resepter. Den 
største forskjellen som skiller Taiwan fra de 
andre landene som har innført kjernejour-
nal, er innføringen av såkalte helsekort. 
Disse kortene er «smartkort», det vil si 
identitetskort som ligner på bank og fører-
kort med en liten elektronisk chip som 
inneholder lagrede data, lik chip’en som 
finnes på moderne bankkort. Data kan på 
den måten krypteres svært sikkert og kor-
tet leses i spesielle kortlesere som finnes på 
alle legekontorer, akutte medisinske mot-
tak og sykehusavdelinger. På den måten 
får kun behandlende helsepersonell til-
gang til pasientinformasjon, i motsetning 
til dagens systemer som benyttes utstrakt 
i Norge. Pasientene får også på den måten 
full kontroll over hvem som håndterer 
deres helseinformasjon, og det blir på 
ingen måte «fri flyt» av nettbasert pasient-
informasjon, slik en del skeptikere liker å 
fremstille det.   

Oppsummering
Det er liten tvil om at elektroniske journal-
systemer er i ferd med å gjøre sitt inntog i 
mange industrialiserte land, og i Norge er 
utviklingen så smått i gang. I løpet av få år 
har journalsystemer gått fra å være uteluk-
kende i papirform på en del sykehus til nå 
å være primært i elektronisk format. Det 
er nok også kun et tidsspørsmål før det 
innføres en nasjonal kjernejournal som 

ledd i bedre samhandling mellom primær 
og spesialisthelsetjenesten. Slik jeg ser det 
bør det være et krav at et slikt standardisert 
system innføres, og det bør kunne gå an å 
basere seg i stor grad på hvilke erfaringer 
andre tilsvarende land allerede har gjort 
seg i denne forbindelse. Skeptikere til et slik 
hel elektronisk og sentralisert system nev-
ner ofte bekymringen for at personvernet 
skal bli for dårlig og at helseinformasjon 
skal kunne komme på avveie. Min påstand 
vil være at vi allerede har et system (eller 
mangel på) som sørger for at pasientdata 
havner på avveie på daglig basis i form av 
telefaxer, brev og innspilte diktafonkas-
setter som forsvinner eller havner på feil 
plass. Omtrent hvem som helst kan ta en 
telefon til et sykehus og utgi seg for å være 
lege, og på den måten kan sensitiv infor-
masjon hentes ut kun ved hjelp av et navn 
og et fødselsnummer. Mange pasienter er 
dessuten nærmest sjokkerte over hvor lite 
samkjørte de ulike helseinstansene er og 
om hvor lite vi har fått med oss av hva pasi-
entene har vært gjennom av behandlinger. 
Jeg tror at bruk av elektroniske helsekort og 
en nasjonal kjernejournal kan bidra sterkt 
til å forbedre både kvaliteten på helsetje-
nester i landet vårt, øke pasientsikkerheten 
og ikke minst øke tilfredsheten blant både 
pasienter og behandlere.

For meg er det noe uklart hvor denne 
«IT-skrekken» som man kan høre uttrykt 
fra enkelte i medier, kommer fra. Flere 
står på barrikadene og kritiserer det som 
ofte kalles «overvåkningssamfunnet» der 

ulike typer informasjon lagres om oss alle 
sammen på ulike måter, og flere debat-
tanter gir ofte uttrykk for en viss paranoid 
tankegang. Vi har imidlertid allerede flere 
svært gode datasystemer som hjelper oss 
med å holde styr på viktig informasjon 
i hverdagen, og som de færreste føler seg 
truet av: Nettbankløsninger eksempelvis, 
som benyttes av de aller fleste, er svært 
sikre med enkle og effektive krypterings-
systemer, og hele formuer forvaltes via 
minibankkort som beskyttes av kun enkle 
fire-sifrede pinkoder. Helseinformasjon 
kan utvilsomt lagres og forvaltes langt mer 
sikkert enn bare via en slik enkel krypte-
ring og på en enkel og billig måte. Det er 
vårt ansvar som leger å delta i denne debat-
ten som i stor grad kommer til å definere 
vår fremtidige arbeidshverdag, og jeg synes 
det skal tas til orde for nye idéer og konsep-
ter innen helse-IT. Etter min mening er det 
særlig oss som yngre leger som bør ha det 
endelige ordet når nye systemer skal set-
tes i verk. Det er tross alt vi som skal drive 
og til dels styre norske helsetjenester i nær 
framtid, og dette er vår mulighet til å kunne 
påvirke utviklingsprosessen av nye IT-løs-
ninger for helsesektoren. 

Si din mening og delta i debatten rundt 
Nasjonal kjernejournal på våre Face-
booksider! Vi ønsker å få høre hva våre 
medlemmer mener slik at vi kan jobbe 
bedre med sakene våre.

• Nasjonal kjernejournal – nøkkel til god samhandling, eller et nytt steg mot 
overvåkingssamfunnet?” Artikkel av Jørn Kippersund, allmennlege og representant 
for Dnlf i forprosjektet til nasjonal kjernejournal i regi av Helsedirektoratet:

 http://blogg.tidsskriftet.no/2010/12/kjernejournal/
• http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kampanjer/samhandlingsreformen.html
• http://www.helsedirektoratet.no/samspill/kjernejournal/

nasjonal_kjernejournal___helsedirektoratets_anbefaling_til_videre_arbeid_655224
• Interessant artikkel om Helsetjenester i Taiwan og deres arbeid med helsekort:
http://www.smartcardalliance.org/resources/pdf/Taiwan_Health_Card_Profile.pdf
• Nettsidene til Nasjonal IKT, spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling 

innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi:
 http://www.nasjonalikt.no/Nasjonal%20IKT%20-%20Kjernejournal.htm

KILDER/VIDERE LESNING
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Timer
1 D D D D D HN 44,5
2 Fe FD V Fe F HD HD 57
3 D V Fe V Fe 45
4 D D D D D 40
5 F D D D V HN 56,5
6 V Fe FD Pol Pol 41,5
7 FD FD1 F F F 12

296,5 t
42,36 t/ uke

D: 08.00 – 16.00 = 8 timer
Pol: 08.00 – 16.00 = 8 timer
FD: 08.00 – 15.00 = 7 timer
FD1: 08.00 – 13.00 = 5 timer
V: 15.00 – 09.30 = 18,5 timer
HN: 19.30 – 09.30 = 14 timer
HD: 09.00 – 20.00 = 11 timer

Rett til tjenesteplan
Når vi som arbeidstakere og arbeidsgiveren vår har signert på 
arbeidskontrakten, utløses rettigheter og plikter for begge parter. 
Arbeidskontraktene har noe ulik ordlyd i ulike foretak, men alle 
skal inneholde formuleringer som knytter arbeidsforholdet både 
til Arbeidsmiljøloven (AML) og Overenskomsten mellom Legefo-
reningen og Spekter. Sistnevnte gjelder også for arbeidstakere som 
ikke er medlem av Legeforeningen. AML slår fast følgende i § 10-3:

«Dersom arbeidstakeren arbeider til ulike tider på døgnet, skal 
det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider 
den enkelte skal arbeide.»

Det betyr at så lenge en ikke har en «ni til fire»-jobb, så skal en 
tjenesteplan foreligge. Det er en rettighet alle ansatte leger ved nor-
ske sykehus har. 

Når arbeidskontrakten og tjenesteplanen definerer pliktene 
og rettighetene våre, innebærer det at man som arbeidstaker til 
enhver tid skal kunne evaluere hele sin arbeidssituasjon med 
utgangspunkt i disse to dokumentene. Tjenesteplanen skal være 
signert av begge parter, og den enkelte bør oppbevare den trygt slik 
at en til enhver tid kan kontrollere om arbeidsgivers bruk av vår tid 
er i tråd med inngåtte avtaler. 

Den signerte tjenesteplanen skal ikke erstattes av andre doku-
menter som vaktlister, ukefordelingslister eller elektroniske 
arbeidstidsdokumenter (for eksempel GAT). Alle disse dokumen-
tene skal ikke gjøre annet enn å visualisere i praksis hvordan en skal 
jobbe med utgangspunkt i tjenesteplanen. Slike lister skal settes 
opp innenfor rammen av tjenesteplanene, og endringer som gjø-
res skal ikke bryte med avtalt arbeidstid slik den fremkommer av 
denne. Tjenesteplanens sentrale plass som definerende dokument 
i forhold til vår tjenesteplikt kan ikke understrekes nok!

Johan Torgersen 
Nestleder, Ylf

Tjenesteplaner
Forrige napp-ut-bilag handlet om arbeidstid. Dette handler om tjenesteplaner. Tjenesteplanene er det 
dokumentet hvor arbeidstidsreguleringene og arbeidstidsavtalene konkretiseres for den enkelte lege. 
Sammen med arbeidskontrakten danner tjenesteplanen det formelle og avtalte rammeverket rundt vårt 
tjenesteforhold til arbeidsgiver.

• Leger som jobber til ulike tider på døgnet har rett til en 
tjenesteplan

• Tjenesteplanen og arbeidskontrakten definerer forholdet vårt 
til arbeidsgiver

• Tjenesteplanen overstyrer vaktlister, ukefordelingslister eller 
elektroniske arbeidstidsdokumenter 

TJENESTEPLAN
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Krav til tjenesteplanene
I tillegg til å ha rett på å ha arbeidstiden sin definert i en tjeneste-
plan, finnes også en rekke krav til selve innholdet i tjenesteplanen. 
Tjenesteplanen skal utformes i henhold til de lovhjemlede og avtale 
reguleringer av arbeidstid som ble omtalt i forrige napp-ut-bilag. 
I tillegg skal flere andre aspekter i vår tjeneste, som for eksempel 
fordypningstid og dagarbeiderstatusen, integreres i tjenestepla-
nen. I boksen under er alle sentralt avtalte eller lovregulerte krav 
til tjenesteplanen listet opp.

Reelle tjenesteplaner
Hva er en reell tjenesteplan? I en reell tjenesteplan skal det være 
avsatt tid til å gjøre alle oppgaver som det er forventet at en skal 
gjøre og som er en del av den vanlige driften i avdelingen. Det vil 
si at det er ikke anledning for arbeidsgiver til å be om at papir-
arbeid (epikriser, attester osv) som ikke er ferdigstilt innenfor 
arbeidstiden, må gjøres på annet tidspunkt. Dette er helt vanlige 
og forventede oppgaver som det skal være avsatt tid til innenfor 
avtalt arbeidstid! Dersom det i en avdeling viser seg at mye av det 
ordinære arbeidet må løses ved hjelp av overtid, skal tjenestepla-
nene endres for å imøtekomme dette. Dette kravet er det faktisk 
lovhjemmel for i AMLs § 10-3, som sier at arbeidsplanen skal vise 
til hvilke tider en jobber. Dersom noen oppgaver jevnlig må løses 
på overtid er ikke dette kravet innfridd! 

Et annet tilfelle hvor en må vurdere tjenesteplanens utforming 
opp mott reell arbeidsmengde, er i forbindelse med passive vakter. 
På passive vakter skal en som hovedregel få hvile i den passive tiden. 
Om det er slik at en ofte jobber i tidsrom som er definert som passiv 
tid på planen, skal tjenesteplanen endres for å gjenspeile realiteten! 
Dette skal gjøres selv om det innebærer overgang fra passive vakter 
til aktive tilstedevakter. Vi må huske at disse reguleringene skal iva-
reta vår sikkerhet som arbeidstaker i arbeidssituasjonen.

Alle kravene i boksen over skal også være ivaretatt dersom en 
velger å ikke ha UTA tid og dermed jobbe kun 38 eller 40 timer 
pr uke. De gjelder også når tjenesteplanene omlegges midlertidig 
som for eksempel i forbindelse med sommerferieavvikling (omta-
les seinere). Arbeidsgiver kan altså ikke innføre unntakstilstand 
om sommeren. Fordypning skal gjennomføres, 20 timer skal være 
på dagtid ukens fem første dager og full vaktplikt skal kunne opp-
rettholdes allikevel. Det er ofte krevende for arbeidsgiver å få dette 
til, men like fullt åpenbare rettigheter vi har. 

I noen tjenesteplaner med stor vaktbelastning kan det være 
vanskelig å gjenkjenne vår status som dagarbeidere. Noen vil ha 
planer med mer eller mindre spredte dager med dagtidsarbeid og 
med hyppige vaktdøgn som splitter opp det sammenhengende 
dagarbeidet og gir en rekke «tomrom» på dagtid. Om en tenker 
seg den gamle måten leger jobbet på og utvikling etter dette, blir 
dagarbeiderstatusen enklere å forstå. Før jobbet leger hver dag på 
dagtid, og så hadde de i tillegg vakt gjennom kveld og natt. Det vil 
si dagarbeider med vaktbelastning, og dette fremkom tydelig av 
tjenesteplanen. Med økende arbeidsbelastning både på dagtid og 
på vakt, er det blitt funnet nødvendig å regulere arbeid, hvile og 
fritid av hensyn til legenes egen helse og arbeidsmiljø. Arbeidsøk-
tene ble kortere og krav til hvile ble implementert. Dermed oppsto 
tjenesteplanen slik vi kjenner den i dag. En plan som ligner på 
en turnusordning, men som ikke er det. Våre arbeidsøkter og fri-
perioder fremkommer som resultat av at vi er dagarbeider med 
vaktbelastning med krav til hvile, og ikke som følge av plassering 
av enkeltstående arbeidsøkter etter arbeidsgivers behov for vår til-
stedeværelse, slik som i turnusordninger.   

Regulering av tjenesteplanene
En tjenesteplan er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker 
om arbeidstid. Det er en avtale som kan sies opp av begge parter, 
og det er også krav til når ny tjenesteplan skal være gjort kjent før 
den kan iverksettes. 

Når en begynner i en avdeling, skal tjenesteplanen presenteres 
raskt etter ansettelse. Med en gang planen er signert av begge par-
ter utløses rettigheter i forbindelse med oppsigelse eller endring 
av planen. Adgangen til oppsigelse, oppsigelsesfrister og eventuell 
midlertidig omlegging er regulert i B-delsavtalene og ikke sen-
tralt i Overenskomstens del A2, slik at omtalen av dette til dels må 
gjøres uspesifikk i dette bilaget. I alle B-deler finnes frister som 
skal overholdes i forbindelse med oppsigelse eller varig endring 
av tjenesteplanen. Disse innebærer at arbeidsgiver må varsle med 

• Tjenesteplanen definerer tjenesteplikten vår ovenfor 
arbeidsgiver (A2 § 2.1)

• Tjenesteplanene skal være reelle! (AmL § 10-3)

• Arbeidstiden slik den fremkommer av tjenesteplanen skal 
følge vernebestemmelsene (A2 § 3.5.3)

• Fordypningstid skal vises i tjenesteplanen (A2 § 4.1)

• minst 20 timer i gjennomsnitt pr uke skal plasseres i 
tidsrommet 0700 til 1700 i løpet av ukens fem første dager 
(A2 § 3.2)

• Hva som er alminnelig arbeidstid (38/40 timer pr uke) skal 
fremkomme av tjenesteplanen (A2 § 3.2)

• UTA tid skal vises i tjenesteplanen (A2 § 3.3)

• Hva som er vakttid skal vises i tjenesteplanen. All vakttid 
skal avvikles innenfor alminnelig arbeidstid og ikke innenfor 
definert UTA tid. (A2 §3.5.2)

• Arbeidsgivers anledning til å pålegge arbeid som ikke er vakt 
på kveld/natt/helg er begrenset. Vanligvis kan arbeidsgiver 
kun pålegge vaktarbeid i tidsrommet 1700 til 0700 eller i 
helg/helligdager (Ulike avtaler om dette i ulike B-deler, sjekk 
egen B-del!)

• Arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes (A2 § 3.2)

KRAV TIL TJENESTEPLAN
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en viss frist (ofte 8 uker) før ny tjenesteplan kan iverksettes. Opp-
sigelsen eller varsel om endring varsler altså kun at det kommer 
en endring frem i tid, ikke hvilken endring som kommer. AML 
(§ 10-3) slår imidlertid fast at ny arbeidsplan skal drøftes med til-
litsvalgte seinest to uker før iverksettelse. Oppsigelse eller varig 
endring er som oftest aktuelt i forbindelse med strukturelle end-
ringer i avdelingen, som ved endring av antall leger i vaktsjiktet 
eller endring på arbeidsøktenes start eller sluttidspunkt.

I noen B-deler er det gitt mulighet for midlertidig omlegging 
av tjenesteplanene i forbindelse med ferieavvikling eller ved 
midlertidig redusert bemanning. Slike planer omtales ofte som 
ferieplaner, hjelpeplaner eller lignende. Ofte er kravet om varsel 
om midlertidig omlegging kortere enn ved varig omlegging (ofte 
4 uker). Uansett er den eneste prinsipielle forskjellen mellom disse 
planene og ordinære tjenesteplaner midlertidigheten. Alle andre 
krav til tjenesteplanens oppbygning og innhold er likt! 

Ved midlertidig omlegging er det viktig å være klar over at en 
skal gå tilbake til ordinær tjenesteplan på samme sted som en gikk 
ut. Om en gikk over i midlertidig plan etter den 4. uka i ordinær 
plan, skal arbeidet i avdelingen legges opp slik at en starter igjen i 
uke 5 etter at midlertidig plan er over. Dette er viktig for at gjen-
nomsnittsberegning av arbeidstid i forhold til lønn skal bli korrekt.

Ferieavvikling
I forbindelse med ferieavvikling er det to forhold en må sikre at 
er ivaretatt i tjenesteplanene: I tiden en er på ferie SKAL det være 
markert arbeidstid i tjenesteplanen. Dette gjelder uavhengig om 
en går i ordinær plan eller i hjelpeplan/midlertidig omlagt plan. 
Arbeidstiden som er markert SKAL i størrelsesorden og i belast-
ning være tilsvarende arbeidstiden en har til vanlig. Det vil si at om 
en har en tjenesteplan med for eksempel 43,5 timer pr uke i snitt, 
så skal en i prinsippet få fri 43,5 timer pr ferieuke også. Videre 
innebærer denne gjennomsnittstankegangen også at en skal ha fri 
fra vakter både i ukedager og i helg når en har ferie dersom en job-
ber slik til vanlig. Disse forholdene gjelder uavhengig av om ferien 
avvikles i løpet av sommeren eller tas ut til andre tider på året. 

Sagt på en annen måte: Arbeidsgiver bør ikke styre ferietiden mot 
arbeidslette perioder og vi som arbeidstakere bør ikke styre ferien 
mot arbeidstunge perioder med mye vakter. 

Der det innføres midlertidige tjenesteplaner i forbindelse med 
ferie, gjelder de samme prinsippene. Vi har sett at noen arbeids-
givere oppfatter midlertidig plan som en anledning til å styre alle 
vakter bort fra ferieukene, og også at det er stor forskjell i antall 
timer pr uke under ferieavvikling og i de ukene en er tilstede. Dette 
er det ikke anledning til. Følgende er et minstekrav:
1: Antall timer pr uke i ukene en har ferie skal i gjennomsnitt 

være likt det antall timer en har i gjennomsnitt pr uke i ordinær 
tjenesteplan!

2: Antall vakttimer pr uke i ukene en har ferie skal i gjennom-
snitt være likt det antall timer en har i gjennomsnitt i ordinær 
tjenesteplan!

Hvorfor sammenlignes det mot ordinær tjenesteplan her? Jo 
fordi det er fra ordinær tjenesteplan en får ferie fra. Midlertidig 
omlegging skal i prinsippet kun sørge for at antall vakante vakter 
går ned og at arbeidstiden dermed blir mer forutsigbar.

Noen steder (de fleste?) legges ikke tjenesteplanene om. Legene 
får fri fra vaktene sine under ferie og disse blir da vakante. Det er 
ingen forskjell på gjennomføring av uforutsette vakter under ferie-
avvikling i forhold resten av året. Uforutsette vakter er fremdeles 
overtid, de kan kun i få tilfeller pålegges, og en skal ha nødvendig 
fri i forbindelse med en uforutsett vakt. 

Overtid
All tid som ikke er arbeidstid etter tjenesteplanen er fritid. Det vil si 
at alt arbeid som en eventuelt utfører i disse tidsrommene pr defi-
nisjon er overtid. Det betyr også at arbeidsgivers styringsrett over 
denne tiden er svært begrenset, og all overtidsbruk skal utføres 
i henhold til AMLs §10-6 som gir lovreguleringer for overtids-
bruk. I forbindelse med overtid er det viktig å kjenne noe begreper 
som relaterer arbeidet til tjenesteplanen: Med overtid menes utført 
arbeid som ikke er avtalt i kontrakt eller arbeidsplan. Med samlet 

• oppsigelser, endringer, varige endringer og midlertidige 
omlegginger av tjenesteplaner er regulert i B-dels avtalene i 
de ulike foretak.

• Skal en legge om tjenesteplanen i forbindelse med 
sommerferieavvikling SKAL anledningen til dette være avtalt i 
B-dels avtalen.

• ved midlertidige omlegginger av tjenesteplanene skal alle 
krav til tjenesteplan ivaretas på samme måte som i ordinære 
planer

• Senest to uker før ny tjenesteplan iverksettes skal denne ha 
blitt gjort kjent og drøftet med tillitsvalgte

OMLEGGING AV TJENESTEPLAN

• Arbeidstiden og arbeidsbelastningen, slik den fremkommer 
av tjenesteplan/hjelpeplan, en skulle ha hatt i ukene en 
har ferie, skal i gjennomsnitt være lik arbeidstiden og 
arbeidsbelastningen en har til vanlig.

• Antall timer pr uke i ukene en har ferie skal i gjennomsnitt 
være likt det antall timer en har i gjennomsnitt pr uke i 
ordinær tjenesteplan!

• Antall vakttimer pr uke i ukene en har ferie skal i 
gjennomsnitt være likt det antall timer en har i gjennomsnitt i 
ordinær tjenesteplan!

• Når ferie gjennomføres med vakante vakter gjelder alle de 
samme reguleringene ved uforutsett vakt som til vanlig

TJENESTEPLAN OG FERIEAVVIKLING
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arbeidstid menes summen av utført avtalt arbeid og overtidsar-
beid. AML setter klare grenser for hvor mye overtid og samlet 
arbeidstid en arbeidstaker kan utføre. Grensene for overtid er 10 
timer pr uke, 25 timer pr 4 uker og 200 timer pr 52 uker. Samlet 
arbeidstid skal ikke overstige 13 timer pr døgn eller 48 timer pr 
uke. Det er viktig å være klar over at alle uforutsette vakter pr defi-
nisjon er overtid og omfattes derfor av disse grensene. Som en ser 
gir dette arbeidsgiver klare begrensninger i forhold til pålegging av 
for eksempel uforutsette vakter. 19 timers vakter kan ikke pålegges 
under noen omstendigheter, disse må arbeidstaker påta seg frivil-
lig. I tillegg til dette krever AML at overtid kun skal brukes når 
det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det. I prinsippet 
betyr det at overtid ikke skal brukes når arbeidet som må løses ved 
hjelp av overtid er planlagt; for eksempel ved uforutsette vakter 
som skyldes planlagt ledigholdelse av stillinger.

En del arbeidsgivere utrykker en forventning om at legene som 
inngår i en vaktordning har plikt til å dekke opp alle uforutsette 
vakter som oppstår innenfor ordningen. Det er ikke riktig. Vår 
tjenesteplikt er definert i tjenesteplanen og alt arbeid utover dette 
reguleres av overtidsreglementet slik det er slått fast i AML. 

Individuelle ordninger
Ved noen sykehus har noen leger blitt tilbudt eller forsøkt pålagt 
ordninger som innebærer at en jobber vakter som ikke er defi-
nert i en tjenesteplan. Ordningene er blitt benevnt ”liberoturnus” 
eller «libero-ordninger». Ofte er disse ordningene motivert av at 
en ikke «har plass» til en LIS i et vaktsjikt eller at avdelingen ønsker 
å benytte noen leger til fast å ta uforutsette vakter til vanlig lønn for 
å unngå «dyre» uforutsette vakter. Her må det først slås fast at det 
ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett å pålegge en lege en slik 
ordning. Når en har signert en kontrakt med et helseforetak eller 
et sykehus utløses rettigheter som følger av AML, blant annet ret-
ten til å ha arbeidstiden sin definert i en tjenesteplan. I tillegg har 
en som LIS rett og plikt til å inngå i eksisterende vaktordninger. 

I slike ordninger rokkes det ved et sentralt element: vår rett 
til forutsigbar arbeidstid. Rett til forutsigbarhet er hjemlet både 
i AML og gjennom overenskomsten mellom Legeforeningen og 
Spekter. Det er åpenbart at arbeidsgiver ikke har rett til å ensidig 
sette dette viktige elementet til side. 

I og med at denne ordningen bryter med arbeidsmiljøloven og 
setter den veletablerte og godt hjemlede tjenesteplanpraksisen 
til side, fraråder Ylf dette. Vi ønsker ikke at det skal etablere seg 
uhjemlede praksiser som påvirker arbeidstiden vår. Ordningen er 
også et eksempel på at ny tilnærming til arbeidstidsinnretning får 
utilsiktede konsekvenser. For eksempel: Hvordan vil en lege som 
inngår i en slik ordning få ivaretatt retten til fri i henhold til tjenes-
teplan i forbindelse med obligatoriske kurs eller tillitsvalgtarbeid? 
Hva er overtid når arbeidstiden ikke er definert i en tjenesteplan, 
men varierer fra måned til måned?

Tjenesteplanen er en individuell avtale. Vår plikt begrenser 
seg til å jobbe 38 eller 40 timer pr uke og vi må inngå i eksiste-
rende vaktsystemer. Utover dette er det frivillig å påta seg utvidet 
arbeidstid (UTA). Ved mange avdelinger er det praksis at legene 
i samme vaktordning tilbys samme UTA tid og identiske tjenes-
teplaner. Det er imidlertid ikke nødvendig. Det er fullt mulig å 
tilpasse UTA tiden og dens plassering bedre til den enkeltes behov. 
For eksempel kan noen ønske å ha spredte fridager istedenfor fulle 
0-timers uker. Det er også mulig å be om kortere arbeidsdag der-
som en har behov for det.

Imidlertid vil arbeidsgiver ha det siste ordet om en ber om slike 
tilpasninger. De fleste arbeidsgivere er lydhøre og ønsker å imøte-
komme oss her. Vi bør, sammen med arbeidsgiver,  bli flinkere til 
å tenke på individuelle løsninger som bedre kan ivareta både våre 
og avdelingens behov. 

Slik tjenesteplanene våre definerer arbeidstiden vår i dag er 
en veletablert og godt innarbeidet praksis. I tillegg er mange av 
våre fremforhandlete rettigheter knyttet opp til tjenesteplanene. 
Lønnsforhandlingene tar også utgangspunkt i tjenesteplanene 
og de elementene de inneholder. Når nye måter å tilnærme seg 
arbeidstid på foreslås, må den enkelte lege og tillitsvalgte være 
observant! Ikke fordi en skal motsette alle endringer av prinsipp 
og tviholde på de ordninger en har, men fordi endringer i organise-
ringen av arbeidstid vil kunne påvirke innfrielse av rettigheter eller 
forrykke forholdet mellom utført arbeid og lønn! 

Dette napp-ut bilaget om tjenesteplaner og bilaget fra forrige 
nummer av Forum for Yngre leger (05/2010) om arbeidstid tar opp 
de fleste sentrale reguleringer, bestemmelser, rettigheter og plik-
ter i forbindelse med arbeidstid. Napp dem ut og ta vare på dem. 
Om spørsmål skulle dukke opp kan de fungere som et nyttig sted 
å begynne dersom en lurer på noe som angår ens egen eller legene 
i avdelingen sin arbeidstid for øvrig.

• overtid er arbeid som ikke er avtalt i kontrakt eller 
tjenesteplan

• Samlet arbeidstid er summen av utført avtalt arbeid og 
overtid

• grenser for overtid: max 10 timer pr uke, 25 timer pr 4 uker 
og 200 timer pr 52 uker

• Samlet arbeidstid: max 13 timer pr døgn, 48 timer pr uke.

• overtid skal kun benyttes når det foreligger et særlig og 
tidsavgrenset behov for det

• Legene som inngår i en vaktordning har ikke plikt til å dekke 
opp alle uforutsette vakter som står innenfor ordningen. 
Dette skal baseres på frivillighet

OVERTID
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Mads Aarhus disputerte 26. november 2010 for ph.d.-graden 
ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Transcriptome 
analysis of meningiomas, vestibular schwannomas, and ara-
chnoid cysts».
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Mitt funn

– Hva var bakgrunnen for prosjektet?
– Sentraldogmet i molekylærbiolo-

gien sier at DNA koder for RNA som 
koder for proteiner. Ved å kartlegge 
ekspresjonsnivået til det totale antal-
let RNA kan vi finne ut hvilke gener 
som er transkribert og dermed aktive i 
det studerte vev. Slike genekspresjons-
profiler kan avsløre hvilke biologiske 
prosesser som er aktive, og brukes til 
å finne biologiske markører som kan 
benyttes diagnostisk og/eller terapeu-
tisk. Med mikromatriseteknologi kan 
man i ett og samme eksperiment kar-
telegge ekspresjonsnivået til alle kjente 
humane gener. I doktorgradsprosjek-
tet benyttet vi slike mikromatriser til 
å studere 27 intrakranielle meningio-
mer, 25 vestibularis-schwannomer 
og 14 araknoidale cyster. Målet var å 
kartlegge genekspresjonsprofilene og 
identifisere nye kandidatgener assosi-
ert med disse tilstandene. 

– Hva er ditt viktigste funn?
– Vi fant et nytt gen som var konsistent 

nedregulert både på RNA- og prote-
innivå i vestibularis-schwannomer 
sammenlignet med friske schwannske 

celler. Dette genet, caveolin-1, er nor-
malt uttrykt i schwannske celler og 
er vist å ha tumor-suppressive egen-
skaper i flere krefttyper. Genet hadde 
en langt mer uniform profil enn for 
eksempel NF2-genet, og vår hypotese 
er at caveolin-1 har en viktig rolle i 
tumorigenesen til disse svulstene.

– Hvordan ble du engasjert i dette 
prosjektet?

– Leger i spesialisering ved Nev-
rokirurgisk avdeling, Haukeland 
Universitetssykehus (HUS) blir 
oppfordret til å skaffe seg forsknings-
kompetanse. Da jeg ble rekruttert, 
hadde man opprettet en vevsbank med 
prøver fra diverse nevrokirurgiske til-
stander. I samarbeid med Senter for 
medisinsk genetikk og molekylær-
medisin, HUS, var man i gang med å 
undersøke den totale genekspresjon til 
meningiomer med mikromatriseba-
sert teknologi. Man hadde behov for 
arbeidskraft, og jeg var på utkikk etter 
et prosjekt, så da var det bare å brette 
opp ermene og gå i gang.

– Hadde du dette som fulltidsstil-
ling og hadde du eventuelt noe annet 
arbeid ved siden av?

– Jeg hadde fulltidsstilling som 
stipendiat finansiert av Helse-Vest 
i 2007-2010, og var tilknyttet både 

Institutt for kirurgiske fag og Insti-
tutt for klinisk medisin, Universitetet i 
Bergen. Underveis tok jeg noen spora-
diske vakter på nevrokirurgen, og var 
engasjert som timelærer i nevrologi 
for fysioterapistudentene ved Høysko-
len i Bergen.

– Hva har du tenkt å gjøre videre?
– For tiden holder jeg på med å 

fullføre spesialistutdanning i nevro-
kirurgi. I fremtiden håper jeg å kunne 
drive med forskning og undervisning 
ved siden av klinikken. .

johantorgersen@me.com

Johan Torgersen
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Ole-Erik Iversen er professor ved Kvin-
neklinikken, Helse Bergen. Han har vært 
lege siden 1970, og ble gynekolog etter 
at han først var nesten ferdig spesialist 
i kirurgi. Han har vært professor siden 
1992. I løpet av yrkeslivet har han sittet 
i flere råd og utvalg, og på den måten har 
han blitt faglig talsperson innenfor noen 
særlige områder. Medisinsk fakultet i 
Bergen deler ut pris for god populær-
vitenskapelig formidlig. Iversen fikk 
prisen i 2008.

–  Hvorfor er det viktig at leger deltar i 
mediedebattene?

–  Det er en plikt som følger av den 
kunnskapen vi har. Slik jeg ser det er 
denne formidlingsformen en fellesopp-
gave vi har som leger. Noen gjør dette 
med større letthet enn andre, men jobben 
må gjøres. Det er som med vakansvakter. 

–  Hvordan synes du vi gjør det i dag?
–  Det er mange kolleger som er gode 

også på dette feltet. Samtidig har vi en del 
å gå på. Vi må huske at som gruppe har vi 
stor tillit i befolkningen, og det vi sier blir 

lyttet til. Dette følger det et ansvar med, 
og som yrkesgruppe kan vi i større grad 
bidra til god folkeopplysning.

–  Mange er skeptiske til å uttale seg i 
mediene. Hva tror du kan være årsa-
kene og hvordan kan vi komme over 
det?

–  Det å eksponere seg innebærer selv-
følgelig en risiko, kanskje særlig i forhold 
til kollegiet. Det er mange som har opp-
levd at de har vært i mediene, og så når de 
kommer på jobb, er det overhodet ingen 
som kommenterer det. Vi er en konkur-
ransepreget yrkesgruppe, og vi er det nok 
i større grad enn vi ofte er oss det bevisst. 
Dette kan lett føre til misunnelse som 
hindrer oss i å støtte våre kolleger. Tid-
ligere hadde vi også sterke maktkulturer 
hvor det lett førte til store problemer hvis 
en tillot seg å være uenig med sjefen. 

Dette er helt klart bedre nå, men vi 
trenger fremdeles flere ledere som støtter 
legene de er ledere for, også når det gjel-
der uttalelser i mediene. Vi trenger flere 
som sier «Det der gjorde du bra»

–  Hvordan ble du en «mediemann»?
–  Jeg fikk en myk start og jeg følte meg 

forberedt. Jeg var med i Ylf og hadde lest 
og lært om teknikker og konsekvenser. I 
tillegg hadde jeg Ole Didrik Lærum som 
veileder da jeg tok min doktorgrad, og 
han hadde en aktiv holdning i forhold til 
å bruke mediene. Han var en trygg per-
son som skapte trygghet også for meg, 
og det hadde stor betydning. Mitt før-
ste møte med mediene ble derfor er bra 
opplevelse.

Så er det sånn at aktivitet skaper akti-
vitet. Det er lettere å kontakte personer 
som har vært der ute allerede. Det er all-
tid skummelt i begynnelsen. Sånn er det 

Iversen og jeg møttes tilfeldig på LVS’ årsmøte akkurat de dagene en lege ved UNN ble truet til å la 
være å sette sin signatur på en kronikk om vår behandling av eldre. Han ble truet med oppsigelse. 
Saken var alvorlig og fikk stort avisoppslag. Diskusjonen om legers rolle som samfunnsdebattanter 
og grensen opp mot arbeidsgivers krav om lojalitet, var nok en gang aktuell. 

Grunnen til at dette førte til et intervju, var at Ole-Erik Iversen, etter mange år med mye erfaring med 
mediene, sier at vi må være der ute. Det er en jobb vi må gjøre i fellesskap og dessuten er de aller 
fleste møtene med mediene gode opplevelser. Dette har han dokumentert.

Ole-Erik Iversen om leger, 
medier og samfunnsdebattene

Hege Gjessing 
Leder, Ylf

hege.gjessing@
legeforeningen.no

intervju

• Innebærer henvendelsen en trussel 
eller en mulighet?

• Spør om samtalen en 
bakgrunnssamtale eller intervju

• Husk å få fram poengene dine, 
uansett hva du blir spurt om

• Bruk enkelt, lett forståelig språk
• Se stort på det; ikke pirk for mye på 

detaljer ved sitatsjekk

GODE RåD/TING å VURDERE
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med alt som er nytt. Etter hvert blir en 
trygg, og kan derfor til og med oppleve at 
en begynner å like det.

–  Du har dokumentert at journalister 
i all hovedsak er etterrettelige. Fortell:

–  Jeg ble rådet til å skrive ned all min 
popluærvitenskapelige aktivitet, og det 
gjorde jeg inntil for fire år siden. Til 
sammen er det over 400 saker i aviser 
og/eller TV. Tre av disse har vært dårlige 
erfaringer. Det er under 1 %.  Tallene er 
overbevisende. 

–  Journalister vil gjerne ha sensasjo-
nelle saker. Hvordan kan vi balansere 
det mot det faglige?

–  Journalistene konkurrerer om for-
sider. Det er jobben deres. Det er derfor 
viktig å få klarhet i om forespørselen 
egentlig er del av en større sak. I tillegg 
må man være nøye med sitatsjekk, og 

hvis det er saker hvor en er i tvil om jour-
nalistens intensjoner, er det smart å gjøre 
dette skriftlig. 

–  Hvordan synes du utviklingen har 
vært de siste 30 årene?

–  Tidligere var det mediemonopol og 

det førte til at alle saker ble kjent over hele 
landet. Det ble skrevet mer om legetab-
ber og hver sak ble større. Nå er det flere 
som konkurrerer om saker og oppmerk-
somhet, samtidig som de feil som begås 
knyttes mer opp mot systemet. Sakene 
blir derfor mindre og de glemmes fortere.

Kollegialt tror jeg vi støtter hverandre 
mer nå enn tidligere, selv om vi fremde-
les har et stykke igjen. 

Nå som da er helsesaker medievinnere. 
Det vil alltid bli skrevet om helse. 

–  Vi har sett at arbeidsgiver stiller krav 
til lojalitet uten at dette begrepet har en 
klar definisjon. Hvor går grensene?

–  Jeg har sett mange eksempler på at 
arbeidsgivere har forsøkt å kneble ansatte. 
Dette er dårlig praksis. Jeg har også sett 
at det har vært utarbeidet såkalte «etiske 
regler» som i bunn og grunn har vært 
dårlig kamuflerte kneblingsforsøk. Det 
er derfor viktig å huske at vi faktisk har en 
plikt til å informere i kraft av den kunn-
skapen vi besitter. Denne diskusjonen er 
på ingen måte ny, og tidligere saker førte 
til at det ble skrevet en juridisk betenk-
ning angående dette på nittitallet. Den 
var avklarende og hadde stor betydning 
for vår rolle som samfunnsdebattanter. 

–  Hva er dine beste tips?
–  Still spørsmålene: Hvorfor meg, hvor-
for nå, hva er saken?  Informer alltid 
overordnede. De kan bli spurt om å 
uttale seg, og da må de vite om saken. 
Skill mellom faglig uttalelse og uttalelse 
på vegne av avdeling/sykehus. Det siste 
er en lederoppgave. 

Konklusjonen er: Bruk anledningen 
når den kommer til å delta i samfunns-
diskusjonene. I de aller, aller fleste 
tilfeller vil du få en bra opplevelse og en 
god erfaring. 

Ole-Erik Iversen har bred erfaring fra media. Her i en artikkel fra VG Nett.
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• Abortmetoder, innføring av 
abortpillen

• Hormonerbehandling og kreftrisiko
• Nødprevensjon
• reproduksjon: lover og forskrifter
• HPv-infeksjon -testing -vaksinasjon

OLE-ERIK IVERSEN – 
VIKTIGE MEDIESAKER

Jeg ble rådet til å skrive ned all min 
popluærvitenskapelige aktivitet (…) Til 
sammen er det over 400 saker i aviser 
og/eller TV. Tre av disse har vært dår-
lige erfaringer. 
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Det er blitt herlig enkelt å engasjere seg i stort 
og smått, dele meningene sine med omver-
denen uten å bruke nevneverdig av tid 

på det. «Vi som vil ha McDonald’s i Konsvinger» 
LIKER! Tommel opp! «Redd dyra for faen!» Tja… 
«Redd mannen med hatt» (på fotgjengerovergang-
skiltet) Bli medlem. Klikk, klikk. 

Facebook og andre sosiale medier gir oss mulig-
heten til å engasjere oss litt i mange forskjellige 
ting, ofte bare ved hjelp av et enkelt tastetrykk. 
YLF har selvfølgelig kastet seg på bølgen og har 
sin egen side på Facebook. Her får du informasjon 
om hva foreningen driver med for tiden, linker til 
aktuelle saker i media og muligheten til å være med 
i diskusjoner og si din mening om hva foreningen 
din bør fokusere på i fremtiden. «Gjennomslag for 
faste stillinger for leger i spesialisering» LIKER! 
«Aps representant i Helse- og Omsorgskomiteen 
vil legge ned turnusordningen.» Kommentar: 
Fritt for ikke å være ansvarlig for ansettelsesproses-
sen på storbysykehusene! 

Så neste gang du sitter og surfer på Facer’n og 
kommenterer de nye babybildene til firmennin-
gen din eller oppdaterer statusen med hva du 
spiste til middag, hvorfor ikke ta en tur innom 
YLF-siden? Klikk på LIKER, og vips får du opp-
dateringer fra YLF uten å løfte mer enn en finger. 
Så enkelt er det altså blitt å engasjere seg litt mer 
i fagforeningen sin! Engasjerte medlemmer avler 
engasjerte tillitsvalgte, som igjen gir et engasjert 
hovedstyre. 

Også vil vi gjerne høre hva du syns om Forum 
for Yngre Leger (bladet du holder i hånden). Er 
det noe vi burde skrive mer eller mindre om? Har 
du forslag til saker eller intervjuer? Vi tar gladelig 
i mot tilbakemeldinger, enten på Facebook eller 
på god, gammeldags mail. Og du, bli med å bidra 
til fotodokumentaren vi skal lage til neste num-
mer av Forum – det store Jubileumsnummeret (se 
baksiden).

God engasjert vinter!

hannevaleur@
gmail.com

redaKtørens 

hjørne

Hanne Støre Valeur

Enkelt engasjement
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Klinikk er konge
Forskning og diagnostisering har mye til felles, og består i 
prinsippet av to steg: Hypotesegenerering og hypotesetesting. 
For begge steg trenger vi informasjon når diagnoser skal stil-
les. Om informasjonen fremskaffes ved anamnese, kliniske 
undersøkelser, blodprøver eller billeddiagnostikk er for så vidt 
uvesentlig. Poenget er at vi må være hypoteseorienterte. Uten 
en slik oppmerksomhet på patofysiologi blir vi leger ikke annet 
enn glorifiserte sykepleiere, slik professor Borghild Roald har 
advart mot.

En del medisinsk forskning har tendens til å ignorere det viten-
skapelige prinsippet om hypotesetesting. I jakten på «evidens» 
gjøres det store registerbaserte opptellingsstudier, og når man 
finner en statistisk avviker tror man at man har gjort en viten-
skapelig oppdagelse. Problemet er bare at hvis man undersøker 
tilstrekkelig antall parametere, vil tilfeldighetenes spill gjøre at 
man finner en del tall som skiller seg ut, uten at det er relevant. 
Dessverre ser det ut til at denne «forskningens» opptellings-
metode har smittet over på klinikken: Når vi ikke vet hva som 
feiler pasienten vår, tar vi alle tenkelige prøver, og tror vi har 
funnet svaret når det dukker opp et rødt tall.

Det sies ofte at 90% av alle diagnoser kan stilles basert på anam-
nesen alene, 9% basert på det man i tillegg finner ved klinisk 
undersøkelse, mens den siste prosenten krever supplerende 
undersøkelser. Disse tallene er selvfølgelig hentet litt ut av luf-
ten, men illustrerer et viktig poeng: Til tross for tekniske og 
laboratoriemessige fremskritt, er det fremdeles legenes kli-
niske kunnskaper og ferdigheter som er viktigst. 

I en tid der pasientene i prinsippet har tilgang på all kunnska-
pen vi besitter via internett, kan vi lett bli forledet til å tro at de 
er like gode til å generere differensialdiagnoser som vi er. Ofte 
kan naturligvis pasientene ha rett i sine mistanker, og vi skal 
være lydhøre for hva de tror, men vi må ikke la oss lure til å tro 
at de er våre likemenn på det området. Selv om de har lært seg 

ordene, vet de ofte ikke hva som ligger bak. Det gjør vi, og det 
er en forskjell. Pasientene vet egentlig dette, mens vi lett kan 
glemme det. Og når vi glemmer det, blir pasienten i tvil om vi 
egentlig kan noe mer enn dem. Men det kan vi. 

Den andre store feilen man kan gjøre, er å tro at anamnesen 
er fullført når man har fått en overskrift. AMK har algorit-
mer som utløses av ord som «brystsmerter», «nakkestivhet», 
«akutte magesmerter» osv. Det må de ha, og i akuttsituasjoner 
må også vi være systematiske, slik at vi håndterer det som has-
ter og er farlig riktig. Men de fleste situasjoner – selv de som kan 
virke akutte på overskriften – haster ikke så veldig. Og når vi 
finner ut dét, er ikke jobben vår gjort: Det er da den kan starte. 
Og da må vi legge vekk automatikken og ta fram logikken. 

Metodebøker er bra, men må brukes riktig: Det er huskelister, 
som skal sørge for at vi ikke glemmer noe i hektiske arbeids-
situasjoner. Mer er de ikke, og mer kan de aldri bli. Prosedyrene 
bør ofte avvikes, ikke av glemsel, men fordi vi har veloverveide 
grunner til det. Like ofte bør vi følge prosedyrene og bestille 
de prøvene som står der. Men vi må vite hvorfor vi lurer på 
prøven, for hvis vi ikke vet det, så vet vi heller ikke hva vi skal 
med svaret. 

Det er viktig å bestille de rette prøvene, men det er viktigere å 
stille de rette spørsmålene, for uten de rette spørsmålene er det 
faktisk ikke de rette prøvene som blir bestilt. Stiller vi de rette 
spørsmålene, vil vi også kunne avklare mye uten tilleggsprø-
ver. Og når pasientene blir grundig utspurt, vil de fornemme 
at de blir tatt på alvor. Dette er ikke vanskelig, men det krever 
nysgjerrighet og grundighet, selv når det koster tid. Og er vi 
nysgjerrige og grundige, så vokser tilliten, og med tilliten avtar 
behovet for avansert diagnostikk, som ellers ofte er så alt for 
stort. Hvis vi tar anamnesen på alvor vil vi finne de fleste sva-
rene. Hvis vi ikke gjør det, er vi egentlig bare administratorer 
som fyller ut skjemaer.
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Morbus norvegicus 

v/Kristoffer brodWall

Kommentér gjerne på norvegicus.no

Morbus Norvegicus består av tre 
unge leger med kritiske skråblikk på 
helsevesenet
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Yngre legers forenings 
årsmøteseminar 2011

Torsdag 31. mars 2011
Grand Hotell, Oslo 

FORELØPIG PROGRAM

Del I – Fremtidens legerolle

1000 – 1015 Velkommen/innledning v/leder Hege Gjessing

1020 – 1040 Lisbeth Normann, Leder, Norsk  
   sykepleierforbund 

1040 – 1100 Bård Lilleeng, Adm.direktør, Helse Stavanger 

1100 – 1120 Pause 

1120 – 1140 Per Fugelli, Professor, Universitetet i Oslo 

1140 – 1200 Torunn Janbu, President, Legeforeningen 

1205 – 1300 Paneldebatt

1300 – 1400  Lunsj 

Del II – Hva er god kvalitet og hvordan oppnår vi det ?

1400 – 1420 John Arne Røttingen, Direktør, Norsk 
   kunnksapssenter for helsetjenesten

1420 – 1440 Lars E. Hanssen, Direktør, Statens Helsetilsyn

1440 – 1500 Pause

1500 – 1520 Olav Kåre Refvem, Adm.direktør, Glittreklinikken

1520 – 1540 Erik Skaaheim Haug, Leder, Spesialitetskomiteen 

1540 – 1600 Pause

1600 – 1700 Paneldebatt

2000 –  Middag

For mer informasjon, gå inn på www.ylf.no

Hvordan ser en yngre 
leges hverdag ut i 2011?

 
 
 

I anledning Yngre legers forenings 100 års-jubileum 
ønsker vi å dokumentere medlemmenes hverdag i 2011 
gjennom en fotomontasje i Jubileumsnummert av Forum.

vi inviterer alle medlemmer til å sende inn fotografier av seg 
selv eller sine kollegaer i ulike situasjoner på jobb eller i fritid…

På vakt, på morgenmøte, på ferie, i poliklinikk, i kantinen, 
i butikken, på kafé, på fest, på kjøkkenet, på hvilerommet, 
på lab’en, på tur, på sjekker’n, under husarbeid, på 
operasjonsstuen, hjemme med sykt barn, i distriktsturnus, på 
konferanse, i vernepliktstjeneste, under tillitsvalgtarbeid … vi 
ønsker å dekke alle sider av medlemmenes hverdagsliv!

Kriteriene er at bildet er tatt i 2011 og minst en av de avbildede 
er YLF-medlemmer. Husk godkjennelse fra alle personer som 
avbildes.

Alle typer bilder er aktuelle og det viktigste er motiv og 
innhold. Om du fotograferer med mobilen eller profesjonelt 
utstyr er opp til deg, vi er like interesserte. Imidlertid oppfordrer 
vi særlig alle hobbyfotografene der ute til å bidra.

Det beste bildet blir trykket på forsiden av jubileumsnummeret 
av Forum, og fotografen mottar et gavekort på 3000,- kr, samt 
heder og ære!

Bildene vil, i tillegg til fotoreportasjen i jubileumsutgaven av 
Forum, bli brukt ibilledfremvisninger under YLFs arrangementer 
gjennom året.

Innsendte bidrag må merkes med navn på fotograf, navn og 
stilling på YLF-medlem(mer) som er avbildet (og evt andre 
personer på bildet), hvor bildet er tatt og i hvilken situasjon.

Bidragene sendes per mail til hannevaleur@gmail.com.

Innsendingsfrist 20. mars 2011.

Knips i vei!!!
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