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De forventes å være en kombinasjon av aksjemegler og prest. Nå streiker endelig fastlegene.
Fordi de ikke også vil være maratonløpere.

Foto: Sturlason

Jeg har mange samtaler på fastlegekontoret om balanse. Mange syns de jobber for mye, men
kommer seg ikke ut av det. Det er for mye ansvar, for lite hvile. Løsningen er sjelden å prøve
litt hardere. Som oftest er det best å ta et steg til side. Ikke sjelden anbefaler jeg mine
pasienter å jobbe mindre – hvis de kan.

Jeg bør nok ikke fortelle mine pasienter for mye om fastlegene. De som skal hjelpe, men
som snart ikke orker mer. De som jobber 55,6 timer i gjennomsnitt hver uke (1), og som
forventes å være på topp hver eneste av disse timene. Til tider oppleves det som at det er
forventet at man jobber i tempoet til en aksjemegler og samtidig har empati som en prest.
Så skal man løpe videre til legevakt.

https://tidsskriftet.no/
mailto:oyvind.stople.sivertsen@tidsskriftet.no


Slutt for overmennesket | Tidsskrift for Den norske legeforening

Denne uken ble 26 leger i kommunale stillinger tatt ut i streik (2). Neste uke trappes
streiken ytterligere opp (3). Målet er å ta tilbake retten til å ha fri når man ikke er på jobb,
ved at det «kun» kan tilpliktes fastleger å ha syv timer aktiv vakt eller 28 timer hjemmevakt i
uken. Eller som kommuneoverlegen i Gildeskål, en av landets mange distriktskommuner,
sier: retten til å jobbe 1 456 timer ekstra i året (4). Som en fastlege i Fauske forklarer det: Det
er retten til å lese godnatthistorier (5).

Målet er å ta tilbake retten til å ha fri når man ikke er på jobb

Det er antakelig få, om noen, sektorer hvor arbeidsgiver i en tarifforhandling ville ha våget å
foreslå 45 timers arbeidsuke som et minimum av arbeid. I denne situasjonen er det altså
arbeidstakerne som kommer med dette forslaget. Vi kan sannelig lure på hvordan landets
fastleger har havnet i en situasjon hvor det er retten til å begrense seg til 120 % arbeid det
streikes for.

Noe av forklaringen er endrete samfunnsstrukturer. Der Legen tidligere var en institusjon
både familien og lokalsamfunnet vernet om, har flere begynt å se på funksjonen som en
jobb. Da allmennlegene streiket sist, i 1981, sto det om økonomi. Norske Kommuners
Sentralforbund (senere KS) og Legeforeningen inngikk en avtale, hvor hovedtrekkene var at
kommunene fikk ansvar for etablering og drift av legevaktordninger og at allmennlegene
fikk plikt til å delta. Staten nektet å ta regningen for dette, og som en konsekvens ble all
legevaktkjøring innstilt i en rekke kommuner, og legene sluttet å skrive sykmeldinger og
attester. Partene kom til enighet etter 15 dager med streik, og staten tok til sist regningen for
denne etableringen (6).

I enkelte småkommuner kan man være alene som vakthavende lege i ukesvis. Legene her
må da balansere familieliv og fritidsinteresser med det å alltid være beredt og tilgjengelig

Siden den gang er fastlegeordningen innført og oppgavene er blitt flere, men
legevaktplikten for norske allmennleger har bestått. I enkelte småkommuner kan man være
alene som vakthavende lege i ukesvis (7). Legene her må da balansere familieliv og
fritidsinteresser med det å alltid være beredt og tilgjengelig. Det er mye som tyder på at det
er usunt (8). Leger er mennesker, ikke overmennesker. Både maratonløpere, aksjemeglere
og prester vet at mobilisering alltid krever restitusjon. Hvis ikke, går man tom.
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