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Tillitsvalgterfaringer, overlegenes lønnsutvikling og ny lønnsmodell 
for overleger var blant temaene på Overlegeforeningens tariffkurs 
på danskebåten.

Erik Magnus Sæther fra konsulentfirmaet 
Oslo Economics presenterte en oversikt over 
overlegenes lønnsutvikling fra 2002–09 
basert på en rapport utarbeidet for Bereg-
ningsutvalget for spesialisthelstetjenesten. 
Man har sett på lønnsutviklingen nasjonalt 
og regionalt og på lønnsutviklingen i helse-
sektoren i forhold til på andre områder. 
Legegruppen i sykehus har ikke kommet 
gunstig ut sammenliknet med andre grupper.

Må våge å mene noe
Tidligere konserntillitsvalgt i Kværner og 
Aker Rolf Utgård fortalte om sine mange-
årige erfaringer som tillitsvalgt. – Fagforen-
ingene er avgjørende for en virksomhets suk-
sess, men innflytelse og makt kan ikke 
oppnås uten at man går inn i de vanskelige 
sakene, understreket han. – Som tillitsvalgte 
må vi tørre å gi uttrykk for det vi mener. Vi 
må stille oss midt i skuddlinjen og våge 
å mene noe. Ved å gå inn i nye saker og påta 
oss nye oppgaver, ved å bidra til fellsskapet 
med gode forslag, innspill og deltakelse, ved 
å stikke hodet frem og synliggjøre nye roller 
– selv om det kan være kontroversielt – vil vi 
også oppnå økt innflytelse, sa han.

Helseprofesjonen har et samfunnsopp-
drag, sa Utgård og stilte spørsmålet om hva 
som er motivasjonen for ansatte i helsesek-
toren? – Er det først og fremst det operative 

arbeidet – engasjementet i pasientene – som 
får ledere, ansatte, fagforeninger og tillits-
valgte til å yte, spurte han.

Utgårds innlegg ga mange innspill til den 
påfølgende debatten. Flere mente at man er 
veldig avhengig av bedriftens lederkultur for 
hva man kan oppnå – at denne er helt avgjø-
rende. – Lederne må oppdras, sa Utgård. – 
De må forstå at for å få resultater så må vi ha 
noe med hjem til medlemmene våre. Det er 
noe galt med ledelseskulturen om de ikke tar 
imot råd og innspill. Vær proaktiv og spill 
ut, rådet han. Samtidig understreket han 
betydningen av å opptre lojalt overfor virk-
somheten – også under ev. konflikter.

Noen stilte også spørsmål om hva man 
kan vinne og ev. tape ved å bruke mediene. 
Vi ønsker jo ikke å uroe pasientene, ble det 
påpekt. – Jeg tror ikke pasientene lar seg 
uroe av leger som har meninger om saker 
som er viktige for pasientene. Det tror jeg er 
helt feil og bygger på en gammeldags tenk-
ning hvor pasientene skulle skånes for vir-
keligheten, sa Utgård. Det som kan uroe 
pasientene er leger som har et helt annet 
fokus enn pasientenes ve og vel, mente han.

Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avedeling for informasjon og helsepolitikk

Bendelorm i sprit, før og etter!607

Den norske lægeforening overtok i 1886 den såkalte «fellesforskningen». Den første 
rapporten fra dette arbeidet gjaldt bendelorm. Dette var kanskje bakgrunnen for at Tids-
skriftet i 1902 omtalte et spesielt «bændelormtilfelle». Det omhandler en svensk pasient 
på 28 år som hadde «levet temmelig høit i 8 dage». Han hadde plager fra en akutt gastritt 
med ustanselige og voldsomme brekninger, som kun ble mildnet, men ikke stoppet med 
«tre morfinsprøiter i første døgn». Andre døgnet kastet han opp en «tænia» på 2,5 m med 
hode. Pleiersken trodde at pasienten trakk utav seg deler av tarmen. «Tæniaen» ble lagt på 
sprit. Om pasienten heter det videre: «Han begynte snart efter at styrke seg paa sin kjære 
whisky, forsvant og unddrog sig videre kontrol».

Terje Vigen presenterer glimt fra Legeforeningens historie

Medlemsservice:

Legeforeningen har etablert en rekke gode 
ordninger som medlemmene har behov for 
i sin yrkesutøvelse. I denne spalten gis 
informasjon om de forskjellige ordningene.

Husk å melde endringer 
i medlemsstatus!
Har du registrert e-post, mobilnummer og 
alle arbeidssteder? Du får en bedre med-
lemsservice når vi kan kontakte deg.

Sjekk www.legeforeningen.no/MinSide
 eller send e-post til 
register@legeforeningen.no

Ansvarsforsikring
Alle medlemmer har anledning til å tegne 
ansvarsforsikring gjennom Legeforenin-
gen. Legeforeningen anbefaler medlem-
mene å ha denne forsikringen som et 
tillegg til den forsikringsordningen som 
følger av ordningene i Norsk pasientskade-
erstatning (NPE).

Les mer om ansvarsforsikringsordnin-
gen: www.legeforeningen.no/id/134935.0

Få dagens mediebilde på e-post
Dagens mediebilde inneholder nyhetsklipp 
som er aktuelle for Legeforeningen og 
våre medlemmer. Alle medlemmer i Lege-
foreningen kan abonnere på mediebildet 
gjennom medlemsportalen Min side. 
www.legeforeningen.no/minside

Logg deg inn – velg Tema, Dagens 
mediebilde, og klikk på e-postabonnement 
for å velge hvor ofte du vil ha varsel.

Identitetskort for leger
Leger med godkjent autorisasjon (ikke 
midlertidig) kan bestille ID-kort for leger. 
Søknadsskjemaet kan lastes ned fra Lege-
foreningens Internett-sider, eller det kan 
tilsendes ved henvendelse til Legeforenin-
gens sentralbord, tlf. 23 10 90 00 eller 
e-post legeforeningen@legeforeningen.no. 
Identitetskortet sendes innen to uker etter 
mottatt søknad. Det koster 200 kroner.

Støttekollegaordningen
Legeforeningen har etablert et kollegialt 
støttetilbud i alle landets fylker. Støttekol-
legene har erfaring med å gi råd og støtte 
ved problemstillinger som høyt arbeids-
press/overbelastning, sykdom hos leger, 
utbrenthet, personlige kriser, misbruks-
problemer, vanskelige arbeidsforhold,
klagesaker mot leger og negativ medie-
eksponering.

Les mer om ordningen: 
www.legeforeningen.no/id/147893.0

Rolf Utgård holdt et inspirerende foredrag om tillitsvalgtfunksjonen. Foto Lise B. Johannessen


