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AKTUELT I FORENINGEN

Altfor få leger på avdelingen1047

Legeforeningens store arbeidstidsundersøkelse viser at sykehusleger 
fortsatt jobber mye ulønnet og at 70 prosent mener det er for få leger 
i egen avdeling.

Legeforeningens arbeidstidsundersøkelse viser
at sykehusleger fortsatt jobber mye ulønnet.
Undersøkelsen var gjenstand for et større opp-
slag i Dagens Næringsliv i mai. En konservativ
beregning basert på undersøkelsen peker på tre
timer ulønnet arbeidstid i gjennomsnitt for alle
sykehusleger hver uke. Det vil si 924 årsverk.

– Legene opplever en stor belastning, sier
president Marit Hermansen.

– Dette er arbeidstid som ikke nødvendig-
vis er pålagt, men som leger likevel ser seg
nødt til å jobbe fordi det er misforhold mel-
lom oppgaver og avtalt arbeidstid.

Krevende arbeidshverdag
Over 6 000 sykehusleger har svart på under-
søkelsen. Det er andre gang Legeforeningen
gjennomfører utfører en spørreundersøkelse
med fokus på arbeidstid. Siden 2014 har det
ulønnede arbeidet økt med tilsammen 110
årsverk. I samme periode har avtalt arbeids-
tid per lege per uke gått ned. Hovedfunnene
i undersøkelse viser at mange opplever
arbeidsdagen som krevende:
•   Mer enn halvparten svarer at de opplever

arbeidsintensiteten på vakt som høy eller
svært høy

•   Mer enn 60 prosent svarer at de opplever
arbeidsbelastningen på sykehuset som
belastende eller svært belastende

•   Ca. 70 prosent svarer at det er for få leger
i avdelingen der de jobber. Dette er jevnt
fordelt på stillingskategori og ansettelses-
form.

Høy intensitet, stor belastning og for få hender
begrenser også muligheten til å få pause i løpet
av arbeidsdagen. 40 prosent av sykehuslegene
svarer at de noen ganger eller svært sjeldent har
tid til å sette seg ned og spise i løpet av en vakt.

Føler press fra arbeidsgiver
I undersøkelsen oppgir én av fire oppgir at
de blir presset fra arbeidsgiver til å jobbe ut-
over tjenesteplanens lengde.

– Jeg tror mange leger pålegger seg selv et
stort ansvar, men mer bekymringsfullt er det
at man føler et press fra arbeidsgiver, sier
president Hermansen.

Undersøkelsen viser også at halvparten av
sykehuslegene som jobber i et vikariat ikke
vet hvem de vikarierer for.

Les mer om arbeidstidsundersøkelsen på
Legeforeningens nettsider: legeforeningen.no

Her vil du også kunne laste ned et utvalg
av spørsmålene som ble stilt sykehuslegene.

Julie Kalveland

Julie.kalveland@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

erfor er jeg lege...

Stolt kardiolog1047

Jeg har «alltid» visst at jeg ville bli lege.
Hvorfor, er jeg litt usikker på, men jeg var
aldri i tvil om utdannelsen. Jeg har en vag
følelse av at drømmen om legeyrket star-
tet da jeg som åtteåring ble operert, men i
ettertid er jeg litt usikker på akkurat det.

Jeg har heller aldri vært i tvil om at jeg
tok et korrekt valg. Det har vært enormt til-
fredsstillende å hjelpe mennesker med for-
skjellige sykdommer. Ganske raskt ble jeg
interessert i kardiologi, som jo er et fag
med mye dramatikk og blålys. I de 20
årene jeg har jobbet med kardiologi, har
faget endret seg radikalt, og vi har opplevet
en medisinsk revolusjon – med avanserte
diagnostiske metoder til ablasjonsbehand-
ling av arytmier og implantasjon av klaffer.

Etter hvert har jeg jobbet mye med
forskning og har vært bi- eller hovedveile-
der for 18 stipendiater som har fullført en
PhD. Det er stadig en meget god opple-
velse å få akseptert en artikkel i et medi-
sinsk tidsskrift, og som vi har jobbet med
i kanskje flere år. I fire år nå har jeg vært
leder for vitenskapskomiteen i European
Association of Cardiovascular Imaging og
leder arbeidet med europeiske retnings-
linjer for bildediagnostikk innen kardio-
logi. Gjennom denne stillingen og pga.
forskningsvirksomheten blir jeg invitert
til å holde foredrag i mange land rundt i
verden for å undervise om noe av det jeg
har lært som kardiolog og forsker i Oslo.

Men jeg er mest stolt av å være ansatt
på kardiologisk avdeling på OUS, nå
også som avdelingsleder. Det er impone-
rende å se alle ansatte som til enhver tid
utfører den best mulige behandlingen for
pasientene våre.
Thor Edvardsen

Avdelingsleder, Kardiologisk avdeling, 
professor II
OUS og Universitet i Oslo

Se videointervju her:
legeforeningen.no/derfor

HEKTISK ARBEIDSDAG: Mange leger opplever høy arbeidsintensitet på vakt. Illustrasjonsfoto: Colourbox


