
Tre av fire fastleger ved Tune
legesenter har sagt opp: – Nok er
nok. Jeg orker ikke å jobbe mer
enn jeg gjør nå
Stina Mikalsen 03.03.23 12:31

Arslan Akhtar, Truls André Reitan-Gjersøe og Knut Gløersen sa alle opp som fastleger samme dag. De

tre jobber i dag på Tune legesenter.

Knut Gløersen understreker at han ikke har hatt noe ønske om å
slutte som fastlege i Sarpsborg.

– Jeg har jobbet som fastlege i kommunen i 21 år. Jeg har trivdes
godt og har vært veldig lojal. Det opplever jeg i hvert fall selv. Da jeg
sendte av gårde oppsigelsen, var jeg helt skjelven. Også nå er det
veldig vanskelig å snakke om dette, sier fastlegen åpenhjertig.

– Men nok er nok. Dette var dråpen som fikk begeret til å renne over.
Jeg orker ikke å jobbe mer enn jeg gjør nå, legger han til.
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– Vi ønsker ikke at fastlegene skal slutte. Dette er et veldrevet
fastlegekontor med dyktige og flotte fastleger som kommunen bare
har gode erfaringer med. Vi håper derfor at vi sammen skal finne
løsninger som gjør at fastlegene velger å bli, sier helsesjef Karianne
J. Bergman til Sarpsborg Arbeiderblad.

Mister turnuslege

Avgjørelsen om å si opp ble tatt for bare noen dager siden.

Årsaken er en beslutning Sarpsborg kommune har tatt. Gløersen
forteller selv hva som skjedde:

– Vi fikk en telefon fra kommunen fredagen før vinterferien ved 17-
tiden. De hadde besluttet at turnuslegen som jobber hos oss skulle
flyttes til Solbyen legesenter som kommunen selv driver. Dette
vedtaket var fattet uten at de på forhånd hadde snakket med oss
eller varslet oss om at de eventuelt ikke var fornøyd med jobben vi
har gjort for turnuslegene.

Ifølge Gløersen har Tune legesenter hatt turnuslege i 21 år. Det si at
42 leger har hatt deler av sin opplæring på legesenteret. De er der
for et halvt år av gangen.

– Flere av de som har jobbet som turnuslege har vi også rekruttert til
fastleger i Sarpsborg. Både Arslan og Truls har for eksempel hatt sitt
turnus-halvår her hos oss.

Gløersen peker også på at Tune legesenter har opprettet to såkalte
nullhjemler.

– Kommunen har ikke hatt råd eller ønske om å stille opp økonomisk,
så vi har tatt alle utgiftene selv. Kommunen har tilbudt oss å få ny
null-hjemme, men vi har ikke fysisk plass til 1.000 pasienter ekstra
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ved vårt kontor. Lokalene er rett og slett fulle med det vi har i dag,
sier fastlegen.

– Ble provosert

Legesenteret får et månedlig tilskudd på 55.000 kroner for å ha
turnuslege hos seg.

– Vi har lagt opp kontordriften etter dette tilskuddet og det har blant
annet gitt oss mulighet til å bemanne opp legekontoret med flere
helsesekretærer.

Dessuten har turnuslegene alltid vært til avlastning for fastlegene,
som igjen har bidratt til at den totale arbeidsmengden har vært
håndterbar.

Men ifølge Gløersen og de to andre fastlegene var det manglende
kommunikasjon og samarbeid fra kommunen som fikk begeret til å
renne over og utløste de tre oppsigelsene.

– Etter telefonen fra kommunen fredag sendte vi en mail i retur uken
etter. Der påpekte vi at vi var nødt til å vurdere om vi kunne fortsette
som fastleger siden driften var basert på å ha turnuslege. Vi la også
vekt på at turnuslegen har vært viktig avlastning for oss.

Gløersen hadde håpet at kommunen ville komme dem litt i møte.

– Men jeg opplevde ikke at de gjorde det. De beklaget i stedet at vi
følte det på denne måten. Jeg skal innrømme at det fyret oss mer
opp. Mandag denne uken hadde vi et styremøte på legesenteret,
hvor tre av legene besluttet å si opp. Det gjorde vi på tirsdag.

Skuffet over manglende samarbeid

Gløersen er sterkt beveget når han snakker om jobben sin.
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– Jeg er veldig glad i alle pasienter jeg har. De er som en utvidet
familie. Ingen av oss har et ønske om forlate dem, det er veldig viktig
å understreke. Å sende inn oppsigelsen føltes rett og slett som å
skrive under skilsmissepapirene. Dette er utrolig vanskelig. Men jeg
orker ikke å jobbe mer enn jeg gjør nå. Det går utover min egen
helse. For fem år siden reduserte jeg antallet pasienter på lista, fra
1.200 til litt over 1.100. Likevel jobber jeg ofte til langt på kveld. Jeg
orker ikke mer av det.

Han er skuffet over at ikke kommunen tok kontakt med legesenteret
før de besluttet å flytte turnuslegen til Solbyen legesenter.

– Jeg trodde samarbeid, som de hevder skal vektlegges, betyr at vi
skulle snakke sammen. Det har ikke skjedd i denne saken. Vi ble
heller ikke tatt med på råd når det nye kommunale legesenteret
skulle opprettes. Det reagerer vi på.

Onsdag neste uke er det avtalt et møte mellom fastlegene og
kommunen.

– Hvis de kommer oss i møte er ikke avgjørelsen hugget i stein, men
det gjør noe med tilliten når de behandler oss på denne måten. Da
får vi heller finne oss jobber i en annen kommune.

De tre legene har totalt 3.350 pasienter på sine lister.

– Økonomien er årsaken

Helsesjef Bergman viser til at Sarpsborg kommune er i en krevende
økonomisk situasjon med krav om store innsparinger.

– Å si opp avtalen med et av de private legekontorene som har LIS1
(turnuslege), er et av mange innsparingsforslag som kom i
kommunedirektørens innsparingsforslag. Det vil gi kommunen en
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årlig innsparing på 750.000 kroner i året, påpeker helsesjefen.

Innsparingstiltaket ble vedtatt av bystyret i slutten av desember.

– Det var naturlig å drøfte det fattede vedtaket i første møte i lokalt
samarbeidsutvalg som er kommunens og fastlegenes formelle
samarbeidsorgan. I møtet ble vi enige om hvilket av de to
legekontorene som ble berørt av vedtaket, og deretter ble Tune
legesenter informert. I ettertid ser vi at vi kunne hatt en bedre dialog i
forkant av den endelige beslutningen i samarbeidsutvalget, innser
Bergman.

Hun har stor forståelse for reaksjonene fra fastlegekontoret, og sier
at dette ikke er en ønskelig situasjon.

– Det er økonomi som er bakgrunn for vedtaket, vi er nødt til å hente
inn penger der vi kan. Tune legesenter har ivaretatt avtalen og LIS1-
legene (tidligere turnusleger) på en svært god måte, og kommunen
skulle gjerne opprettholdt avtalen med kontoret. Men som sagt er
dette et av mange innsparingstiltak som har blitt nødvendig for
kommunen å vedta.

Hun bekrefter at kommunen inviterte til et møte med legesenteret da
reaksjonene kom.

Dette møtet skal gjennomføres neste uke.
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Les også

Slutter som fastlege - skal jobbe på Helsehuset
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Les også

Fastlege-brikkene faller på plass: Snart åpning av
nyoppusset legesenter
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Les også

Petter (29) er ny fastlege ved Hafslundsøy
Legesenter: – Det er mye arbeid
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