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NYHETER

Rusbehandlings-
institusjonen Tyrili 
Sør i Skien har flere 
ganger lyst ut 
stilling for å få tak i 
lege, men ingen 
ønsker jobben.  

HELSE

b SKIEN

– Jeg tror det har litt å gjøre med 
at leger har en del fordommer 
mot å jobbe med rusavhengige, 
og at mange tenker at det er vel-
dig krevende og slitsomt, sier 
Anna Kuhlefelt, nestleder og 
psykologspesialist hos Tyrili Sør. 

Lav status
Tyrili Sør har lyst ut stillingen 
som lege to ganger, første gang 
for et halvt år siden.

– Det har nok vært litt lav sta-
tus å jobbe i rusomsorgen. Psy-
kologene har hatt en egen rus-
spesialisering og legene fikk det 
for noen år siden. Det kan kan-
skje være med på å heve statu-
sen, sier Kuhlefelt. 

Pålagt til å ansette leger
Ulf Jansen skrev tidligere i år en 
kronikk i tidsskriftet for Den nor-
ske legeforeningen, om problem-
stillingen rundt mangel på leger 
i rusfeltet.

Der skrev han at Tyrilistiftel-
sen er pålagt til å ansette leger 
etter at rusreformen kom i 2004, 
men at det er vanskelig fordi fag-
feltet har lav status, pasientgrup-
pen er lite attraktiv og fordi en 
ideell stiftelse ikke klarer å gi 
den samme lønnen legene kan få 
andre steder. 

– Det er vanskelig for en ideell 
organisasjon å konkurrere med 
et helseforetak når det kommer 
til lønn, sier Jansen. 

– Det er kjempe viktig at vi får 
tak i leger. Vi jobber i tverrfagli-

ge team, og legene er like viktige 
som de andre ansatte når man 
tenker på behandlingsinnholdet, 
sier lederen.

– Ikke karrierefremmende
Han mener at rusfeltet ikke har 
vært et prioritert område og at 
det ikke blir sett på som karrie-
refremmende.

– Generelt sett har ikke legene 
stått i kø for å jobbe i rusomsor-
gen, sier Jansen.

– Vi har vært i bakevja, men vi 
har klart oss relativt bra og har 
økt legeandelen i Tyrili de siste 
årene, legger han til. 

Lavest prioritert
Lederen sier at det er givende å 
jobbe innenfor rusfeltet.

– De rusavhengige har alltid 
vært lavest prioritert, og det har 
også de som har valgt å jobbe 
med det. Men det er givende og 

engasjerende å jobbe med, og det 
trengs selvfølgelig, sier Jansen.

Kuhlefelt sier at hun tror at le-
ger og psykologer ikke vet hvor 
interessant og morsomt det er å 
jobbe i rusomsorgen.

– Samtidig er det selvfølgelig 
faglig utfordrende, legger hun 
til. 

b Daniela Ørvik

Vil ikke jobbe med rus

b OSLO Fastrenten på lån fra 
Lånekassen blir lavere for både 
tre og fem års bindingstid. Renten 
for ti års bindingstid går imidler-
tid opp.

Fra 1. september vil renten væ-
re 2,031 prosent for tre år, 2,325 
prosent for fem år, og 3,008 pro-
sent for ti års bindingstid, opply-
ser Lånekassenfredag. Renten for 
tre og fem års bindingstid faller 
dermed 0,1 prosentpoeng, mens 
den for ti års bindingstid stiger 
med drøyt 0,1 prosentpoeng.

Lavere og høyere 
fastrente

Skattejurist/
seniorskattejurist

I Avdeling for Fastsetting, MVA-seksjonen har vi ledig en
stilling som skattejurist/seniorskattejurist.

Seksjonens hovedarbeidsområde er behandling og kontroll
av omsetningsoppgaver (Skien og Drammen) og ajourhold
av merverdiavgiftsregisteret (Tønsberg).

Kontaktpersoner:
Elin Øvstebø, tlf.: 945 37 501
Bente Berg, tlf.: 901 27 796

Arbeidssted: Skien

Ref.nr. 2015/615363

Søknadsfrist: 17. august 2015
For mer informasjon se: skatteetaten.no/jobb

Vi kan
understells
behandling
Auto 1 Bilverksted

Myren Industriområde
Vis á vis Plantasjen, Skien

Tlf. 35 53 91 46
auto1skien.no

post@auto1skien.no

EnESTE I TElEMArk
MEd TEcTyl

LAV STATUS: Anna Kuhlefelt, nestleder ved Tyrili Sør, tror at noe av grunnen til at de ikke får tak i lege er den lave statusen rusomsorgen har.  
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Rusbehandlings-institusjonen Tyrili Sør i Skien

har flere ganger lyst ut stilling for å få tak i lege,

men ingen ønsker jobben.

Helse

b Skien

- Jeg tror det har litt å gjøre med at leger har en

del fordommer mot å jobbe med rusavhengige, og

at mange tenker at det er veldig krevende og

slitsomt, sier Anna Kuhlefelt, nestleder og

psykologspesialist hos Tyrili Sør.

Lav status

Tyrili Sør har lyst ut stillingen som lege to ganger,

første gang for et halvt år siden.

- Det har nok vært litt lav status å jobbe i

rusomsorgen. Psykologene har hatt en egen

russpesialisering og legene fikk det for noen år

siden. Det kan kanskje være med på å heve

statusen, sier Kuhlefelt.

Pålagt til å ansette leger

Ulf Jansen skrev tidligere i år en kronikk i

tidsskriftet for Den norske legeforeningen, om

problemstillingen rundt mangel på leger i

rusfeltet.

Der skrev han at Tyrilistiftelsen er pålagt til å

ansette leger etter at rusreformen kom i 2004,

men at det er vanskelig fordi fagfeltet har lav

status, pasientgruppen er lite attraktiv og fordi en

ideell stiftelse ikke klarer å gi den samme lønnen

legene kan få andre steder.

- Det er vanskelig for en ideell organisasjon å

konkurrere med et helseforetak når det kommer

til lønn, sier Jansen.

- Det er kjempe viktig at vi får tak i leger. Vi

jobber i tverrfaglige team, og legene er like viktige

som de andre ansatte når man tenker på

behandlingsinnholdet, sier lederen.

- Ikke karrierefremmende

Han mener at rusfeltet ikke har vært et prioritert område

og at det ikke blir sett på som karrierefremmende.

- Generelt sett har ikke legene stått i kø for å jobbe i

rusomsorgen, sier Jansen.

- Vi har vært i bakevja, men vi har klart oss relativt bra

og har økt legeandelen i Tyrili de siste årene, legger han

til.

Lavest prioritert

Lederen sier at det er givende å jobbe innenfor rusfeltet.

- De rusavhengige har alltid vært lavest prioritert, og det

har også de som har valgt å jobbe med det. Men det er

givende og engasjerende å jobbe med, og det trengs

selvfølgelig, sier Jansen.

Kuhlefelt sier at hun tror at leger og psykologer ikke vet

hvor interessant og morsomt det er å jobbe i

rusomsorgen.
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- Samtidig er det selvfølgelig faglig utfordrende,

legger hun til.

© Varden
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