Å prioritere tid og penger
Bakgrunn:
Turnustida innbærer på mange måter en stor forandring. En av dem er at de
økonomiske rammene endrer seg dramatisk, sammenlignet med studietida.
Grunnlønna er 390 000. Med vakttillegg og litt overtid er netto månedslønn på
rundt 25-30 000 vanlig. Det varierer imidlertid med vaktbelastningen på det
aktuelle sykehuset.
Vi kan regne litt videre på månedlige utgifter: Sykehusleiligheten koster ofte
rundt 4000-5000, lånekassen skal ha rundt 2000 og mat, avis, TV-lisens,
telefon, nødvendige klær, fagforeningskontingent og forsikringer (unntatt bil)
kan grovt estimeres til 5000 i snitt per måned. Altså rundt 15 000 "til overs"
hver måned.
Imidlertid er det mye det frister å bruke penger på: bil, høyt daglig forbruk
(klær, bøker, musikk, film), data, TV/stereo, friluftsutstyr, reiser…
Noen aktuelle problemstillinger:
Har du tenkt over hva du vil bruke penger på? Reiser, bil, kapitalvarer, sparing,
betale mest mulig på studielånet, …?
Det ligger mye penger i vakansvakter på sykehuset og legevaktskjøring i
distrikt; ofte 4-8000 brutto per vakt. Hvor mye ekstra kan du jobbe før det går
ut over:
•
•
•
•

Jobben som turnuslege på sykehuset
Din egen helse
Venner og ev. familie/kjæreste
Kristenlivet / engasjement i menighet

Hvilke signaler ønsker du å sende ut om hva som er viktig for deg?
Givertjeneste/kollekt. Er det rimelig å gi mer enn da du var student? Hvis du

flytter; er det rimelig å gå i menigheten en stund ("vurdere kvaliteten") før du
begynner å gi? Er det aktuelt å bli giver andre steder enn menigheten du går i?
(F.eks. en menighet eller organisasjon som har vært viktig for utviklingen din
som kristen, men som du som student ikke har hatt råd til å gi så mye til, en
hjelpeorganisasjon eller fjernadopsjon.)
En tilværelse som turnuslege vil for de fleste innebære at man har mer tid på
kveldene og i helgene enn som student. Har du tenkt på hva du vil bruke den
tiden til?
•
•
•
•
•
•
•
•

Trening
Legevaktkjøring
Hobby
Menighetsarbeid
Skjønnlitteratur
Faglitteratur
TV
Bibelgruppe

"Det er merkelig at vi leger som til daglig omgås døende pasienter og stadig
ser at det som virkelig betyr noe for dem, er familien og relasjonene, selv er så
opptatt av penger og karriere" (sitat fra onkolog). Hva tenker du om dette?
Kjenner du deg igjen?
Nedenfor er det gjengitt noen bibelvers som handler om å ”prioritere
tid og penger”.
Forkynneren 5.9: Den som er glad i penger, får aldri nok av dem, og den som
elsker rikdom, får aldri vinning nok. Også dette er tomhet.
Matteus 13.22: (Jesus forklarer liknelsen om såmannen): Den som ble sådd
blant tornebusker, er en som hører ordet, men dette livs bekymringer og
rikdommens bedrag kveler ordet, så det ikke bærer frukt.
Markus 6.31: Og han sa til dem: "Kom med til et ensomt sted, hvor vi kan
være alene, og hvile litt". For det var så mange som kom og gikk at de ikke
engang fikk tid til å spise.
Lukas 16.9: Jeg sier dere: Bruk pengene som det hefter så mye urett ved, til å
vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar
slutt.

Matteus 6.24: En trell kan ikke tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske
den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke
tjene både Gud og Mammon.
Hebreerne 13.5-6: Vær ikke glade i penger, men være tilfreds med det dere
har. For Gud har sagt: Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Derfor kan vi
tillitsfullt si: Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske
gjøre meg?
1. Timoteus 6.9-11 og 17-19: De som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og
gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær, som styrter mennesker
ned i undergang og fortapelse. For kjærlighet til penger er en rot til alt ondt.
Drevet av pengebegjær er mange ført vill og er kommet bort fra troen, og har
påført seg selv mange lidelser. Men du, Guds mann, hold deg borte fra alt
dette og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og
tålsomhet. Du skal innskjerpe for dem som er rike i verden, at de ikke må
være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud. Han
gir oss rikelig av alle ting, for at vi skal nyte dem. De skal gjøre godt, så de
kan være rike på gode gjerninger, være gavmilde og gjerne dele med andre.
På den måten samler de seg en skatt og legger en god grunnvoll for den
kommende tid, slik at de kan gripe det virkelige liv.
2. Mosebok 34.21: Seks dager skal du arbeide, men på den sjuende dagen
skal du hvile. Om det så er i våronnen eller høstonnen, skal du hvile den
dagen

Matteus 11.28.30: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder,
og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og
ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelen. For mitt åk er godt og
min byrde lett.

