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GOOGLE;
«HVA ER EN GOD LEGE?»

• Respekt

• Kommunikasjon

• Faglig oppdatert

• Framtidsrettet

• Vilje til endring 

• God til å lytte

• Vise interesse

• Grundig

• Etterkommer mine ønsker (pasientens ønsker?)

• ++++



GOD ALLMENNLEGE?

• Hva mener Du er en god lege?

• Hva betyr det å trives i jobben?

• Hva trenger Du for å trives?

• Har du fritid?

• Hva gjør du når du ikke er på jobb?



HVORFOR STARTET DU Å STUDERE MEDISIN?

• 1981, var første gang jeg lekte med tanke om å bli lege, 15 år gammel.

• Startet i Tromsø 1995, 29 år gammel

• Hovedinteressen har alltid vært funksjon og en interesse for mennesket! Hvordan vi kan leve best 
mulige liv med de sykdommene vi får og de opplevelsene som former oss.



HIPPOKRATES (LEGEKUNSTENS FAR)

• En legendarisk figur med uklar historisk dekning. Fra Kos f. 460 f.kr.

• Stundom helbrede, ofte lindre og alltid trøste
• Sokrates og Hippokrates deltok i antikkens store prosjekt; Å bestemme innholdet i det gode liv.

• Hva kunne man for 100 år siden i medisinen? Hva er nytt de siste 20 årene?

• Hva vil vi tenke i framtiden om det vi gjør i dag?

• Unngå å skade?



HVEM ER JEG? / HVEM ER DU?

• Mamma

• Kone

• Søster/tante/datter

• Venninne

• Samtalepartner

• Medarbeider

• Dugnadsdeltaker

• Lærer

• Ingeniør

• Lege



HAVNA LEGESENTER MIN HOVEDARBEIDSPLASS



HAVNA LEGESENTER



HAVNA LEGESENTER

• 7 leger ved kontoret, fordelt på 1 i 100%, 1 i 90%, 1 i 80%, 1 i 60%, 2 i 50% og 1 i 40% stilling

• 1 Turnuslege og ofte 1 student

• 2 Sykepleiere, 1,5 stilling

• 4 helsesekretærer i 3 i 100%, 1  80%



HVA ER EN GOD KOLLEGA/MEDARBEIDER FOR DEG?

• En jeg kan vise min sårbarhet til

• En jeg kan spørre om råd

• En jeg kan diskutere vanskelige saker med

• En jeg kan lære av

• En som har en åpen dør

• En som anerkjenner meg og respekterer meg

• En som «tørr» være uenig



SAMARBEIDSPARTNERE

• Hjemmetjenesten

• Oppfølgingstjenesten rus psykiatri

• Tildelingskontoret

• Fysioterapeuter

• Apoteket

• Legene på NLSH, Bodø og UNN

• Politiet

• Jordmor

• KAD-senger

• Legevakt

• Kollegaer på andre kontorer i byen

• Kommuneoverlegene

• Nav

• helsesøster

• AMK

• Arbeidsgiver

• Helsesjefen



HVERDAGEN PÅ KONTORET

• Start kl. 8

• Kort felles morgen møte 820-830; Dagens utfordringer

• Pasienter til kl. 12

• Lunch 12-1230

• Pasienter inn til ca. 1415-1430

• Onsdager; Internundervising, personalmøter, delt møter. 

• Fredager;  Tid til å se over innboksen før det blir helg. Må vite at det som ligger der kan vente.



ARBEIDSMILJØET

• God morgen☺

• Pasient fokus

• Ros og tilbakemeldinger

• Se hverandre

• Studenter og turnusleger

• Mangfold



HVA TRENGER DU FOR Å TRIVES? / HVA TRENGER JEG 
FOR Å TRIVES?

• Utfordringer

• Mestring

• Opplevelse av å hjelpe

• Strekke seg 

• Lære noe nytt

• Utvikle seg som menneske

• Tåle å ikke ha absolutt kontroll?



TURNUSLEGE OG STUDENT FRA UNN

• Vi er heldig å ha turnuslege, bringer med seg nye impulser og fersk kunnskap til kontoret

• Nye leger stiller spørsmål og utfordrer oss. 

• Vi har studenter fra alle års trinn på UNN og er en del av Bodø pakken

• Bidrar med positivet til miljøet på jobb



UTFORDRINGER FOR MEG SOM FASTLEGE!

• Rekke alle oppgavene som kommer i løpet av en dag.

• Pasienter som kommer med problemstillinger som ikke er sykdom.

• A og B preparater, egne holdninger/ kollegaers holdninger

• Sykemeldinger

• Nav-møter

• Hjemmebesøk

• Kreftpasienter

• Prosedyrer jeg ikke er god på…..

• Kollega veiledning

• Tid er ofte den største utfordringen



T.T.T

• Jeg har skrevet et sted, hvor jeg daglig må se, det manende tankespråk:

• T.T.T.

• Når man føler hvor lidt man når med sin flid, er det nyttigt at mindes, at

• Ting Tar Tid.

-Piet Hein-



TRØNDER OPPRØRET

Mere tid til jobben som skal gjøres

Betalt for den jobben vi gjør

Rammer for å kunne utdanne seg

Sykdom hos lege

Rom for endring i takt med hvordan samfunnet endrer seg

+++



NOEN BYTTER FASTLEGE OG BRA ER DET

• <400 000 byttet fastlege i 2017

• Folk bytter i snitt hvert 13,5 år

• Pasienten skal kunne snakke godt med legen sin bli forstått og respektert

• Hvordan hadde det vært om vi kunne bytte bort pasienter?



OPPGAVER UTENFOR KONTORTIDEN

• Legevakt

• KAD

• Bakvakt legevakt

• Seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner

• Legenes sammarbeidsutvalg



LEGEVAKT



OVERGREPSMOTTAK



PÅ JOBB STORE DELER AV DØGNET

• Liker å jobbe ☺

• Det er en del av hvem jeg det å ha mye å holde på med☺

• Positivt stress! Finnes det? Jeg tror det?



UTENFOR JOBB

• Familie

• Venner

• Fysisk aktivitet, trening, egen helse

• Reiser



HVA KOBLER JEG AV MED?
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HVA KOBLER JEG AV MED?



KOBLE AV, IKKE TENKE PÅ JOBB I FRITIDEN, ER DET 
MULIG?

• Utfordrende

• Visuelle inntrykk (overgrep, skader, dødsfall, ulykker)

• Følelsesmessige inntrykk ( Hendelser som berører oss, rører ved egne tidligere opplevelser)

• Tøffe opplevelser som kommer akkurat før man skal hjem kan påvirke hvis jeg ikke er bevist.

• Hvis det hoper seg opp med oppgaver 



Å høre det positive som blir sagt

Fremfor det negative.

Å legge merke til det som blir gjort, 

istedet for det som ikke gjøres.

Å huske de gode stundene,

Ikke lagre de onde.

Å gi omsorg,

Ikke bare vente å få.

Å le av bagateller, ikke gremme seg over dem.

Å fremelske det beste i hverandre.

Livet er kort,

Gledene kan være mange.



DISKUSJON I GRUPPER
«ET GODT LIV SOM ALLMENNLEGE»

• 1. Hvilke relasjoner er viktig for at du skal trives der du jobber? Er det noe som kunne vært bedre? Har 
dere innflytelse på rammene? Hvordan kan DU bidra til at gode relasjoner opprettholdes evt. Bedres?

• 2. Er det noen ferdigheter som er viktig for at du skal kjenne deg trygg og trives i allmennlegejobben? 
Hvordan kan du vedlikeholde de ferdighetene som er viktig for deg og hvordan skaffe deg ferdigheter du 
savner?

• 3. Har du eksempler fra din praksis på konkrete måter å organisere arbeidet på som har bidratt til å 
bedre trivselen på det legekontoret du arbeider ved? Eller ser du noe du har lyst til å endre? Hvordan 
starte endring der du jobber? Vil du møte motstand?

• 4. Hvilke situasjoner fra jobben din kan prege deg også utenfor jobb? 

• 5. Diskuter og del hva som skal til for at du skal kunne legge fra deg jobben før du kommer hjem?

• 6. Hva tror dere blir de største utfordringene på jobb de neste 5-10 årene?


