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Hvilke tilbud fins? 
I Legeforeningens regi er det etablert fire støttetilbud, som alle er finansiert av Sykehjelps- og pensjonsordningen for 
leger (SOP), og kan benyttes av leger og medisinstudenter i Norge – uavhengig av medlemskap i foreningen:  

 

• Støttekollegaordningen 

• Hjelpetilbud for leger med rusproblem (nytt fra 1.9.2019) 

• Lege-for-lege-ordningen 

• Ressurssenteret Villa Sana 
 
Her skal først og fremst den nasjonale støttekollegavirksomheten beskrives og drøftes1. Hensikten er å gi nye og 
allerede etablerte støttekolleger en bred og samlet orientering om dette tillitsvervets innhold og organisering.  
 
Informasjonsheftet2 vil være åpent tilgjengelig i fulltekstversjon på legehelsesidene  – dette for å kunne trygge både 
støttekolleger og "lege-leger" i sin rolle, og samtidig gi tilsvarende kunnskapstilgang til brukerne av Legeforeningens 
kollegiale støtte- og helsetjenestevirksomhet.  
 
Tanken er at transparens om det kollegiale støttetilbudet kan endre hjelpsøkingsatferden. 
 

Hvorfor er ordningene etablert?  
Leger kan (selvsagt) ha sykdommer og oppleve vanskeligheter i løpet av livet på linje med andre grupper i samfunnet. 
Det er imidlertid dokumentert at leger i mindre grad enn andre søker profesjonell hjelp for sine problemer. Dette kan 
ha sammenheng med at legen definerer seg selv som hjelper, og ikke som mottaker av hjelp. Legeforeningen har 
derfor sett det som viktig å etablere ordninger som gjør det lettere for leger å søke hjelp, før problemene har utviklet 
seg for langt.  
 
Allerede i slutten av 1980-årene økte antall bekymringsmeldinger til Legeforeningen om leger som viste tegn på 
utbrenthet, og som hadde behov for psykiatrisk hjelp. Likeså ble rusrelatert atferd – alene eller i kombinasjon med 
psykiske lidelser som angst og depresjon – et viktig anliggende i bekymringen knyttet til legers helse. Internasjonale 
studier som viste forhøyet selvmordsrate i legegruppen, gjorde det ekstra viktig å finne frem til dokumentert gode, 
forebyggende tiltak som kunne øke hjelpsøkingen3,4. Behovet for mer forskning på dette feltet – og en kartlegging av 
de norske legenes helse, sykelighet, levekår og arbeidsforhold – meldte seg med stor tyngde. 
 
Håndtering av disse problemstillingene ble ganske snart en viktig del av Legeforeningens virksomhet – både ved 
kunnskapsinnhenting gjennom det treårige forskningsprogrammet "Legekårsundersøkelsen", med datainnsamling fra 
nesten hele den norske legepopulasjonen (fra 1995 ble programmet videreført som Legeforskningsinstituttet – LEFO), 
og etablering av de kollegiale lavterskeltilbudene som er nærmere beskrevet her5.  
 
I tillegg er det gjort forsøk med etablering av ytterligere hjelpeordninger, eksempelvis kollegiale støttetiltak ved flere 
kliniske sykehusavdelinger6. Og ikke minst: etablering av lavterskeltilbudet for leger med rusproblemer – et samarbeid 
mellom Legeforeningen, Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og Trasoppklinikken, og som ble etablert 
høsten 2019 (se senere omtale).  
 
Rundt 1990 ble det også ansett at leger trengte en lege-for-lege-ordning, for å øke sannsynligheten for at de søker 
ordinær legehjelp i tide ved behov, og ikke tyr til selvbehandling/-medisinering eller «korridorkonsultasjoner» hos 
kolleger. Ved innføringen av fastlegeordningen i 2001 anså en del lokalforeninger at det likevel ikke lenger var behov 
for en slik særskilt ordning, mens andre fylker fremdeles valgte å ha en aktiv lege-for-lege-ordning.  
 
Hensikten med å opprettholde et slikt helsetjenestetilbud, har bl.a. vært at lege-for-lege-ordningen kan fungere som 
en sikkerhetsventil hvis man ikke finner en ønsket lege blant leger i fastlegekorpset med åpne lister. Dette kan særlig 

                                                           
1 Førsteutgaven av dette informasjonsheftet ble publisert i mars 2016. Det blir ved behov fortløpende oppdatert/revidert (sist i januar 2020).  
2 I heftets pdf-versjon er det gjennomgående brukt hyperkoblinger, med direkte tilgang til referanser i fulltekst. 
3 Hem E. Selvmord blant leger. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 305. 
4 Rosta J, Aasland OG. Changes in the lifetime prevalence of suicidal feelings and thoughts among Norwegian doctors from 2000 to 2010: a 

longitudinal study based on national samples. BMC Psychiatry 2013; 13: 322. 
5 Haffner J, Holm HA. Opprettelsen av Legeforeningens forskningsinstitutt (LEFO). I: Ronge K, Isaksson Rø K, Bringedal B, red. Fra pidestall til 

skammel. Festskrift Olaf Gjerløw Aasland 70 år. Oslo: Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), 2014: 14-20. 
6 Schaufel MA, Skodvin B. Kollegastøtte for sykehusleger. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 271.  

http://www.sop.no/Om-SOP/
http://www.sop.no/Om-SOP/
https://beta.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/informasjonshefte-om-de-kollegiale-stotteordningene/
https://beta.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/informasjonshefte-om-de-kollegiale-stotteordningene/
http://tidsskriftet.no/article/3294110
http://tidsskriftet.no/article/3294110
https://beta.legeforeningen.no/lefo/alle-publikasjoner/studier-med-data-fra-legepanelet/changes-in-the-lifetime-prevalence-of-suicidal-feelings-and-thoughts-among-norwegian-doctors-from-2000-to-2010-a-longitudinal-study-based-on-national-samples/
https://beta.legeforeningen.no/lefo/alle-publikasjoner/studier-med-data-fra-legepanelet/changes-in-the-lifetime-prevalence-of-suicidal-feelings-and-thoughts-among-norwegian-doctors-from-2000-to-2010-a-longitudinal-study-based-on-national-samples/
https://beta.legeforeningen.no/lefo/alle-publikasjoner/studier-med-data-fra-legepanelet/changes-in-the-lifetime-prevalence-of-suicidal-feelings-and-thoughts-among-norwegian-doctors-from-2000-to-2010-a-longitudinal-study-based-on-national-samples/
https://beta.legeforeningen.no/lefo/alle-publikasjoner/studier-med-data-fra-legepanelet/changes-in-the-lifetime-prevalence-of-suicidal-feelings-and-thoughts-among-norwegian-doctors-from-2000-to-2010-a-longitudinal-study-based-on-national-samples/
https://www.legeforeningen.no/lefo/alle-publikasjoner/Vitenskapelige-publikasjoner/2014/fra-pidestall-til-skammel-/
https://www.legeforeningen.no/lefo/alle-publikasjoner/Vitenskapelige-publikasjoner/2014/fra-pidestall-til-skammel-/
https://tidsskriftet.no/2012/02/kommentar/kollegastotte-sykehusleger
https://tidsskriftet.no/2012/02/kommentar/kollegastotte-sykehusleger
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være aktuelt i små faglige miljøer. Det er imidlertid opp til lokalforeningenes styrer å avgjøre hvorvidt de skal 
fastholde avtaler med tilgjengelige lege-leger.  
 
Under vignetten "Legehelse" på forsiden av Legeforeningen.no vil man kunne få utdypende og til enhver tid oppdatert 
informasjon om ordningene:  
 

 
 
Man kommer også til Legeforeningens "legehelsesider" via denne logoen som fins på lokal- og spesialforeningenes 
nettsider: 

 
 

Kort oppsummert: Støttekollegaordningen ble etablert i 1993, for å skape et landsomfattende nettverk av spesielle 
tillitsvalgte som kan kontaktes når en lege har behov for en fortrolig samtale med en god kollega. I en travel hverdag 
kvier mange seg for å fortelle arbeidskolleger om problemer de måtte slite med, og en støttekollega kan innta rollen 
som lytter og rådgiver.  
 
Via denne fylkesvise oversikten får man lett tilgjengelig kontaktinformasjon (mobilnummer og/eller e-postadresse) til 
de drøyt 90 legene som i dag har tatt på seg vervet som støttekollega. Man står fritt til å kontakte en støttekollega fra 
et annet bostedsfylke enn sitt eget.   
 

Hvordan er ordningene organisert? 
Legeforeningens sentralstyre oppnevner Utvalg for legehelse som har ansvar for å koordinere støtteordningene 
nasjonalt. Utvalget består av følgende medlemmer, per 1.1.2020:  
 

• Stein Nilsen (leder 2020, medlem fra 2021) 
• Anne Cecilie Harvei (2018 – 2021, leder fra 2021) 
• Dragan Zerajic (medlem 2018-2021) 
• E. Margrethe Kjølseth (medlem 2020 – 2023) 
• Åse Valla (2020 – 2023) 

 
Utvalg for legehelse, mandat: 

• Utvalget koordinerer fylkesavdelingenes arbeid med støtte- og helsetjenestevirksomheten. Det holder seg 
løpende orientert om arbeidets utvikling og samordner rapportering fra fylkesavdelingene. Utvalget gis 
ansvaret for at innsamlet materiale blir evaluert på hensiktsmessig måte. 

• Utvalget utvikler kurstilbud overfor de som av fylkesavdelingene er utpekt til å arbeide med støtte- og 
helsetjenesteproblematikken innenfor avdelingene. 

• Utvalget arbeider for at erfaringer fra Legeforeningens støtte- og helsetjenestearbeid blant medlemmene 
kommer undervisningen av medisinstudenter og videre- og etterutdanning av leger til del. 

https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/
https://legeforeningen.no/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/stottekollegaordningen/kontaktopplysninger-om-landets-stottekolleger/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/stottekollegaordningen/kontaktopplysninger-om-landets-stottekolleger/
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Ansvarlig i sekretariatet: 
Seksjon for Utdanningsfond/Sykehjelps- og pensjonsordningen (SOP), Økonomi- og administrasjonsavdelingen, 
Legenes hus i Oslo. Seksjonssjef Tone Houge Holter er sekretær for Utvalg for legehelse. Utvalgets nettsider på 
Legeforeningen.no (www.legeforeningen.no/kollegastotte) redigeres av Hildegunn Dalland, seniorrådgiver i samme 
seksjon.  
 
I hver fylkesavdeling/lokalforening av Dnlf er det oppnevnt en avdelingsleder med ansvar for at støttekollegagruppen 
i sitt fylke fungerer godt og koordinerer oppgavene (se s. 15 om avdelingsleders rolle). 
 
I flere fylker har støttekollegene etablert jevnlige møte-/treffpunkter, der de kan få faglige innspill og diskutere 
problemstillinger fra virksomheten sin. For slike samlinger kan man søke om godkjenning av gruppen som tellende 
smågruppevirksomhet, se denne siden for ytterligere informasjon.  
 
Det organiseres også årlig et sentralt, todagers seminar i Oslo for alle landets støttekolleger, i regi av Utvalg for 
legehelse. Der drøftes aktuelle problemstillinger om støttekollegarollen, det er rollespill om fiktive kasuistikker og det 
hentes inn eksterne foredragsholdere som bidrar til å skolere og trygge støttekollegene i arbeidet de gjør. 
 
Presentasjoner fra disse samlingene spenner over et bredt spekter, som kan være relevante i støttekollegaarbeidet. 
De legges ut på legehelsesidene under vignetten "I møte med (lege)livets utfordringer".  
 

Hvilken særomsorg trenger leger?  
For å redusere den moralske slitasjen når noe går galt i yrkes- eller privatlivet, kan en saklig og grundig gjennomgang 
med en erfaren kollega bidra til å avklare både ansvar og eventuell klanderverdighet, og skape viktig læring.  
 
Å oppsøke en av de kollegiale støtteordningene kan være et skritt på veien til å rydde opp i det som kan oppleves som 
mentalt kaos – være seg i jobben eller privat. Gjennom disse ordningene skapes aksept og rom for støtte. Ved å 
bekrefte en kultur for åpenhet, får man til en mer hensiktsmessig hjelpsøking – også når noe har gått galt7.  
 
Det er lett å anta at kvalitet i pasientbehandlingen henger tett sammen med legers psykososiale arbeidsmiljø, deres 
helse og tilfredshet. Leger rapporterer selv en sammenheng mellom hvordan de har det, og deres evne til å gi optimal 
pasientbehandling8.  
 
I slutten av 1990-årene oppga omtrent en tredel av legene i en undersøkelse fra England at de, fordi de var slitne og 
overarbeidet, nylig hadde gitt mindre omsorg til en pasient eller vært mer irritable i møtet med pasienten. Noen av 
dem rapporterte også feil som hadde rammet pasientene.  
 
Det er vist at leger har et spesielt høyt "sykenærvær"9. En studie med data fra bl.a. St. Olavs Hospital viste at 76% av 
legene går på jobb med plager som de sykmelder pasientene sine for (http://houpe.no/). Trolig ville sykenærværet 
vært enda større hos fastleger og privatpraktiserende spesialister, som er selvstendig næringsdrivende og har andre 
sykelønnsordninger10.  
 
Den viktigste årsaken til legenes høye sykenærvær kan skyldes profesjonskulturen hvor fravær ikke er "akseptert", at 
legerollen ikke harmonerer med det å være syk. En syk lege kan jo lett oppfattes som et omvandrende bevis på egen 
inkompetanse. Det er imidlertid vist at høyt sykenærvær for leger også er forbundet med økt risiko for utbrenthet, og 
at en sykmelding kan forebygge utbrenthet11. 
 

Kollegabasert 
I en norsk studie fra 2016 ble støttekollegaordningen systematisk evaluert for første gang, gjennom 
fokusgruppeintervjuer med 61 støttekolleger fra alle fylker12. Støttekollegene definerte der tre nytteverdier av 

                                                           
7 Ringnes A. Brede skuldre er ikke alltid nok. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1701. Se også: "Når noe går galt... Om bærekraftig etikk i moralske 

risikosoner", ved forsker Terje Mesel, ABUP - SSHF, Universitetet i Agder, innlegg på støttekollegenes årssamling januar 2016. 
8 Isaksson Rø K. Godt arbeidsmiljø – god behandling? Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 2089.  
9 Aasland OG. Sykenærvær. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 586. 
10 http://www.legejobber.no/Nyheter/Svart-mange-leger-jobber-nar-de-er-syke/  publisert 10.12.2013. 
11 Isaksson Rø K. Trenger leger mer sykmelding? Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 364. Se også: Isaksson Rø K, Tyssen R, Gude T et al. Will sick leave 
after a counselling intervention prevent later burnout? A 3-year follow-up study of Norwegian doctors. Scand J Public Health 2012; 40: 278 – 85.  
12 Isaksson Rø K, Aasland OG. Støttelegers syn på støttekollegaordningen. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 313-6. Se også Karin Isaksson Røs 
mastergradsoppgave Støttekollegaordningen for leger i Norge sett fra støttekollegenes side. En kvalitativ evaluering. Rø KI. Oslo: Avdeling for 
helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, 2014: 29-31.  

http://www.sop.no/Om-SOP/
http://www.sop.no/Om-SOP/
http://www.legeforeningen.no/kollegastotte
http://www.legeforeningen.no/kollegastotte
https://beta.legeforeningen.no/fag/spesialiteter/Allmennmedisin/smagrupper/
https://beta.legeforeningen.no/fag/spesialiteter/Allmennmedisin/smagrupper/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/litteratur-nyttige-lenker/i-mote-med-legelivets-utfordringer2/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/litteratur-nyttige-lenker/i-mote-med-legelivets-utfordringer2/
http://houpe.no/
http://houpe.no/
http://tidsskriftet.no/article/3392311
http://tidsskriftet.no/article/3392311
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/Litteratur---Nyttige-lenker/Nar-noe-gar-galt-/
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/Litteratur---Nyttige-lenker/Nar-noe-gar-galt-/
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/Litteratur---Nyttige-lenker/Nar-noe-gar-galt-/
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/Litteratur---Nyttige-lenker/Nar-noe-gar-galt-/
http://tidsskriftet.no/article/3424951
http://tidsskriftet.no/article/3424951
http://tidsskriftet.no/article/3310254
http://tidsskriftet.no/article/3310254
http://www.legejobber.no/Nyheter/Svart-mange-leger-jobber-nar-de-er-syke/
http://www.legejobber.no/Nyheter/Svart-mange-leger-jobber-nar-de-er-syke/
http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2015/364.pdf
http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2015/364.pdf
https://legeforeningen.no/Legeforeningens-forskningsinstitutt/Publikasjoner/2012/Will-sick-leave-after-a-counselling-intervention-prevent-later-burnout-A-3-year-follow-up-study-of-Norwegian-doctors-/
https://legeforeningen.no/Legeforeningens-forskningsinstitutt/Publikasjoner/2012/Will-sick-leave-after-a-counselling-intervention-prevent-later-burnout-A-3-year-follow-up-study-of-Norwegian-doctors-/
https://legeforeningen.no/Legeforeningens-forskningsinstitutt/Publikasjoner/2012/Will-sick-leave-after-a-counselling-intervention-prevent-later-burnout-A-3-year-follow-up-study-of-Norwegian-doctors-/
https://legeforeningen.no/Legeforeningens-forskningsinstitutt/Publikasjoner/2012/Will-sick-leave-after-a-counselling-intervention-prevent-later-burnout-A-3-year-follow-up-study-of-Norwegian-doctors-/
http://tidsskriftet.no/article/3450391/
http://tidsskriftet.no/article/3450391/
https://beta.legeforeningen.no/lefo/alle-publikasjoner/Vitenskapelige-publikasjoner/2014/stottekollegaordningen-for-leger-i-norge-sett-fra-stottekollegenes-side.-en-kvalitativ-evaluering/
https://beta.legeforeningen.no/lefo/alle-publikasjoner/Vitenskapelige-publikasjoner/2014/stottekollegaordningen-for-leger-i-norge-sett-fra-stottekollegenes-side.-en-kvalitativ-evaluering/
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ordningen: at den er holdningsskapende ved å legitimere hjelpsøking for leger, at den er en viktig beredskapsordning 
og at den er avlastende – slik at terskelen for å søke videre råd og behandling senkes, og tilliten til hjelperen øker. 
 
En ny studie med oppstart i januar 2018 følger opp funnene i sistnevnte undersøkelse, denne gangen med 
utgangspunkt i brukerne av det kollegiale helse- og omsorgstilbudet. Det treårige forskningsprosjektet "Bra for legen - 
bra for pasienten? Kollegialt støttetilbud for leger" utgår fra LEFO - Legeforskningsinstituttet og er finansiert av 
Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og Modum Bad i fellesskap. Den presenteres slik på LEFOs 
hjemmeside:  

I denne studien vil vi undersøke når og hvorfor leger kontakter støttetilbud for leger (Ressurssenter 
Villa Sana og Støttekollegaordningen), og hvordan det går med dem over tid. 
Studien består av to deler: 
 1. En kvalitativ studie der vi intervjuer leger som har oppsøkt Ressurssenter Villa Sana. Legene 
intervjues i løpet av den første uken etter kontakten med Sana, og følges opp med nytt intervju etter 
et år. Leger som har oppsøkt Støttekollegaordningen intervjues ett år etter kontakten med 
støttekollega. Stipendiat Ingrid Marie Taxt Horne, i samarbeid med Karin Isaksson Rø, gjennomfører 
intervjuene. 
2. En kvantitativ studie. Alle leger som kommer til Ressurssenter Villa Sana blir bedt om å fylle ut 
spørreskjemaer når de kommer til rådgivning eller kurs, seks uker etter at de har vært på Sana, og så 
ett og tre år senere. 

 
For en nærmere redegjørelse av historikken knyttet til opprettelsen av de ulike støtte- og helsetjenestetilbud som er 
initiert av Den norske legeforening, se s.19-29.  
 
Et særtrekk ved legeprofesjonen man skal være særlig oppmerksom på, er at det er risikoyrke hvor man vil komme til 
å gjøre feil. Ca. 25% av alle leger vil i løpet av sin karriere få en tilsynssak "mot seg". Ofte er det ikke rom for å drøfte 
vanskelige følelser omkring dette, enten pga. taushetsplikten og/eller organisasjonsmessige forhold, så som at det fra 
arbeidsgivers side ikke legges til rette for refleksjon og læring etter uheldige hendelser.  
 
I et grisgrendt land med små fagmiljøer blir allmennleger og andre privatpraktiserende spesialister i solopraksis gjerne 
sittende "alene med sitt". Da kan vanskelighetene fort vokse seg store og ute av proporsjoner.  
 
Stein Nilsen, leder av Utvalg for legehelse fra 2016-, støttekollega fra 1997 og avdelingsleder i den lokale 
støttegruppen i Hordaland siden 1999, har beskrevet virksomheten slik13:  
 

"Mange er fortsatt av den oppfatning at en lege er en stødig og sterk person som fikser alt og står som en 
påle i stormen. Det er jo bare tull. Leger er vanlige mennesker – sårbare, pliktoppfyllende. De kan ikke stå 
alene i alle sammenhenger. (…) 
De fleste som har oppsøkt meg som støttekollega, er i 30-40-årsalderen. Det er ofte jobbrelaterte problemer 
de tar opp. De har fått gjennomgå i mediene eller de har gjort en alvorlig medisinsk feilvurdering. Psykiske 
problemer eller problemer i familien er andre årsaker. For mye ansvar og for lite støtte fra arbeidsgiver er 
nok den hyppigste årsaken.  
Jeg tenker at blant de (…) yrkesaktive legene her i landet er det nok flere som kunne hatt nytte av tilbudet. 
Noe av forklaringen kan være at eldre leger har litt vanskelig for å innrømme at de trenger hjelp. Yngre leger 
har gode relasjoner til sine kolleger og en fastlege de bruker." 
 

Tilbakemeldinger som støttekolleger har fått fra de hjelpsøkende legene, er at kontakten har senket terskelen for å 
søke videre råd og profesjonell hjelp. Det å sammen sortere og kartlegge behov kan innebære at støttekollegaen 
påpeker og holder fast ved alvoret i situasjonen, der den hjelpsøkende legen selv kanskje initialt nedtoner eller avviser 
behov for behandling. Kontakten gir således større tro på at det nytter å søke hjelp.  
 
Troen på at støttekollegaen vil forstå situasjonen (fordi vedkommende selv er lege) er også viktig, spesielt hvis det 
dreier seg om hendelser på jobb. Konfidensialiteten har stor betydning14:  
 

"Og da er det veldig greit å ha noen som er i samme situasjon, som kanskje har en større forståelse for hvilken 
situasjon du er oppe i. Og det gjelder jo spesielt saker hvor – jeg ser jo saker hvor du enten blir tatt for 

                                                           
13 Feiring E. Intervjuet: Stein Nilsen - Spillemann og støttespiller. Tidsskr Nor Legeforen 2009: 129: 42-3. 
14Dette og senere sitater her er hentet fra Støttekollegaordningen for leger i Norge sett fra støttekollegenes side. En kvalitativ evaluering. Rø KI. 

Masteroppgave. Oslo: Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, 2014, og gjengitt i Isaksson Rø 
K, Aasland OG. Støttelegers syn på støttekollegaordningen. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 313-6. 

http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2009/42-3.pdf
http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2009/42-3.pdf
https://legeforeningen.no/Legeforeningens-forskningsinstitutt/Publikasjoner/20141/Stottekollegaordningen-for-leger-i-Norge-sett-fra-stottekollegenes-side-En-kvalitativ-evaluering/
https://legeforeningen.no/Legeforeningens-forskningsinstitutt/Publikasjoner/20141/Stottekollegaordningen-for-leger-i-Norge-sett-fra-stottekollegenes-side-En-kvalitativ-evaluering/
http://tidsskriftet.no/article/3450391/
http://tidsskriftet.no/article/3450391/
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feilbehandling eller anklaget for å ha gjort en eller annen dårlig jobb, eller noe du ikke skulle ha gjort i jobben, 
der det kan være veldig vanskelig å snakke med noen utenforstående (gruppe 3)". 

 
Støttespilleren – aktiv lytter med en utstrakt hånd 
Støttekollegaordningen presenteres slik på Legeforeningens hjemmeside15: «I en periode med påkjenninger – være 
seg privat eller profesjonelt – er støttekollegenes oppgave å gi medmenneskelig støtte, råd og veiledning. Drøyt 90 
erfarne leger er i dag støttekolleger. Det landsdekkende støtteapparatet finansieres av Sykehjelps- og 
pensjonsordningen for leger (SOP). Tilbudet er å forstå som en utstrakt hånd, fra kollega til kollega. Tilbudet kan gis til 
alle leger og medisinstudenter, og er ikke knyttet til medlemskap i Legeforeningen. Man står også fritt til å kontakte 
støttekollega i annet fylke enn sitt eget.» 
 
Videre heter det: «Man kan ha inntil tre samtaler med støttekollegaen, som får kompensasjon for sin innsats fra 
Legeforeningen. Støttekollegaen, som har erfaring og en viss utdanning i samtale, bevarer full diskresjon om det de 
blir betrodd. Støttekollegaen yter ikke legetjenester, dvs. de fører ikke journal, skriver ikke sykmeldinger, de forskriver 
ikke medikamenter e.l. Dersom det er behov for slike eller andre legetjenester, kan man ta kontakt med sin fastlege 
eller en kollega som er med i lege-for-lege-ordningen. Støttekollegaen kan være behjelpelig med å etablere slik 
kontakt.»  
 
På samme nettsider står det også: «Det kollegiale støtteapparat kan kontaktes av legen selv, av pårørende, venner, 
kolleger eller andre. Støttekollegene kan også ta kontakt direkte med kolleger for å undersøke om det foreligger 
behov for støtte. Det kollegiale støttetilbudet er landsdekkende, men det er lokalforeningenes styrer som organiserer 
tjenesten i eget fylke - via sine oppnevnte avdelingsledere.» 
 
For i større grad å skape bevisstgjøring om innholdet og organisering av støttetilbudet, har Utvalg for legehelse også 
publisert en spørsmål-og-svar-liste om de ulike ordningene på Legeforeningen.no.  
 

Enkle intervensjoner kan være nok 
Leger er blitt beskrevet som ambisiøse, flinke, ordentlige, ansvarsfulle, arbeidsomme og tilgjengelige – at de ofte 
strekker seg langt for å gi god pasientbehandling, etter beste evne. Men: De glemmer å ta vare på seg selv på den 
samme ordentlige måten.  
 
Hjelp til å godta egen sårbarhet, kan alle trenge – istedenfor å gå i forsvar, benekte problemene og bli der. For leger er 
jo underlagt den samme psykofysiologi som andre 16: Langvarig overengasjement og overytelse, uten den nødvendige 
restitusjonen, kan føre til emosjonell utmattelse og selvdevaluerende tanker. En spiral med negativt stress kan oppstå 
når krav, forventning og prestasjonspress fører til vedvarende spenning, bekymring og hjelpeløshet – en følelse av ikke 
å strekke til, ikke være god nok. Dette forsterkes gjerne av et arbeidsmiljø hvor det skorter på bekreftelse og 
anerkjennelse for den jobben man gjør.    

 
I den forannevnte studien fra 2016, formidlet støttekollegene at de helst burde hatt kontakt med noen av legene før 
vanskelighetene var blitt for store og en del grenser allerede var passert, for eksempel etter inndragning av 
autorisasjon eller politianmeldelse17. Flere pekte på at leger ofte søker hjelp veldig sent – det skjer først når de står på 
kanten av stupet. Et særskilt helse- og omsorgsbehov er begrunnet i erfaringen med at leger med problemer tar sent 
kontakt – de "holder ut" lenge. Ofte har enkle intervensjoner vist seg å være hjelp nok. 
 
Øystein Melbø Christiansen, psykiater og mangeårige leder av Utvalg for legehelse, har formidlet enkle 
samtaleteknikker i sine råd for den kollegiale støtten18: 

• Vær klar i presentasjonen: «Jeg ringer deg som støttekollega, fordi jeg har fått vite at…» 

• Oppgi helst hvem som har meldt fra om saken det gjelder. 

• Gi et kort referat om hva og hvordan saken er blitt presentert for deg. 

• Innta en spørrende holdning: Er det interessant å snakke med meg om dette? Kjenner du igjen 
problemet? Hvordan ser det ut fra din ende? 

• Aksepter problemet, men godta ikke nødvendigvis den holdning vedkommende legger for dagen, 
løsningen eller handlingen som er valgt. 

                                                           
15  https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/stottekollegaordningen/   
16 "Den slitne legen. Om stressforståelse og mestringsstrategier", ved Bjarte Stubhaug, Klinikk for stressmedisin, Helse Fonna, og Institutt for klinisk 

medisin, UiB, innlegg på støttekollegenes årssamling januar 2016. 
17 Isaksson Rø K, Aasland OG. Støttelegers syn på støttekollegaordningen. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 313-6. 
18 Ronge K. Å ta vare på seg selv – og hverandre. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 210-1.  

https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/FAQ-om-stottekollegaordningen/https:/legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/FAQ-om-stottekollegaordningen/
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/FAQ-om-stottekollegaordningen/https:/legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/FAQ-om-stottekollegaordningen/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/stottekollegaordningen/
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/Litteratur---Nyttige-lenker/Den-slitne-legen/
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/Litteratur---Nyttige-lenker/Den-slitne-legen/
http://tidsskriftet.no/article/3450391/
http://tidsskriftet.no/article/3450391/
https://tidsskriftet.no/2005/01/aktuelt-i-foreningen/ta-vare-pa-seg-selv-og-hverandre
https://tidsskriftet.no/2005/01/aktuelt-i-foreningen/ta-vare-pa-seg-selv-og-hverandre
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• La kollegaen ha ansvaret for å ta imot tilbudet. 

• Informer tidlig om at gruppen diskuterer saken innad, men at taushetsplikten er katolsk vs. 
eksempelvis tilsynsmyndighetene, overfor melder eller andre kilder. 

• Sett egne grenser og husk at man ikke kan oppleve eller ha løsning på alle problemer selv. Bruk 
erfarne kolleger i nabofylkene, eller finn støtte i god litteratur. 

 
Hjelpetilbud til leger med rusproblem 
Legeforeningen, Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og Trasoppklinikken har siden høsten 2019 inngått 
et treårig samarbeid om et lavterskeltilbud rettet mot leger med rusproblemer. Hjelpetilbudet er organisert som 
støttekollegaordningen: "det er ikke behandling, men en kollegial samtale mellom en spesialist og et annet menneske 

som har det vanskelig"19. 
 

 
 

Henvisning er ikke nødvendig. Man kan få inntil fem samtaler og det føres ikke journal. Målet er at leger med 
rusproblemer skal få lett tilgang til hjelp, forhåpentligvis før problemet har blitt så stort at de står i fare for å miste 
autorisasjonen. Etter at samtalene er gjennomført, vil legene få en tilbakemelding via en rapport. I den er legens 
ruslidelse og psykiske helse kartlagt.  
 
Samtalene i seg selv kan være god nok hjelp for mange, men å anbefale henvisning videre i behandlingsapparatet kan 
også være aktuelt.  
 
Det er SOP som betaler for dette nye pilotprosjektet, inkludert dekning av reisevei for dem som bor langt unna. Når 
prøveperioden er avsluttet etter tre år, er planen å lage en evalueringsrapport med oversikt over hvor mange som har 
deltatt, og hvordan det har gått.  
 
Man kan lese mer om tilbudet på www.legeforeningen.no/kollegastotte og i intervju/artikler i Tidsskift for Den norske 
legeforening. Kontaktinformasjon (navn, e-postadresser og telefonnumre for å avtale konsultasjonstime raskt) oppgis i 
annonsene for ordningen, se baksiden av dette heftet.  
 

Når legen blir pasient 

Allerede tidlig på 2000-tallet ble det gjort flere norske studier om hva som særpreger lege-legen i sitt møte med lege-
pasienten (og omvendt)20, de særegne somatiske og psykiske helseproblemer i legegruppen21 og – i de siste år – 
utfordringer knyttet til å være utenlandsk lege i Norge22.  
 
Om lege-for-lege-ordningen står det følgende på Legeforeningens hjemmeside: «Leger har tradisjonelt høy terskel for 
å oppsøke helsetjenester. Mange unnlater å søke hjelp, eller behandler seg selv - det er ofte langt fra optimalt. 

                                                           
19 Kongsvik L. Tilbyr hjelp til leger som sliter med rus. Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1834-5. Se faksimile gjengitt bak i heftet. 
20 Tyssen R. Lege-pasient-forholdet når pasienten også er lege. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 3533-5.  
21 Tyssen R. Helseproblemer og helsetjeneste blant leger. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121:3527-32. 
22 Shaygani S. Våre utenlandske kolleger. Tidsskr Nor Legeforen 2015: 135: 1104. Skjeggestad E, Sandal GM, Gulbrandsen P. Utenlandske legers 

opplevelse av å begynne i yrket i Norge. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1129 – 32. Sandbu M, Kamps A, Preljevic V et al. Utenlandske leger i norsk 
psykiatri – behov for en mentorordning? Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1133 – 7. Johannessen LB. Viktig å ha kolleger å støtte seg på som ny i 
Norge. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 580-1. 

http://www.legeforeningen.no/kollegastotte
http://www.legeforeningen.no/kollegastotte
https://tidsskriftet.no/2019/12/aktuelt-i-foreningen/tilbyr-hjelp-til-leger-som-sliter-med-rus
https://tidsskriftet.no/2019/12/aktuelt-i-foreningen/tilbyr-hjelp-til-leger-som-sliter-med-rus
http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2001/3533-5.pdf
http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2001/3533-5.pdf
http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2001/3527-32.pdf
http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2001/3527-32.pdf
http://tidsskriftet.no/article/3348052/
http://tidsskriftet.no/article/3348052/
http://tidsskriftet.no/article/3349253
http://tidsskriftet.no/article/3349253
http://tidsskriftet.no/article/3349253
http://tidsskriftet.no/article/3349253
http://tidsskriftet.no/article/3349527
http://tidsskriftet.no/article/3349527
http://tidsskriftet.no/article/3349527
http://tidsskriftet.no/article/3349527
https://tidsskriftet.no/2014/03/aktuelt-i-foreningen/viktig-ha-kolleger-stotte-seg-pa-som-ny-i-norge
https://tidsskriftet.no/2014/03/aktuelt-i-foreningen/viktig-ha-kolleger-stotte-seg-pa-som-ny-i-norge
https://tidsskriftet.no/2014/03/aktuelt-i-foreningen/viktig-ha-kolleger-stotte-seg-pa-som-ny-i-norge
https://tidsskriftet.no/2014/03/aktuelt-i-foreningen/viktig-ha-kolleger-stotte-seg-pa-som-ny-i-norge
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Opprettelsen av en egen, dedikert legetjeneste har vært et forsøk på å bedre dette. Også etter innføring av 
fastlegeordningen har en god del lokalforeninger derfor valgt å beholde sine lege-leger.» 
Videre heter det: «Dette er et helsetjenestetilbud til leger med somatisk eller psykisk sykdom. (…) Konsultasjonene 
journalføres som vanlig og betales av den legen som søker hjelp, etter ordinære takster. Dersom du skulle trenge 
assistanse til å få en avtale med en av lege-legene, vil støttekollegene kunne bistå.» 
 

Skille mellom rådgivning og behandling  
Karakteristika ved støttekollegavirksomheten er at det er en beredskapsordning – det skal både være rask 
kontaktetablering og mulighet for hjelp. Tid og sted for samtalen avtales der og da. Den kan gjerne legges til et annet 
sted enn kontoret, man kan gå en tur sammen, eller velge et annet møtested. Hovedsaken er å etablere en 
"symmetrisk" relasjon 23, hvor den hjelpesøkende og støttekollegene er likeverdige samtalepartnere. Støttekollegaens 
rolle er å lytte, normalisere, eventuelt reorientere – og å drøfte veien videre.  
 
Støttekollegaordningen er altså begrenset til 1–3 samtaler. Etter dette bør situasjonen være avklart, slik at man kan 
summere opp. Enten er disse samtalene løsningen, eller man bør kunne peke på ev. ytterligere hjelpetiltak. Den 
støttesøkende legen kan anbefales å søke behandling, søke juridisk bistand fra Legeforeningens sekretariat, hjelp hos 
tillitsvalgte osv.  
 
I overkant av 20% av de hjelpesøkende får pasientstatus etter å ha oppsøkt støttekollegaordningen – enten hos 
vedkommende støttekollega, hos en terapeut eller ved å søke seg til annen (somatisk eller psykiatrisk) behandling som 
det eventuelt gjøres avtale med før en avrunder kontakten.  
 
Når en med verv i lege-for-lege-ordningen har kontakt med en kollega, er den ene behandler og den andre pasient. 
Dette betyr at lover og forskrifter knyttet til legeyrket gjelder. Forskjellen på en lege-lege og en annen lege er da at 
vedkommende har sagt seg villig til å ta imot leger til konsultasjon (og for fastlegenes del, uavhengig av sin liste). Den 
legesøkende går da inn i rollen som pasient som alle andre pasienter.  
 
Faksimiler fra annonser om støttekollegaordningen i Tidsskrift for Den norske legeforening. De senere år har stoler har 
vært et gjennomgående symbol på den "symmetriske" samtalen mellom kolleger, mens det fra 2020 er snakkeboblene 
som er i fokus (se for- og baksiden av heftet): 
 

 
 
En støttekollega er og blir en samtalepartner, og opptrer ikke som behandler. Den hjelpesøkende vet at 
vedkommende er interessert i og har et ønske om å hjelpe/gi råd (slik det selvsagt også er for lege-legen). Kontaktene 
er imidlertid ikke konsultasjoner, og virksomheten er ikke en del av støttekollegaens legevirksomhet.  
 
All kontakt med støttekollegaen er fortrolig, og journalføres ikke. Støttekollegaen kan imidlertid skrive notater til eget 
bruk som hukommelsesstøtte. Disse må oppbevares forsvarlig og destrueres etter at kontakten er avsluttet, eller gis til 
den som søker råd etter at kontakten er avsluttet. 
 
Støttekollegene kan være fra alle spesialiteter, de arbeider både i og utenfor sykehus, selv om brorparten nok er 
(fastleger) i allmennpraksis og/eller har fartstid fra psykiatrien.  
 

                                                           
23 Ronge K. Å ta vare på seg selv – og hverandre. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 210-11. (Faksimile gjengitt her, se bak i heftet)  

http://tidsskriftet.no/article/1136565
http://tidsskriftet.no/article/1136565
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Rollebevissthet er viktig – kontinuerlig refleksjon nødvendig 
I noen tilfeller kan det bli aktuelt å omdefinere sin rolle, kanskje først og fremst gjelder det fastleger i et verv som 
støttekollega. Enkelt kan det sies at når en støttekollegas underskrift trengs (sykmelding, resept, rekvisisjon, 
henvisning osv.), skal kontakten legene i mellom omdefineres til en ordinær legekonsultasjon.  
 
Det er viktig at støttekollegaen er bevisst sitt ansvar for tydelige budskap om hva de ulike rollene består i – og drøfter 
eventuelle vansker som oppstår om dette med de andre medlemmene av støttekollegakorpset. Dette skal ikke være 
den hjelpsøkendes ansvar.  
 
Hvis legen får pasientstatus, blir relasjonen en annen. Bl.a. trer Helsepersonellovens og Pasientrettighetslovens 
bestemmelser i kraft, med de konsekvenser dette får for lege-legens ansvar og plikter. Også lege-pasienten vil måtte 
forholde seg til sin situasjon på en annen måte enn den jevnbyrdige kollegiale, med de særegne utfordringer det 
måtte by på24 .  

 
Også en lege-lege må være rollebevisst. Strukturen i behandlingen skal være som i et hvilket som helst 
pasientforhold25. Erfaringen hos dem som over mange år har hatt verv i lege-for-lege-ordningen, er at lege-pasienter 
er lettet når de slipper å ta ansvar for egen behandling.  
 
Når man oppsøker en kollega som er lege-lege, vil man møte en som er vant til å reflektere over og handle utfra de 
typiske vansker som vil kunne oppstå i denne spesielle situasjonen. For igjen er tydelige og klare budskap om roller 
særdeles viktig. Det skal ikke herske tvil om hvem som skal gjøre hva, lege-pasienten skal ikke oppleve å måtte ordne 
opp selv. Det er viktig at pasient og lege avtaler hvordan man skal samarbeide, det vil si at lege-legen helt eksplisitt 
sier at "Jeg skriver resept", "Jeg skriver henvisning" osv.. 
 

Etiske dilemmaer og utfordringer knyttet til støttearbeidet 
Støttekollegene har som regel lang erfaring som lege. Medlemmene i fylkesavdelingens støttegruppe representerer 
gjerne flere ulike spesialiteter, slik at de kan dra nytte av hverandres kompetanse. Det er som oftest både 
allmennpraktikere og eventuelt psykiatere med blant støttekollegene i alle fylker, i tillegg til andre spesialister. I 
rekrutteringen legges det ellers vekt på at medlemmene i de lokale støttegruppene jobber både i og utenfor sykehus, 
at det er god kjønns- og geografisk balanse i gruppen.  
 
For å kunne håndtere det å være hjelper og «coach» for en kollega, er likevel den fremste kvalifikasjonen at 
støttekollegene er trygge på seg selv og gode lyttere. Og at de selv praktiserer lav list for kontakt med de andre i 
gruppen hvis/når behovet melder seg for å tenke høyt. 
 
Det er spesielle utfordringer knyttet til rollen, problemstillinger som det ikke finnes entydige svar på – og som vil kreve 
kontinuerlig refleksjon og avveininger av juridiske, etiske og moralske forhold. Som nevnt utløser Helsepersonelloven 
formelle ordninger hva gjelder journalforskrift, meldingssystemer osv..  
 
Hva med frykten for suicidalitet når det "kun" er snakk om en støttekollegakontakt? Enn frykten for at pasienter kan 
bli skadelidende? Det er ofte en krevende balansegang mellom kollegialitet og autoritet i støttearbeidet, ikke bare når 
rollene er klart definerte som lege-lege og lege-pasient.  
 
Flere etiske dilemmaer er knyttet til det å være en god støtte for kolleger. Dypdykk i vanskelige følelser er nødvendig, 
enten man er lege eller ei26. For hvor går grensen for hva som skal være tålbart, for eksempel ved svære 
omveltninger/omorganiseringer i jobbsituasjonen?  
 
Utfordringen hos støttekollegaen kan også være å takle egen usikkerhet og det underliggende handlingskravet som 
bor hos de fleste som har valgt legeyrket. Det ikke å ha svaret parat, fristelsen ved å ty til diagnoseapparatet eller 
reseptblokken, krever evne til selvrefleksjon og avklart rolleforståelse – særlig i situasjoner som noen ganger kan være 
langt utenfor komfortsonen.  
 
Det kan være berikende for den hjelpesøkende å kunne rådføre seg med en person som er uavhengig av 
arbeidsgiveren. Med tilbud om rask hjelp i en akutt situasjon hjelper man ikke bare den ene, men også et helt 
arbeidsmiljø. Samtidig kan man spørre seg om det er et nederlag å ha slike "laugsbaserte" særordninger i et solidarisk 

                                                           
24 Dette er bredt belyst i boken til Vigdis Moe Christie Syk lege – En presentasjon gjennom 88 legers stemmer. Oslo: Unipub forlag, 2001. 
25 Høie IM. Kolleger hjelper når leger er syke / Lav terskel på helsetilbud for studenter i Oslo. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 3660-1. 
26 Ronge K. Når legelivet butter. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 380.  

https://tidsskriftet.no/2001/12/hovedreportasje/kolleger-hjelper-nar-leger-er-syke
https://tidsskriftet.no/2001/12/hovedreportasje/kolleger-hjelper-nar-leger-er-syke
https://tidsskriftet.no/2001/12/aktuelt/lav-terskel-pa-helsetilbud-studenter-i-oslo
https://tidsskriftet.no/2001/12/aktuelt/lav-terskel-pa-helsetilbud-studenter-i-oslo
https://tidsskriftet.no/2011/02/aktuelt-i-foreningen/nar-legelivet-butter
https://tidsskriftet.no/2011/02/aktuelt-i-foreningen/nar-legelivet-butter
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velferdssamfunn. Burde man ikke i stedet stimulert til bruk av det ordinære HMS-apparatet for å løse opp i floker og 
konflikter på jobben?  
 
Å ha en "privat skriftefar" som gir emosjonell støtte, kan være viktig og bra for den enkelte – også når årsaken til 
problemene er system-/arbeidsmiljørelaterte. Men en kollegakontakt inngår ikke i en terapeutisk kontekst, og en slik 
kortvarig samtalerekke er sjelden tilstrekkelig for å øke legers hjelpsøkingsatferd inn i de ordinære systemer. Når det 
individuelle lidelsestrykket er stort, vil den hjelpesøkende heller ha behov for assistanse til å sluses inn i en vanlig 
behandlingskontekst. Det vil også gjøre det lettere for støttekollegaen "å gi slipp", i tilfeller der behovet for 
profesjonell hjelp åpenbart er til stede.  
 

 
 
Kolleger som er i konfliktfylte eller vanskelige arbeidsforhold, trenger ofte en personlig kontakt, noe støttekollegaen 
kan tilby. Men når det beskrives at andelen kontakter som relateres til (over)belastning og press på arbeidsplassen 
øker, er det viktig å vurdere om funksjonen som støttekollega også kan være med på å opprettholde systemsvikt det 
ellers ville ha vært nyttig å ta tak i gjennom andre kanaler, som ledelse eller tillitsvalgte27. 
 
Det fins til enhver tid berettigete spørsmål som bør stilles – og drøftes. Diskusjon om hvordan man skal finne balansen 
mellom det å være kollegialt lyttende og mulige oppgaver/ansvar knyttet til overvåkning (juss, tilsyn), bør holdes 
kontinuerlig hos leger med denne type tillitsverv. Så er da også tilfelle når det arrangeres samlinger av 
støttekollegakorpset, enten i lokale grupper eller de nasjonale årssamlingene – hvor de nevnte og andre aktuelle 
temaer jevnlig settes på dagsordenen.  
 
I ettertid blir som nevnt foredragsholderes presentasjoner lagt ut på legehelsesidene"28, for å opprettholde 
rollebevisstheten og som del av skoleringen.  

 
Hvem oppsøker støttekollegaordningen – statistikk 

Det er gjennom flere år samlet inn statistikk fra fylkene over antall støttekollegakontakter, antall samtaler, alder og 
kjønn på dem som tar kontakt, samt av hvilke hovedgrunner man henvender seg. Disse tallene er imidlertid usikre, 
både fordi ikke alle støttekolleger og/eller alle fylker har levert statistikk, og fordi det er usikkert om alle typer av 
henvendelser er blitt registrert (kilde29).  
 
Mulig underrapportering til tross: Mens det i årene frem til 2015 ble registret ca. 100 kontakter/år har antallet økt 
med 50% de seneste årene, med over 150 kontakter i 2017 og 2018. Tall fra 2019 viser at det i snitt er to samtaler per 
"sak". Om lag ni leger i hvert fylke er i kontakt med ordningen, I 2017 hadde Rogaland, Akershus og Oslo flest 
henvendelser (over 20), Akershus hadde en stor økning i 2018 med 31 henvendelser. Tre fylker hadde ikke rapportert 
noen henvendelser, mot fem i 2014. Dette har trolig sammenheng med at rapporteringen er blitt noe bedre.  
 
I 2017 fikk 24 av 137 personer pasientstatus etter samtalene (18%), 80% av disse var kvinner. I 2018 fikk 25 av 154 
personer pasientstatus (16%), 60% kvinner. I 2019 hadde antallet økt til 23%, og like mange menn som kvinner fikk 
pasientstatus.  

                                                           
27 Isaksson Rø K, Aasland OG. Støttekollegers syn på støttekollegaordningen. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 313-16. 
28  https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/litteratur-nyttige-lenker/i-mote-med-
legelivets-utfordringer2/  
29 Tone Houge Holter. Statistikk om støttekollegaordningen. Fra og med 2018 skal all registrering sendes direkte til henne/SOPs sekretariat (se s. 

15), og denne forenklede saksgangen kan være delforklaring til økning i antall registrerte "saker". 

http://tidsskriftet.no/article/3450391/
http://tidsskriftet.no/article/3450391/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/litteratur-nyttige-lenker/i-mote-med-legelivets-utfordringer2/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/litteratur-nyttige-lenker/i-mote-med-legelivets-utfordringer2/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/litteratur-nyttige-lenker/i-mote-med-legelivets-utfordringer2/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/litteratur-nyttige-lenker/i-mote-med-legelivets-utfordringer2/
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I 2019 var det også omtrent lik fordeling mellom leger i og utenfor sykehus som var i kontakt med ordningen. Andelen 
yngre leger som tar kontakt har økt vesentlig i perioden 2013-2019.  
 
Tidligere var det noe flere mannlige enn kvinnelige leger som benyttet ordningen, mens dette bildet ser ut til å ha 
snudd (i 2014: 57%, mot 43 % i 2019). Blant dem som hadde oppgitt hvem som hadde tatt initiativ til at kontakten 
kom i stand, var det var i all hovedsak legen selv som tok kontakt (over 70 %) sammenholdt med at støttekollegaen tok 
kontakt, at vedkommendes fastlege gjorde det, legens arbeidskolleger, legens familie/venner og tillitsvalgtapparatet.  
 
Figurene/bildene i det følgende er hentet fra Utvalg for legehelse sin presentasjoner på støttekollegenes årssamlinger i 
2017, 2018 og 2019 (Tone Houge Holter, gjengitt med tillatelse). Fordi det p.t. (januar 2020) ikke er komplett 
innrapportert statistikk for 2019, blir noen 2018-tall vist i stedet. 
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I de senere år har de tre viktigste oppgitte kontaktårsakene vært psykiske problemer, vanskelige arbeidsforhold og 
problemer i forhold til samliv og familie. Stadig oftere er kontaktene blitt opprettet via Legeforeningens Avdeling for 
jus og arbeidsliv, og det rapporteres i økende grad om jobbrelaterte problemer som årsak til henvendelsene.  
 
Det er nå også rapportert om flere yngre kvinner som tar kontakt, kanskje skjer det allerede i turnustiden eller på 
slutten av studiet30. De føler seg overveldet av det ansvaret de forventes å ta, har høyt prestasjonsnivå og mye 
selvbebreidelser. Støttekollegene møter også oftere leger med annen kulturbakgrunn: 
 

"Da tenker jeg spesielt på utenlandske kolleger, som er veldig redde for ikke å svare til forventninger fra de 
norske, faste, drevne kollegene. De kommer gjerne alene, har altså ikke små barn. Og det blir forventet at det 
ikke er noen grenser for arbeidsinnsats, for eksempel. Det blir et mønster at kravene blir for store. Og 
samtidig, det å være ikke norsk i seg selv er en vanskeligere inngangsport til, i alle fall mindre, miljø – fagmiljø 
(gruppe 5)." 

 

I 2017, 2018 og 2019 var fordelingen som vist i figurene/bildene, s. 13-14. 
 
Årsaker til at legene oppsøkte støttekollegaordningen (merk at mer enn én oppgitt grunn er mulig per person/sak): 
 

 
 

 

                                                           
30 Isaksson Rø K, Aasland OG. Støttelegers syn på støttekollegaordningen. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 313-6. 

http://tidsskriftet.no/article/3450391/
http://tidsskriftet.no/article/3450391/
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Hvilke formelle krav stilles til støttekollegarollen? 
For den som har et slikt verv, er det (fra 2016) stilt noen forventningskrav overfor støttekollegene mht. aktiviteten i 
arbeidet. For også å inkludere dem som jobber i mindre distrikter, er det ikke forventet å ha årlig hyppighet på 
kollegakontaktene. For øvrig gjelder følgende:  
 

• En støttekollega må ha rapportert minst én "sak" annethvert år  

• En støttekollega må delta på den nasjonale årssamlingen i regi av Utvalg for legehelse minst hvert tredje år 
 
Å delta på samlinger i de lokale støttegruppene, som avdelingslederne i de respektive fylkene tar initiativ til for å 
drøfte aktuelle problemstillinger, anses også nødvendig for å få den erfaringen som er forventet.  
 
Videre er det ønskelig at støttekollegaen rapporterer sin virksomhet fortløpende (via et enkelt registreringsskjema, se 
nedenfor). Dette er viktig av flere grunner, ikke bare for å dokumentere og legitimere behovet for ordningen, men 
også fordi mye tyder på at det hittil har vært stor grad av underrapportering – og at avdelingslederne lokalt heller ikke 
har fått nødvendig oversikt.  
 
Utover at det gir inntekt til den som har støttesamtaler, er det også gunstig for den hjelpsøkende legen å vite at 
støttekollegaen får kompensasjon for den innsatsen de gjør. Slikt kan bidra til å senke listen for å ta kontakt. 

 
Hva er honoreringen? 
Fra 1.1.2007 har støttekollegasamtaler vært honorert i henhold til Normaltariffen. Takst 14 (14d for spesialister) 
benyttes for samtalens lengde. Det er ikke fastsatt noen tidsbegrensning på samtalens lengde. Honorar per 1. juli 
2019: Takst 14 (kr 750 per påbegynt halvtime) + spesialisttillegg 14d (kr 122 per påbegynt halvtime) 
 
Støttesamtalen kan foregå via telefon hvis det er snakk om lang reisevei, eller hvis andre omstendigheter gjør det 
mest praktisk å ha samtalen via telefon. Støttekollegaen får refusjon av Legeforeningen for en telefonsamtale som er 
av slik art, på lik linje med en støttekollegasamtale som finner sted ansikt til ansikt. 
 
Støttekollegasamtaler er begrenset til tre samtaler for hver enkelt støttesak. I løpet av dette antall samtaler ventes det 
at støttekollegaen bør kunne summere og gi råd for veien videre. Unntaksvis kan fire samtaler honoreres, men dette 
må særskilt begrunnes i honorarkravet.  
 
For legen som mottar hjelp, er støttekollegatilbudet gratis. 
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Hvordan skal rapportering skje? 
På et vedtatt skjema skal støttekolleger sende regning og statistikk. Fra 1.7.2018 skal dette skje til Utvalg for legehelse 
sentralt. Straks en kontaktserie er avsluttet med en kollega, skal man sende slik regning. Oppdaterte 
rapporteringsskjemaer og gjeldende honorarsatser er tilgjengelige på nettsiden "Vervet som støttekollega".  
 
Støttelege som er lønnsmottaker sender vanlig regning og blir trukket 50 % skatt, mens selvstendig næringsdrivende 
må sende faktura slik reglene krever.  
 
Registrering av de anonymiserte data til statistikk skjer på samme skjema. Det er enkle avkrysningsspørsmål som skal 
besvares: 

 

Registrering av kollegakontakt – (oppgjørsskjema per 1.juli 2019) 
 
Kjønn:____________________ 

 
Alder:_____ år 
 
Kontakten ble etablert     1.  av legen selv 
       2.  av støttekollegaen 
       3.  av fastlege 

4.  gjennom legens familie/venner 
5.  gjennom legens arbeidskolleger 
6.  gjennom tillitsvalgtsapparatet 

 
Hvor mange ganger hadde du kontakt med legen? _______ganger 
 
Hva slags problem dreide det seg om? 
(ev. flere markeringer)     1. psykisk problem 

2. somatisk problem 
       3. rusproblem 

       4. problem i jobben 
5. problem i samliv/familie 

       6. konflikt med arbeidsgiver 
       7. kollegial konflikt 
       8. part i klagesak 
       9. språkproblemer/kulturkollisjon 
 
Legen arbeidet i       1. sykehus/helseinstitusjon 
       2. utenfor sykehus 
 
Legen hadde studert medisin i     1. Norge   

2. utlandet 
 

 
Fikk legen pasientstatus etter rådgivning hos deg?   1. ja  2. nei  
 

 

Når også oppgjørsdelen av skjemaet er utfylt (nederste del), sendes det til Den norske legeforening v/Tone H. Holter, 

Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo) eller skannes og sendes som e-postvedlegg til sop@legeforeningen.no, og med 
kopi til avdelingslederen for støttekollegavirksomheten. Dette for at avdelingslederen lettere kan fordele antall saker 
på alle dem som har dette vervet lokalt.  
 

Hva er avdelingslederens rolle? 
Avdelingsleders ansvar er å sørge for at støttekollegaordningen fungerer bra i den enkelte lokalforening. Det anses 
vesentlig at avdelingslederen er i klinisk arbeid som lege, og selv er aktiv som støttekollega. Vedkommende sørger for 
at samtaler blir fordelt mellom støttekollegene i sitt fylke, slik at alle får erfaring og praksis i støttearbeidet.  
 
Avdelingslederen organiserer felles møter lokalt for erfaringsutveksling eller faglig oppdatering, eventuelt i samarbeid 
med nabofylkene. Det legges opp til minst én slik årlig lokal samling for støttekollegene. Tema kan da være hvordan 
man skal drive oppsøkende virksomhet, hvordan gruppen fungerer, rekruttering og markedsføring.  
 
Avdelingslederen kan invitere støttekolleger til å diskuterer vanskelige saker med hverandre, eventuelt ta felles 
samtaler med hjelpesøkende leger, og – dersom behovet melder seg – åpne for debriefing med støttekolleger som ber 
om det.  
 
Avdelingslederen bør, sammen med støttekollegene, ha en felles strategi på hvordan man skal fange opp behov for 
den kollegiale støtteordningen i sitt nærområde, f.eks. i forbindelse med medieoppslag, medisinske uheldige 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/mest-for-deg-som-har-verv-som-stottekollega/
mailto:sop@legeforeningen.no
mailto:sop@legeforeningen.no
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hendelser etc. Det er med hell etablert faste rutiner for slik oppsøkende virksomhet i flere fylker, og det rapporteres at 
direkte kontakt er gjennomført med uttrykt takknemlighet hos dem som får tilbudet. 
 
Hvis slike lokale gruppemøter skal organiseres som smågruppevirksomhet, se s. 4, må det avvikles minimum tre møter 
årlig for å få tellende poeng. I tillegg koordinerer og sikrer avdelingslederen bred deltakelse på den årlige samlingen 
for landets støttekollegaer i januar i Oslo. Også denne årssamlingen gir tellende kursgodkjenning. 
 
Avdelingslederen utarbeider en årlig skriftlig rapport til styret i sin lokalforening, som også sendes Legeforeningen 
sentralt, ved Utvalg for legehelse.  Når det er nye tillitsvalgte annethvert år, bør avdelingslederen – eller en annen 
støttekollega fra fylket – ha en muntlig redegjørelse om virksomheten, for eksempel på lokalforeningens årsmøte. 
 
Sekretariatet til Utvalg for legehelse, ved Tone Houge Holter, vil årlig rapportere tilbake til avdelingslederne med 
statistikken som er innmeldt på landsbasis, sammen med årsaker til kontakt etc. (se bilder/figurer s.11-14 ) – og som 
igjen kan brukes i undervisningsøyemed eller ved de lokale møtepunktene. 
 
Avdelingsleder er ikke ansvarlig for rekrutteringen av nye støttekolleger. Det er styret i den enkelte lokalforening sitt 
ansvar, men den lokale støttegruppen/avdelingsleder må melde behovet når/hvis det oppstår, og kan gjerne foreslå 
egnede kandidater.  
 
Hvis en avdelingsleder ønsker at andre skal ta over som leder av støttegruppen lokalt, må man også melde dette til 
styret i lokalforeningen, som skal sørge for nyrekruttering.   
 
Når en støttekollega har vært inaktiv over lang tid, og/eller den som har dette vervet ikke ser seg i stand til å oppfylle 
de formelle kriteriene som fremgår på s. 14, bør man ta kontakt med Utvalg for legehelse og/eller si fra seg vervet via 
Legeforeningens sekretariat.  
 

Tilbudet ved Ressurssenteret Villa Sana: kurs og rådgivning 
Ressurssenteret Villa Sana er lokalisert på Modum Bad i Vikersund, og er finansiert av SOP. Målsettingen er å bidra til 
å styrke legers bevissthet i forhold til legerollen, forebygge utbrenthet og fremme legers helse og livskvalitet. Senteret 
skal også gi hjelp til selvhjelp for å forebygge psykisk sykdom som angst og depresjon.  
 
Leger og eventuelt ektefelle/samboer kan benytte seg av tilbudet ved Villa Sana når de trenger refleksjon og 
rådgivning på de påkjenninger som legelivet gir. Mange snakker om problemer i arbeidsliv, samliv eller fritid – eller av 
andre grunner ønsker å arbeide med seg selv og sin livssituasjon.  
 
Ressurssenteret Villa Sana er ikke en helseinstitusjon. Man trenger ingen henvisning, det er hver enkelt lege som søker 
om deltakelse på kurs eller om å få rådgivning. Mange får en anbefaling av en kollega, fastlegen eller en støttekollega.   
 

 Ressurssenteret Villa Sana (Foto: Unni Tobiassen Lie) 

 
Virksomheten startet i 1998 og er meget godt mottatt. Over 4 000 leger har hittil fått rådgivning, eller deltatt på kurs i 
de årene Villa Sana – seksjon arbeidshelse har eksistert.  Det har vært en jevn økning av henvendelser for hvert år.  
 
I 2019 kom det 205 leger til rådgivning, enten individuelt eller par. I tillegg deltok 85 leger på individual- eller parkurs. 
Kapasiteten blir i 2020 økt til 230 rådgivningsdager og 13 kursuker (se mer nedenfor). 
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Et opphold på Villa Sana er ment for dem som står ved en korsvei i livet, eller trenger rådgivning når man møter 
utfordringer. Ressurssenteret er også et tilbud til leger som trenger hjelp og støtte i en krisesituasjon31. En evaluering 
av virksomheten viser at over 50% av de hjelpesøkende legene trengte å oppsøke samtaleterapi eller annen medisinsk 
behandling etterpå, mens hos andre var denne korte intervensjonen tilstrekkelig 32.  
 
Villa Sana har en tverrfaglig stab. Det tilbys to ulike ordninger: kurs som varer i fem dager og individuell rådgivning. 
Samtalen foregår da over én hel dag, og ved behov finnes mulighet for overnatting. Det gis også tilbud om 
parrådgivning der legens ektefelle, partner eller samboer deltar i samtalen.  
 
Utgiftene, inklusive reise (egenandel på kr 500) dekkes av Dnlf/SOP. Det samme gjelder kursopphold. Eventuelt tap av 
arbeidsfortjeneste dekkes ikke. 
 
"Ukeskursene" er et tilbud for inntil ni leger eller fire par, hvorav minst én er lege (parkurs), med varighet fra lunsj 
mandag til og med lunsj fredag. Kursukene består av undervisning, samtaler og tilbud om enkeltsamtaler, dette 
kombinert med et godt opplevelsesorientert og rekreativt tilbud. Undervisningen handler blant annet om følelser og 
fornuft, balansen mellom arbeid, samliv og familie, bevisst nærvær, livskvalitet, helsefremmende liv for leger – samt 
konkrete utbrenningsforebyggende tiltak. Samtidig legges det vekt på fysisk aktivitet, sosialt samvær, kultur og god 
mat.  
 
Mer informasjon, inkludert kontaktopplysninger og når det er ledig kurs/rådgivning for leger, fins på hjemmesiden til 
Villa Sana/Modum Bad  og på denne nettsiden til Legeforeningen. 
 

Hvordan øke kjennskapen til Legeforeningens ulike hjelpeordninger?  
Å søke kontakt i tide forutsetter kunnskap om de gode legehelsetilbudene vi har i Norge. Behov for bred 
markedsføring er derfor til stede.   
 
Stikkord for støttekollegavirksomheten er tilgjengelighet, lavterskeltilbud, rask kontaktetablering og ikke minst at det 
er en beredskapsordning. Noen ganger er vissheten om at man kan ta kontakt med en kollega når det røyner på, 
tilstrekkelig – kun et par tastetrykk unna.  
 
For at støttekollegaordningen skal brukes, er det viktig at både medisinstudenter og leger kjenner til den. Så har 
tidligere ikke vært tilfelle. Ifølge en kartlegging fra 2006 av norske leger generelt33, fant man at 66 % var kjent med 
støttekollegaordningen, noen flere mannlige (69 %) enn kvinnelige (62 %). Blant leger under 30 år var det bare 35 % 
som var kjent med ordningene, mot 80 % blant leger over 50 år. En nyere datainnsamling i regi av LEFO – 
Legeforskningsinstituttet om hvordan kjennskap til hjelpeordningene er nå, er foretatt og vitenskapelig publisering er 
under planlegging.   
 
Med de stadige endringer i legepopulasjonen i Norge – bl.a. hva gjelder kjønnsfordeling, andel leger med flerkulturell 
bakgrunn, antallet medisinstudenter som får sin embetsgrad i utlandet og trender mht. spesialitets- og karrierevalg – 
er det grunn til å vurdere nye tiltak for hvordan man skal gjøre støtteapparatet bedre kjent. Det samme gjelder hvilke 
kanaler man skal ta i bruk, tatt i betraktning generelle utviklingstrekk hva gjelder medievaner.   
 
Per i dag annonseres støttekollegaordningen jevnlig i Tidsskrift for Den norske legeforening (se eksempler i dette 
heftet). I seksjonen "Aktuelt i foreningen" er det stadig redaksjonell omtale av virksomheten, bl.a. fra årssamlingene 
(se eksempler i fotnoter og litteraturlisten på nettsiden "Relevant litteratur – legehelseforskning"). Også i Tidsskriftets 
vitenskapelig del, samt i seksjonen "Legelivet", er det relevante artikler som aktualiserer det kollegiale helse- og 
omsorgstilbudet.  
 
Via en gjenkjennbar logo i den faste lenken til «Legehelse» på forsiden av Legeforeningen.no, har man fri tilgang til all 
informasjon uten å være innlogget medlem – til forskjell fra tilsvarende ordninger i andre land, eksempelvis Kollegialt 
Netværk for Læger i Danmark. I Den norske legeforening er det imidlertid policy mht. profilvisninger hos de flere tusen 
leger som er engasjert i et tillitsverv, at oppdatert kontaktinformasjon om dem skal være lett tilgjengelig. Når man 
klikker på "sitt" fylke, står navn, arbeidssted og relevante kontaktdetaljer (e-postadresse, mobilnummer m.m.) til 
støttekollegene i det aktuelle fylket oppført.  
 

                                                           
31 Kongsvik LT. Fikk angst for fødestuen. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2638.  
32 Isaksson Rø K, Gude T, Tyssen R, Aasland OG. Counselling for burnout in Norwegian doctors: one year cohort study. BMJ 2008; 337: 1146-9.  
33 Aasland OG, Falkum E, Thaulow IS. Hva vet norske leger om egne hjelpe- og støtteordninger? Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 3256-7. 

http://www.modum-bad.no/dagtilbud/ressurssenteret-villa-sana/
http://www.modum-bad.no/dagtilbud/ressurssenteret-villa-sana/
http://www.modum-bad.no/dagtilbud/ressurssenteret-villa-sana/
http://www.modum-bad.no/dagtilbud/ressurssenteret-villa-sana/
https://beta.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/villa-sana/
https://beta.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/villa-sana/
https://beta.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/litteratur-nyttige-lenker/relevant-litteratur-legehelseforskning/
https://beta.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/litteratur-nyttige-lenker/relevant-litteratur-legehelseforskning/
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/R%C3%A5dgivning%20og%20regler/R%C3%A5dgivning/Kollegialt%20Netv%C3%A6rk
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/R%C3%A5dgivning%20og%20regler/R%C3%A5dgivning/Kollegialt%20Netv%C3%A6rk
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/R%C3%A5dgivning%20og%20regler/R%C3%A5dgivning/Kollegialt%20Netv%C3%A6rk
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/R%C3%A5dgivning%20og%20regler/R%C3%A5dgivning/Kollegialt%20Netv%C3%A6rk
http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2008/2638.pdf
http://www.bmj.com/content/337/bmj.a2004.full
http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2006/3256-7.pdf
http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2006/3256-7.pdf
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Mange av de 19 lokalforeningene annonserer ordningen i medlemsbladene sine lokalt og på nett. Ellers presenterer 
støttekolleger selv tilbudet ved legemøter av ulike slag. "Legers helse og hjelpsøking" er eksempelvis tema for innlegg 
på Fylkesmannens obligatoriske kurs for turnuslegene når de er i kommunehelsetjeneste. Videre informeres det om 
ordningen på medisinstudiet ved flere av landets fakulteter.  
 
Det er utarbeidet noe skriftlig materiell som kan brukes hvis man skal holde foredrag om det landsdekkende tilbudet, 
se "Mest for deg som har verv som støttekollega".  
 
Via de tre navigasjonsknappene under "Nyttige lenker" vil man finne annen relevant informasjon som kan ha verdi i 
møtet med leger som sliter: 
  

• Tiden sårer alle leger?: Hvordan er legehelsetjenester og kollegial rådgivning organisert i andre land? Hvilke 
støtte- og behandlingstiltak fins for leger og medisinstudenter i utlandet, og som også kan være aktuelle for 
dem som jobber eller studerer i Norge? 

• I møte med (lege)livets utfordringer: Hvordan følges legen opp ved rusmiddelmisbruk? Hvordan opplever 
legen en tilsynssak? Og hvilke tilbud kan Legeforeningen stille opp med? Det er mye å hente i 
informasjonsmateriell, power point-presentasjoner etc. som støttekollegene blir skolert i på sine årlige 
samlinger. 

• Relevant litteratur – legehelseforskning: Via artikler om helse- og omsorgstilbudet for leger/medisinstudenter 
i Norge - er det mye viktig erfaringsutveksling å finne. Det samme gjelder publisering fra forskere og 
internasjonale legehelsenettverk på tvers av landegrensene. 

 

Deler kunnskap og erfaringer – inspirerer hverandre  
Alle de nordiske legeforeningene driver aktiv støttekollegaordning, og har i mange år hatt et samarbeid om dette34. 
Internasjonalt har det også jevnlig vært satt søkelys på ulike hjelpe-, rådgivnings- og behandlingsprogram for leger, og 
behovet for at man kommer sammen til erfaringsutveksling og formidling av pågående legehelseforskning. Denne 
todelte tilnærmingen for å bedre legers helse og fungering – ved å fremme utviklingen av helse- og omsorgstilbudet 
for leger, og ved å stimulere til forskning og erfaringsutveksling – vektlegges også i nettverksorganisasjonen European 
Association for Physician Health (EAPH)35.  
 
Også gjennom et nordisk nettverk i regi av LEFO – Legeforskningsinstituttet inviteres det til gjentakende samlinger36, 
med tverrfaglige innlegg om legers helse, autonomi og arbeidskår – og konsekvenser dette har for 
behandlingskvaliteten.  
 
Den samme hensikten springer ut av "ICPH – International Conference on Physician Health"; flerfoldige 
forskningskonferanser som de kanadiske, amerikanske og britiske legeforeningene har arrangert i fellesskap 
annethvert år siden tidlig på 1990-tallet37. Slik har man kunnet hente inspirasjon fra hverandre og videreutviklet sine 
nasjonale støtteordninger. 
 

Lett tilgjengelighet noen få tastetrykk unna  
Det er viktig at informasjon om de kollegiale støtteordningene er lett tilgjengelige på nett. The Doctors Support 
Network (DSN), et interaktivt nettforum for leger og medisinstudenter i England og Wales, viser for eksempel at 
surfing på Internett om natten blant hjelpetrengende kolleger er langt mer utbredt enn antatt38. I en krisesituasjon 
kan man få mentalt tunnelsyn, fremholder denne selvhjelpsgruppen. Da vil klar, tydelig og tilgjengelig informasjon 
være et viktig skritt på veien ut av isolasjon, skam og selvmedisinering.  
 
Den samme organisasjonen rapporterte også at en anonym hjelpetelefon kunne bidra til å gi det nødvendige motet til 
å oppsøke behandlingsapparatet. Dette bekreftes av en kollegial rådgivningstjeneste i regi av British Medical 
Association (BMA), og av andre lands legehelsetilbud i regi av profesjonsforeningene og/eller andre aktører39. 
 

                                                           
34 Christiansen ØM. Nordic Network Meeting i København. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1463.  
35 Isaksson Rø K. Legehelse – i Norge og Europa. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1281. Se også www.eaph2019.org og 

http://www.eaph.eu/home.html  
36 I mars 2020 arrangerer LEFO sin hittil sjette nordiske forskersamling, se www.lefo.no. 
37 Førstkommende ICPH-konferanse arrangeres i september 2020, se www.bma.org.uk   
38 Ronge K. Legehelse – hvordan finne balansen? Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:448.  
39 Noen aktuelle lenker til rådgivningstjenester i utlandet – deriblant tester for vurdering av risikoatferd – fins her: 
https://beta.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/litteratur-nyttige-lenker/tiden-sarer-alle-leger/  

https://beta.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/mest-for-deg-som-har-verv-som-stottekollega/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/litteratur-nyttige-lenker/i-mote-med-legelivets-utfordringer2/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/litteratur-nyttige-lenker/i-mote-med-legelivets-utfordringer2/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/litteratur-nyttige-lenker/tiden-sarer-alle-leger/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/litteratur-nyttige-lenker/tiden-sarer-alle-leger/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/litteratur-nyttige-lenker/i-mote-med-legelivets-utfordringer2/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/litteratur-nyttige-lenker/i-mote-med-legelivets-utfordringer2/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/litteratur-nyttige-lenker/relevant-litteratur-legehelseforskning/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/litteratur-nyttige-lenker/relevant-litteratur-legehelseforskning/
http://www.dsn.org.uk/
http://www.dsn.org.uk/
http://bma.org.uk/practical-support-at-work/doctors-well-being/about-doctors-for-doctors
http://bma.org.uk/practical-support-at-work/doctors-well-being/about-doctors-for-doctors
http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2011/1463.pdf
http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2011/1463.pdf
http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2015/1281.pdf
http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2015/1281.pdf
http://www.eaph2019.org/
http://www.eaph2019.org/
http://www.eaph.eu/home.html
http://www.eaph.eu/home.html
http://www.lefo.no/
http://www.lefo.no/
http://www.bma.org.uk/
http://www.bma.org.uk/
https://www.legeforeningen.no/lefo/alle-publikasjoner/Vitenskapelige-publikasjoner/2009/legehelse-hvordan-finne-balansen-doctors-health-matters-finding-the-balance/
https://www.legeforeningen.no/lefo/alle-publikasjoner/Vitenskapelige-publikasjoner/2009/legehelse-hvordan-finne-balansen-doctors-health-matters-finding-the-balance/
https://beta.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/litteratur-nyttige-lenker/tiden-sarer-alle-leger/
https://beta.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/litteratur-nyttige-lenker/tiden-sarer-alle-leger/
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Det er på dette grunnlag at også Den norske legeforening har valgt å være transparent i informasjonsarbeidet om sine 
ulike helse- og omsorgstilbud via sin hjemmeside. Blant annet skal detaljert kontaktinformasjon til 
støttekollegakorpset være lett tilgjengelig på nettet, likeledes enkel tilgang og færrest mulig klikk til orientering om de 
ulike hjelpetilbudene via gjenkjennbare logoer på forsiden av Legeforeningen.no og nettsidene til foreningens 
underliggende organisasjonsledd.  
 

Les mer….  
Til inspirasjon og ettertanke: Øvrig anbefalt litteratur  
I dette heftet er gjengitt fire artikler fra Tidsskriftet40, og som oppsummerer legehelsetilbudet historisk, organisatorisk 
og substansielt – bl.a. ved intervju med noen av de mest sentrale personer i dette arbeidet, tidligere og nåværende 
ledere av Utvalg for legehelse, Øystein Melbø Christensen og Stein Nilsen, utvalgsmedlem Dragan Zerajic, samt 
intervju om det nye tilbudet for leger som sliter med rus: Shahram Shaygani og Anders Gaasland, begge psykiatere 
ved Trasoppklinikken. 
 
Ellers vises det til Karin Isaksson Røs mastergradarbeid fra 201441. Der gis også en fyldig historisk oversikt om 
bakgrunnen for opprettelse av støttekollegaordningen, som kan gi et bakteppe for drøfting av avdelingslederes 
oppgaver og støttekollegarollen når disse samles til lokale møter. Sitatene nedenfor er hentet fra 
fokusgruppeintervjuene som denne baserer seg på: 
 

 
"Jeg tror det er veldig viktig at vi har – så å si – at folk i prinsippet vet at ordningen eksisterer, for det er et anker og 

en støtte. Altså, at det finnes en ordning hvis det skulle gå galt." 
(gruppe 3) 

"… Målet må jo være å gjøre oss overflødig med at vi skaper en ny kultur hvor det er tillatt å være lege og likevel ha 
følelser og behov."  

(gruppe 12) 
 

 
 

 
  

                                                           
40 Det er innhentet tillatelse til å publisere en trykket fulltekstutgave/nettutgave i dette heftet. Noen av de eldre artikler/reportasjene fins ikke 

arkivert som pdf, og det er derfor laget faksimiler av dem. 
41 Støttekollegaordningen for leger i Norge sett fra støttekollegenes side. En kvalitativ evaluering. Rø KI. Masteroppgave. Oslo: Avdeling for 

helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, 2014: 29-31.  

https://legeforeningen.no/Legeforeningens-forskningsinstitutt/Publikasjoner/20141/Stottekollegaordningen-for-leger-i-Norge-sett-fra-stottekollegenes-side-En-kvalitativ-evaluering/
https://legeforeningen.no/Legeforeningens-forskningsinstitutt/Publikasjoner/20141/Stottekollegaordningen-for-leger-i-Norge-sett-fra-stottekollegenes-side-En-kvalitativ-evaluering/
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FAKSIMILE 1, gjengitt med tillatelse: 
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FAKSIMILE 2, gjengitt med tillatelse:  
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FAKSIMILE 3, gjengitt med tillatelse: 
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FAKSIMILE 4, gjengitt med tillatelse: 
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Eksempler på annonser i Tidsskrift for Den norske legeforening: 

 

 

 
 


