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KAN EN LEGE SAMMENLIGNES med en 
vindsurfer? En som har valgt å oppsøke 
bølgene og finner tilfredshet i å mestre 
også i hardt vær – faglig, emosjonelt og 
praktisk? En som ønsker å oppfylle for-
ventninger og blir stående på brettet i tøffe 
situasjoner og miljøer?

Forskning blant leger i Norge kan tyde 
på det. Leger oppgir høy grad av tilfredshet, 
særlig med pasientarbeid, og rapporterer at 
de har god helse og er lite sykmeldte (1, 2). 
Dette på tross av høy grad av arbeidspress 
der man må håndtere stort ansvar, stor ar-
beidsmengde og lange arbeidsdager, tids-
press, emosjonelt krevende situasjoner og 
mange avbrytelser i jobben (3). 

NÅR ARBEIDSSITUASJONEN i utgangs-
punktet kan være en krevende balanse-
kunst trengs det oppmerksomhet på hvor-
dan man kan legge til rette for å bevare en 
god balanse. Fra ulike kanter hører vi nå om 
uro blant leger vedrørende hvordan man 
kan opprettholde en god arbeidssituasjon 
fremover. I allmennpraksis er det en klart 
uttalt bekymring for hvordan man kan re-
kruttere og beholde leger i fastlegeordnin-
gen. Det rapporteres også om et økende an-
tall leger, ikke minst unge kvinner, som 
søker råd og veiledning i hvordan de skal 
takle utfordringer i arbeidssituasjonen (4, 
5). Leger tar i økende grad kontakt med juri-
disk avdeling i Legeforeningen grunnet in-
tensivert arbeidsbelastning (tidspress, min-
dre merkantil støtte) og styringspålegg som 
kommer i konflikt med medisinsk skjønn. 
Både blant mannlige og kvinnelige leger er 
det et større fokus på at balansen mellom 
arbeid og familie, eller andre forpliktelser 
utenom jobb, også må ivaretas (6, 7).

ENDRINGER I SAMFUNNET, med nye for- 
ventninger og krav både fra pasienter, of-
fentlige aktører og legene selv, bidrar til at 
legerollen utfordres. Parallelt med denne 
utviklingen endres sammensetningen av 
legegruppen der vi nå har over 50 prosent 
kvinner og et økende kulturelt mangfold 
med 37 prosent av nye spesialistgodkjen-
ninger siste året av leger som er utdannet 
utenfor Norge (norske leger som har studert 
utenlands og leger med andre statsborger-
skap) (8). 

Fra å oppfatte det å være lege som en livs-
stil, vil flere nå i større grad beskrive det 
som en jobb (9). 

BETYDNINGEN AV Å TENKE forebyg-
gende for å ivareta legers tilfredshet og 
helse er minst tre-delt. For det første er det 
vesentlig for enhver yrkesgruppe å identi-
fisere spesifikke utfordringer og forhold på 
jobb som er viktige for å opprettholde god 
helse. For det andre er legers helse viktig 
for pasientbehandlingen, og det er en 
økende interesse for å undersøke sammen-
henger mellom legers tilfredshet/helse og 
behandlingskvalitet og hvordan dette hen-
ger sammen med organisatoriske faktorer 
(10). For det tredje ser vi at leger ofte nøler 
med, eller utsetter å oppsøke behandling 
for egen del (11).

Først og fremst trenger vi å tenke på for-
holdene på arbeidsplassen for å unngå at 
været blir så hardt at man risikerer å velte i 
bølgene. Vi får stadig mer kunnskap om 
hva som skal til, og nylig publiserte Shana-
felt og Noseworthy en artikkel om endrin-
ger som legegrupper har prøvd ut på ar-

beidsplasser for å øke jobbengasjement og 
å redusere risikoen for slitenhet/utbrent-
het (12). De beskriver at legene har deltatt 
med å lage strategier for å påvirke arbeids-
belastning og arbeidskrav, opplevelse av 
mening i jobben, arbeidskultur og verdier, 
kontroll og fleksibilitet, sosial støtte og 
samvær på jobb og balansen mellom jobb 
og hjem. 

UTOVER Å TENKE TILTAK på arbeids-
plassen ser vi at det også trengs individu-
elle tilbud til leger. I de etiske reglene står 
det i kapittel 2, § 2-3 at leger skal hjelpe, 
råde og veilede kolleger, samt tilby hjelp 
ved sykdom eller rusmiddelmisbruk. 

På bakgrunn av urovekkende internasjo-
nale rapporter om utbrenthet blant leger, 
og med kunnskap om at leger nøler med å 
oppsøke helsehjelp, opprettet Legeforenin-
gen i 1990-årene tre typer helse- og om-
sorgstilbud for leger. 

Leger i hardt vær

Kan en lege sammenlignes med en vindsurfer? spør artikkelelforfatteren. ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX
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I LEGE-FOR-LEGE-ORDNINGEN gir ut-
valgte allmennleger og noen spesialister til-
bud om å ha kolleger som pasienter. I for-
bindelse med fastlegereformen blev denne 
ordningen fjernet flere steder, men finnes 
fortsatt i halvparten av fylkene. For mange 
er det betryggende å komme til en lege som 
man vet har erfaring med å ha kolleger som 
pasienter (13).

I tillegg ble det utviklet to støttetilbud: 
Støttekollegaordningen (5) og Ressurssente-
ret Villa Sana (14, 15). Begge ordningene kan 

brukes av leger som sliter med yrkes- 
identitet, stressproblematikk, utbrenthet el-
ler samlivsproblemer. Disse to ordningene 
er tiltak som bygger på et kollegialt møte, 
ikke formell behandling. Dette innebærer at 
det ikke er journalføring og at samtalene er 
helt konfidensielle. Tilbudene er gratis for 
den enkelte lege, og betales av Sykehjelps- og 
pensjonsordningen for leger (SOP), begrun-
net i denne stiftelsens formålsparagraf om å 
«yte støtte til kollektive sykdomsforebyg-
gende tiltak for medlemmer».

STØTTEKOLLEGER FINNES i alle fylker. 
Dette er erfarne leger som er oppnevnte til 
å bistå leger som trenger støtte. Det er ho-
vedsakelig allmennpraktikere og psykia-
tere, men også andre spesialister. Leger 
som kontakter støttekollegaordningen (det 
trengs ingen henvisning) får raskt et tilbud 
om inntil tre samtaler. Tilbudet kan benyt-
tes av alle leger og medisinstudenter uav-
hengig av medlemskap i Legeforeningen. 
Via annonsering på Legeforeningens nett-
sider, i Tidsskrift for den norske legeforening 
og i flere lokale medlemsblader ønsker 
man å gjøre ordningen kjent (5).

Støttekollegene opplever at deres viktig-
ste funksjon ofte er å være lyttende og støt-
tende. De hjelper til med å sortere i mange 
forskjellige og ofte sammensatte problem-
stillinger, og de kan ta opp og diskutere be-
hov for eventuell videre oppfølging og be-
handling. Ved at Legeforeningen på denne 
måten legitimerer at leger kan trenge å 
søke hjelp, kan ordningen være holdnings-
skapende i en gruppe som i liten grad søker 
behandling selv. En støttekollega formu-
lerte det slik: «Ja, det er jo det viktigste, 
å få en bevissthet på at det går an å snakke 
med noen, det går an å få hjelp, du behøver 
ikke sitte alene.» Samtalen i seg kan også 
bidra til at legen lettere søker behandling i 
helsevesenet når det er behov for det. Støt-
tekollegaordningen er en viktig bered-
skapsordning som skal være tilgjengelig 
når legen har behov for det (5).

RESSURSSENTER VILLA SANA er et 
samarbeid mellom Legeforeningen og Mo-
dum Bad. Her kan leger fra hele landet ta 
direkte kontakt (uten henvisning) og 
komme til rådgivning som innebærer fem 
til seks timers samtale i løpet av en dag, el-
ler til et kurs som går over fem dager. Råd-
givningstilbudet kan være del av en viktig 
prosess, der legene setter av tid til å reflek-
tere rundt sin arbeidssituasjon og helhe-
ten i hverdagen inklusive balansen mel-
lom jobb og privatliv. Det er ofte nyttig å 
diskutere hvordan man forstår sin legei-
dentitet og hvilke mestringsstrategier 
man kan bruke for å gjøre hensiktsmessi-
ge endringer i hverdagen – heller enn å 
holde ut en situasjon som ikke er bære-
kraftig. Stort sett er bakgrunnen når man 
søker støtte sammensatt, med mer enn en 
problemstilling eller en enkelt utløsende 
hendelse. I økende grad ønsker også leger 
å komme til parsamtaler og parkurs 
sammen med sin ektefelle eller samboer/
partner. Dette understreker også at det er 
en kompleks helhetssituasjon man ønsker 
å jobbe med. 

I konflikt som tærer på kreftene?

Å være lege kan være vanskelig og arbeidet byr på spesielle påkjenninger. Legeforeningen har  
oppnevnt leger i alle fylker med funksjon som støttekolleger. Disse har erfaring med å gi råd og støtte 
ved problemstillinger som:

• Høyt arbeidspress/overbelastning
• Sykdom hos leger
• Utbrenthet
• Personlige kriser 

Støttekollegene kan kontaktes av leger med slike problemer eller av personer som har omsorg for 
leger med problemer. Nærmere opplysninger om støttekollegene i ditt og andre fylker  
finner du på Legeforeningens nettsider. 

Se www.legeforeningen.no/kollegastotte

• Misbruksproblemer
• Vanskelige arbeidsforhold
• Klagesaker mot leger
• Negativ medieomtale

Kollegastøtteordningen tilbyr kollegial hjelp med å sortere i mange  
forskjellige og ofte sammensatte problemstillinger. ILLUSTRASJON: KOLLEGASTØTTE

http://legeforeningen.no/kollegastotte
http://legeforeningen.no/kollegastotte
http://legeforeningen.no/kollegastotte
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FOR 15 ÅR SIDEN ble det gjort en oppføl-
gingsundersøkelse av leger som kom til 
Villa Sana. De som benyttet seg av ordnin-
gen var leger fra alle spesialiteter, represen-
tativt fordelt sammenlignet med leger i 
Norge generelt. Det var like mange menn 
og kvinner som kom. Sett i forhold til yr-
kesaktive leger i Norge i 2004 var det der-
med relativt sett litt flere kvinner som 
søkte støtte. Det var også relativt sett litt 
færre unge leger. Legene som kom hadde 
ofte ventet lenge med å søke, og mange var 
slitne eller utmattede. Over halvparten sa 
at det var en kollega, en kone eller sambo-
er, eller til og med en pasient som hadde 
oppfordret dem til å søke hjelp. Etter ett og 
etter tre år ble det målt bedring i jobbstress, 
utbrenthet og depressive symptomer. Re-
sultatene tydet på at man, istedenfor å hol-
de ut en vanskelig arbeidssituasjon over 
tid ved å skylde på egne mangler eller å 
håpe på at det ville bli bedre siden, klarte å 
få til endringer i situasjonen som monnet 
over tid (14–16).

Men hva er det disse legene gjør som 
hjelper? Vi vet at omtrent halvparten har 
gått noen eller flere ganger til terapisamta-
ler etter kontakten med Villa Sana. Vi vet 
også at sykmelding etter oppholdet var en 
viktig faktor for bedring i utbrenthet tre år 
senere (17). 

SØKNINGEN TIL RESSURSSENTERET 
har økt gjennom årene, mer enn økningen 
i antall leger skulle tilsi. Fra 2012 til 2016 
var økningen på 35 prosent, og andelen 
unge leger, særlig kvinner, er økende. Vi 
ser også at det blir flere par (der en eller 
begge parter er leger) som søker hjelp (4).

Med endringene i helsevesenet og de 
endringer vi ser i hvem som søker seg til 
støtteordningene trenger vi nå å gjenta den 
kvantitative undersøkelsen. Hvilke grup-
per leger er det nå som søker rådgivning? 
Er terskelen for å søke hjelp fremdeles like 
høy, eller tar flere nå kontakt på et tidligere 
tidspunkt? Er grunnene for å søke hjelp an-
nerledes nå? Hvordan går det over tid med 
legene som søker hjelp? Det er også viktig 
å få mer informasjon om betydningen av 
sykmelding i slike situasjoner, siden leger 
er en gruppe med langt lavere sykmel-
dingsrater enn andre grupper i befolknin-
gen. 

VI PLANLEGGER også å spørre leger som 
benytter seg av Støttekollegaordningen og 
Ressurssenter Villa Sana om vi kan få kon-
takte dem seks til tolv måneder senere for å 
høre om de vil la seg intervjues om både 
hva som førte til at de oppsøkte en støtte-
ordning, og hva som har vært viktig i etter-

kant av den kontakten. Slike kvalitative 
intervjuer kan gi oss verdifull og nyansert 
informasjon om vesentlige elementer både 
i arbeidssituasjonen og i et mer helhetlig 
bilde. Det gir oss muligheter til å kunne  
utforske mer komplekse sammenhenger. 
Hva er det som fører til nyttige endringer 
over tid? Modum Bad og SOP spleiser på 
kostnadene til et tre-års prosjekt for å gjøre 
denne undersøkelsen, og det er ansatt en 
stipendiat i stillingen fra nyttår. 

FOR Å KUNNE SURFE godt på høye bøl-
ger, trenger man en del grunnleggende ram-
mebetingelser i arbeidssituasjonen. Dess- 
uten, når vinden er blitt til storm (kanskje 
en klagesak som kommer uventet), eller det 
har vært pøsregn over tid (opplevelsen av  
at det er altfor mye – man opplever å «gå  
for tidlig fra jobb og komme for seint hjem 
hver dag»… lenge), eller en tsunami ram-
mer, alvorlig sykdom hos seg selv eller nær 
pårørende, dødsfall, gjort en alvorlig feil…) 
kan det være nødvendig å søke ly og få  
støtte til å komme i litt smulere farvann. 

Balansen mellom nødvendige systemtil-
tak ved ledelse, tillitsvalgte eller via andre 
kanaler på jobb og individuell kollegial 
støtte kan være uklar, men det er viktig  
at støtteordningene ikke blir en buffer  
eller unnskyldning for å opprettholde sys-
temsvikt (18). 

Kombinasjonen av denne kvantitative 
og kvalitative forståelsen av hvorfor leger 
søker støtte og hva som er viktig over tid 
for å få en god arbeids- og helhetssituasjon, 
vil være et viktig innspill i forhold til orga-
nisering av helsevesenet videre. Vi trenger 
mer kunnskap for å se på sammenhengene 
som legger best mulig til rette for gode  
surfemuligheter. 
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Ressurssenter Villa Sana. Leger fra  
hele landet kan ta kontakt og komme  

til rådgivning eller kurs.
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