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S
akkyndig er en person med særlig 
kunnskap om et emne. Dette gjør at 
de fleste pr definisjon kan regne seg 
som sakkyndig innenfor ulike områder. 
Men ofte omtales det som en person 

med særlig kunnskap innenfor et begrenset og 
spesialisert emne. Iblant kan man bli definert som 
sakkyndig f.eks. i forbindelse med årsaksvurdering 
av sykdommer/skader. Eller man kan bli oppnevnt 
som sakkyndig i forbindelse med rettssaker. Dette 
innebærer en rekke konkrete plikter og rettigheter, og 
når man blir tildelt slike oppdrag er de ofte avgren-
sede og godt juridisk innrammet. Men vanskeligere 
er det å selv være bevisst de oppgavene vi gjør til 
daglig som også er sakkyndige oppgaver, men som 
ikke like fullt er definert som dette. 

Sakkyndighet er et viktig tema og et tema som 
heldigvis vies mer og mer tid. I lengre tid har lege-
foreningen hatt kurs i sakkyndig arbeid, og dette har 
vært obligatorisk for alle spesialistutdanningene. 
For vår utdanning i arbeidsmedisin, utdanningen 
i samfunnsmedisin og enkelte andre spesialistut-
danninger har man også utvidet kursing innenfor 
lovverket og sakkyndig arbeid. I grunnutdanningen 
har dette derimot vært uklart behandlet ved de ulike 
universitetene. RETHOS (retningslinjer for helse 
og sosialfagutdanningene) har nå lagt rammene 
for hvilke læringsmål et medisinstudium må 
ivareta og som de ulike lærestedene må sikre at 

er gjennomgått. Blant disse er et større fokus på 
arbeid som sakkyndig og kunnskap om lovverket 
som regulerer vårt arbeid. Dette er bra og et godt 
første steg på veien. Det eksisterer også gode 
videreutdanningskurs og det pågår også utvikling 
av kurs som vil bli tilbudt til medisinstudenter som 
ytterligere utforsker disse temaene. 

Men hvorfor er dette så viktig? Jeg hadde nettopp 
en undervisningsøkt om sakkyndighet med legestu-
dentene i Bergen. De fleste forventet nok en kjedelig 
og traurig seanse om paragrafer og lovverk, men vi 
rakk kun å diskutere to historier. Den ene omkring 
førerkort og den andre omkring rus. I løpet av de 
to historiene hadde vi diskutert og reflektert oss 
igjennom all teorien i forelesningen så det ble ingen 
slides eller annet om opplisting av paragrafer. Gøy. 

Leder

Å være lege er en  
stor utfordring for  
sakkyndig arbeid

Ole Jacob T. Møllerløkken, Ramazzini

Leger «oppdras» til at man først 
og fremst skal hjelpe, dette er jo 

essensen i legeeden. Dette blir fort 
en utfordring i sakkyndig arbeid, fordi 

å være sakkyndig handler ikke om 
å hjelpe pasienten. I hvert fall ikke i 

tradisjonell forstand
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Ja, og viktig fordi studentene innså at dette påvirker 
deres daglige virke uavhengig, nærmest, av hvor de 
ender opp med å jobbe. 

Leger «oppdras» til at man først og fremst skal 
hjelpe, dette er jo essensen i legeeden. Dette blir 
fort en utfordring i sakkyndig arbeid, fordi å være 
sakkyndig handler ikke om å hjelpe pasienten. I hvert 
fall ikke i tradisjonell forstand. Sakkyndighet handler 
om at man i lys av sin kunnskap om et emne skal 
belyse en sak ut fra gitte kriterier. De sakkyndige 
oppgavene handler også ofte om å utrede og belyse 
en sak, mens avgjørelsen fattes et annet sted. F.eks. 
en vurdering av arbeidsevne: I dette arbeidet er 
arbeidet til en lege todelt. 

Punkt 1: legen skal hjelpe pasienten og belyse årsaker 
og løsninger til den reduserte arbeidsevnen gjennom 
utredning, diagnose og behandling. 

Punkt 2: legen skal vurdere sakkyndig på vegne av 
NAV om helseplagen gir en funksjonsnedsettelse 
som gir krav på sykemelding eller ikke. 

Disse to flyter jo gjerne sammen, men er viktig å 
være bevisst at er to helt ulike roller, med ulike krav. I 
punkt 1 gjelder taushetsplikt og avgjørelser omkring 
utredningsvei, diagnosesetting og behandling er noe 
som legen fatter i egenskap av å være lege. Mens 
i punkt 2 gjelder ikke taushetsplikt for de forhold 
som påvirker arbeidsevnen, dette skal rapporteres 
til NAV og danne grunnlag for NAV sin beslutning 
om sykemelding eller ikke. 

Arbeidsmedisin har mange problemstillinger og 
oppgaver som innebærer at man må ha svært god 
kunnskap om lovverket og kravene i sakkyndighet. 
Derfor er det godt at både dette nummeret, og 
Ramazzini nr 3 i stor grad vil omhandle dette. Mange 
arbeidsmedisinere, særlig på sykehusavdelingene, 
jobber med kompliserte årsaksvurderinger i yrkes-
sykdomssaker og i dette nummeret vil du kunne lese 
litt omkring hvordan usikkerhet i årsaksvurderinger 
utgjør en utfordring i så måte. Seleksjonsmedisin er 
også et særlig sakkyndig fagfelt som svært mange 
arbeidsmedisinere har befatning med på ulike måter. 
I dette nummeret får du del én av to artikler som 
omhandler dette som kan beskrives som lovlig 
forskjellsbehandling. Del to kommer i vårt tredje 
nummer av Ramazzini i år. I tillegg har vi vært så 
heldige å få et bidrag fra Arbeidstilsynet omkring de 
sakkyndige meldingene om arbeidsrelatert sykdom 

som fører til tilsyn og Anniken har igjen gitt oss et 
historisk blikk, denne gangen inn mot spirometri, 
som jo har vært mye diskutert i året som har gått. 

Til slutt vil jeg, som Ørn gjør i sitt @rneblikk, sette 
søkelys nok en gang på de barrierekontroller vi gjør 
i arbeidsmedisin, også kjent som helsekontroller. 
Dette er sakkyndig arbeid som følger av lov og for-
skrift. En bedrift er pålagt på bakgrunn av ekspone-
ringsforhold å knytte til seg verne- og helsepersonell. 
Eksponeringen, og kartleggingen av denne, kan 
dokumentere at eksponeringsrisikoen er stor nok 
til at et evt lovkrav om helseovervåking trer i kraft. 
Det er da et sakkyndig oppdrag å utføre en fullgod 
helseovervåking med bakgrunn i eksponeringen og 
med de hjelpemidler man finner relevant for å belyse 
oppgaven på en god måte. Altså gi den sakkyndige et 
beslutningsgrunnlag som er godt nok til å rapportere 
tilbake til arbeidsgiver om eksponeringen er godt 
håndtert eller ikke. 

Som artiklene i dette nummeret beskriver, og i neste 
nummer, er det da strenge krav til både utførelse og 
saklighet i dette. Det er ikke rom for andre aspekt, 
fordi vi er strengt regulert og ikke skal påtvinge 
personer helseundersøkelser med mindre det er godt 
begrunnet i lovverk, risiko eller nødverge. 

Dette er også essensen i den evige diskusjonen 
om tilleggstjenester. Det er vel og bra med tillegg-
stjenester, men dette er noe som er helt separat 
fra å drive det sakkyndig arbeid som vi er pålagt 
av arbeidsgivere i henhold til Arbeidsmiljøloven og 
forskrifter. 

Disse ulike rollene må skilles godt, men begge er 
viktige for å ivareta et helhetlig arbeidsmiljø som 
er fullt forsvarlig og gir god forebyggende medisin. 

God lesing. 
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Utfordringer ved  
medisinske årsaksvurderinger  

i arbeidsmedisinen
Tor B. Aasen (tidl. avd. direktør Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland U.S.,lungelege)

Marit Grønning (Klinikkdirektør Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland U.S., nevrolog, professor UiB)
Ole Jacob T. Møllerløkken (førsteamanuensis, Fagområdeleder SAMLET Universitetet i Bergen)

Magne Strandberg, (professor, Juridisk fakultet, UiB)

S
kader og sykdom som er forårsaket 
av faktorer i arbeidet vil gi rett til kom-
pensasjon, dvs. trygd eller erstatning, 
forutsatt at de fyller visse vilkår fastsatt 
i lover og forskrifter. Et viktig vilkår for 

kompensasjon er at det foreligger årsakssammen-
heng mellom antatt yrkesrelatert eksponering og det 
påviste helseutfall. I Norge behandles søknadene 
om trygd av NAV (1) etter Lov om folketrygd, mens 
forsikringsselskapene er ansvarlig for erstatning 
etter Yrkesskadeforsikringsloven (2). Den medisinske 
årsaksvurdering ligger til grunn ved begge disse selv 
om kriteriene for innvilgelse er noe forskjellige, noe 
en kommer tilbake til.

Medisinske sakkyndige vil oftest bli konsultert i slike 
saker, men det er ikke uvanlig at disse kan være uenige 
om årsakssammenheng foreligger eller ikke  (1). 
Usikkerheten som inngår i grunnlaget for medisinske 
beslutninger synes å forklare mye av den variasjon og 
uenighet som påvises i medisinsk praksis (3). Dette 
kan også medføre medisinske feil i forbindelse med 
årsaksvurderinger.   

 I de fleste europeiske land må skadelidte søke 
erstatning etter rent privatrettslige regler. I Norge 
har det offentlige, gjennom trygdesystemet, tatt 
mye av ansvaret for finansiering og saksbehandling 
av arbeidsrelaterte skader, og i tillegg er arbeidsgiver 
pålagt å tegne forsikring for yrkesskadeerstning. 
Rettferdighetshensyn og etiske betraktninger synes 
å ligge til grunn for slike ordninger. Rettsikkerhet 
blir en sentral verdi i disse sakene. De sakkyndige 
(bl.a. leger) er forpliktet av etiske forhold slik at deres 

erklæringer skal være korrekte og fullstendige (4) (5). 
I norske sivilrettslige saker gjelder prinsippet om 
sannsynlighetsovervekt, det vil si at et forhold er 
tilstrekkelig bevist hvis det er mer sannsynlig at det 
er tilfelle enn at det ikke er tilfelle (forenklet og noe 
misvisende kalt >50% sannsynlighet) (6). Dette er 
beviskravet. En kompensasjon for arbeidsrelaterte 
skader (inklusive sykdommer) forutsetter at det 
foreligger sannsynlighetsovervekt for en årsaks-
sammenheng mellom mistenkt eksponering og 
diagnostisert sykdom.

Et kjernespørsmål ved årsaksvurdering er om den 
mistenkte agens har årsaksevne dvs. om den kan 
forårsake en bestemt sykdom (generisk årsak). I 
folketrygdlovens §13-4 pkt.a er det formulert slik: 
«sykdomsbildet må være karakteristisk og i samsvar 
med det som den aktuelle påvirkningen kan frem-
kalle». Det er ingen fastlagte kriterier for hva som skal 
gjelde som en generisk årsak i medisinen. Bradford 
Hills kriterier fra 1965 er fortsatt mye brukt og disse 
bygger dels på statistisk sannsynlighet og dels på 
at det foreligger en adekvat mekanisme mellom 
mistenkt årsak og helseeffekt (7) (8). Trygderettens 
kjennelse fra 1997 (TRR-1997-454) sikter på å definere 
et karakteristisk sykdomsbilde: 

«Det legges vanligvis til grunn at sykdommen ut fra 
anerkjent medisinsk viten må være en typisk følge 
av påvirkningen. (.. .) Etter dette vil retten definere 
begrepet karakteristisk sykdomsbilde som et syk-
domsbilde som på grunnlag av flere vitenskapelige 
undersøkelser er dokumentert som en regelmessig 
virkning av den aktuelle eksponering, og med en 



6

hyppighet som avhenger av påvirkningsgrad og 
tid, samt et sykdomsbilde som kan forventes ut fra 
kunnskaper om virkningsmekanismer og kunnskaper 
om produktets aktuelle skadepotensiale.»  Denne 
forståelse er også fulgt opp av senere dommer i 
høyesterett (Rt-2012-929 og Rt-2013-1642).

Et problem med denne kjennelsen er at den passer 
spesielt for sykdommen har en toksisk mekanisme 
og ikke når det forekommer allergi eller annen over-
følsomhet. (Et aktuelt eksempel er immunologiske 
reaksjoner på AstraZenecas covid-19 vaksine som 
bare rammer et fåtall av eksponerte.) Et annet problem 
er at kriteriene for årsakssammenheng i medisinen 
i praksis må håndtere beslutning under usikkerhet 
ut fra den praktiske sammenheng, f.eks. om det 
gjelder behandling eller forebygging. I sistnevnte 
tilfelle kan det være aktuelt å bruke forsiktighets-
prinsippet («føre-var») (9). Beviskravet for å tildele 
trygd eller erstatning er, som nevnt ovenfor, et krav 
om >50% sannsynlighet. Det er et spørsmål om dette 
(lave) beviskravet i praksis slår igjennom og at man 
i praksis forlanger en høyere grad av sannsynlighet 
for innvilgelse i slike saker.

Newman Taylor har lagt frem en inndeling av årsaks-
relasjoner som kan gi en god praktisk tilnærming til 
arbeidsrelaterte skader og sykdommer: «We can 
consider the attribution of disease to occupation as a 
hierarchy of probability of causation and difficulty of 
attribution». Han foreslår følgende hovedkategorier (10): 

1. Accident 

2. Disease with specific clinical features 

3. Epidemiological evidence: By inference from 
population studies to individual case (“more likely 
than not”)

Ved de to første er det prinsipielt mulig å avgjøre 
en årsakssammenheng på individnivå (etiologisk 
diagnose), mens en i det tredje tilfellet må foreta en 
slutning ut fra gruppedata fra epidemiologiske under-
søkelser. Et vitalt spørsmål er hvilken nøyaktighet som 
kreves og hvilken grad av usikkerhet som kan tillates 
i slike vurderinger. Dette er sentrale elementer i en 
beslutningssituasjon. 

Ulykker er en viktig kategori som i sammenheng med 
spørsmål om kompensasjon ofte i Norge kommer 

i kategorien skade. Slike kan imidlertid også gi 
senfølger f.eks. astma etter gassulykker med luft-
veisirriterende substanser (akutt irritantastma eller 
RADS). I mange tilfeller kan skader ha en åpenbar 
årsak, selv om dette ikke alltid er tilfelle. 

Sykdommer med spesifikke kliniske funn¬ omfatter 
mange av de «klassiske» yrkessykdommer, spesielt 
mange former for pneumokoniose (støvlungesykdom) 
som kan ha typiske røntgenologiske funn.  Også 
aktuelle sykdommer som allergisk dermatitt og astma 
kan ha typiske kliniske funn med robuste fysiologiske 
eller allergologiske markører. 

Epidemiologiske funn kan gi grunnlag for en generisk 
årsakssammenheng. Det er da begrenset mulighet 
for spesifikk etiologisk diagnose (på individplan). Her 
vil det kunne foreligge en diagnose kombinert med 
kjent eksponering som er vist å ha en økt risiko for 
sykdommen. 

Som oftest vil det være mulighet for at flere årsaks-
faktorer samvirker i utvikling av en sykdom. Det vil 
være ønskelig å avklare hvilke aktuelle årsaksfaktorer 
som foreligger, hvilke som er dekket av det aktuelle 
regelverket og etter noen regler blir det aktuelt å angi 
hvilket prosentuelt årsaksbidrag som kan tilskrives 
hver av faktorene (1). NAVs behandling etter folke-
trygdloven anvender ofte hovedårsakslæren slik at 
ansvaret for sykdommen tilskrives den årsaksfaktor 
(eller kompleks av faktorer) som svarer for minst 
50 % av årsaksbidraget1. Dersom vedkommende 
faktor faller inn under ftrl. § 13-4 vil sykdommen bli 
godkjent og NAV blir ansvarlig for hele skaden. Hvis 
dette er under 50% kan sykdommen bli godkjent 
prosentuelt tilsvarende årsaksbidraget. Da slike 
prosentangivelser kan ha avgjørende betydning for 
utfallet, har det vært vanlig at NAV etterspør (eller 
krever) at den sakkyndige om årsaksbidraget fra 
aktuelle årsaksfaktorer. Vår erfaring er at dette 
bare unntaksvis kan fremskaffes på et solid faglig 
grunnlag. Dersom yrkesfaktoren virker synergistisk 
med en ikke-yrkesfaktor kan imidlertid sykdommen 
i sin helhet tilskrives sykdom selv om årsaksbidrag 
er <50%. Det samme gjelder for en samvirkende 
årsaksfaktor hvor det ikke er mulig å faglig å tallfeste 
årsaksbidraget fra eksponering i arbeid. 

Når det gjelder krav etter yrkesskadeforsikringsloven 

1  Rt. 2004 s. 495 avsnitt 56
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har Høyesterett, som for andre erstatningssaker, 
anvendt betingelseslæren. Dette innebærer at den 
mistenkte årsaksfaktor må være en nødvendig 
betingelse for at sykdommen skulle opptre2

Igangsettelse 
Yrkessykdomssaker kan f.eks. igangsettes ved 
fremsettelse av krav til NAV eller forsikringsselskap 
fra klient eller ved initiativ fra helsetjenesten eller 
arbeidsgiver. Det kan derfor være betydelig variasjon 
av tidligere medisinsk utredning. Fra en prelimi-
nær vurdering kan det fremkomme en hypotese 
om at dreier seg om en arbeidsrelatert sykdom og 
settes i gang utredning ofte rekvirert fra NAV eller 
forsikringsselskap.

Planlegging av utredning
Det er i første omgang aktuelt å få en grundig 
sykehistorie og arbeidshistorie før en går videre 
med  diagnostikk. Det er også naturlig å innhente 
tidligere journaler og evt. supplerende eksponrings-
informasjon fra BHT og fastlege. I et sakkyndig 
oppdrag, som vurdering av yrkessykdom, er det 
oppdragsgiver som per definisjon skal innhente 
dette og gjøre det tilgjengelig for vurdering av den 
sakkyndige. Den sakkyndige er på sin side pålagt å 
vurdere om observasjonsgrunnlaget for vurderingen 
er tilstrekkelig, hvis ikke må man kreve ytterligere 
grunnlag fra oppdragsgiver. 

Dernest er det rimelig å gjennomgå den viten-
skapelige litteraturen med tanke på om det kan 
foreligge dokumentasjon for en kjent generisk 
årsakssammenheng mellom mulig eksponering 
og aktuell diagnose.
Dersom det dreier seg om sykdom med kort latenstid 
er det mulig at det også nødvendig å avklare om 
det er behov for behandling og forebyggende tiltak. 
I så fall kan det være behov for mer omfattende 
diagnostikk for å få en større sikkerhet enn det som 
er nødvendig for beviskravet i en årsaksvurdering.

Vurdering av partikulær(spesifikk) 
årsakssammenheng
En kan her bruke inndelingen til Newman Taylor som 
er nevnt ovenfor. Den gir mulighet for å identifisere 
tilfeller hvor det er mulighet for partikulær årsaks-
diagnose og hvor en bare kan slutte fra en generell.
Skjema for vurdering av usikkerhet ved vurderingens 

forskjellige komponenter:

a) Klinisk diagnose og differensialdiagnose

b) Eksponering

c) Generisk årsakssammenheng

d) Premisser for partikulær årsakssammenheng

e) Spesielle forhold

Diskusjon
Som det her er redegjort for danner medisinske 
årsaksvurdering grunnlaget for korrekt tildeling av 
trygd og erstatning i forbindelse med arbeidsrela-
terte skader og sykdommer. Det er gode grunner 
til å anta at en vesentlig del av påvist variasjon av 
forskjellige sakkyndiges vurderinger grunner i usik-
kerhet som inngår obligat i medisinske vurderinger. 
Det er åpenbart behov for empiriske studier som kan 
gi et pålitelig bilde av validiteten av spesialistenes 
årsaksvurderinger. Dette mangler i dag.

Beslutninger om tildeling av erstatning treffes van-
ligvis av administrative og juridiske organer. Felles 
for disse er et beviskrav som er sannsynlighets-
overvekt. Dette medfører nødvendigvis betydelig 
risiko for feil og impliserer at avgjørelser fattes med 
betydelig grad av usikkerhet (dvs. med inntil 49% 
sannsynlighet for feil og ikke vesentlig bedre enn å 
kaste mynte og krone).

En annen mulig svakhet ved slike beslutninger er 
i tilfeller med tilnærmet sannsynlighetslikhet er 
at konfidensintervall ikke angis. En annen er at 
arbeidstakeren har bevisbyrden selv om det bare 
er motparten som har best (eller ofte eksklusiv) 
tilgang til eksponeringsdata. Spesielt har det vært 
problematisk å få tilgang til eksponeringsopplys-
ninger oljeindustrien offshore.

En har i artikkelen gjennomgått komponentene i en 
medisinsk årsaksvurdering og redegjort for mulige 
usikkerhetsmomenter knyttet til hver av disse. Bare 
ved enkelte av disse har en mulighet for å kvantifisere 
usikkerhet (for eksempel diagnostisk validitet). 
Det synes derimot ikke mulig å tallfeste en samlet 
usikkerhet med noe grad av nøyaktighet. Imidlertid 
antar en at et godt kjennskap til de forskjellige kilder 
til usikkerhet gir et godt grunnlag for en begrunnet 
skjønnsmessig vurdering.

2  Rt. 2000 s. 1614
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I visse deler av vurderingen er det mulig å redusere 
usikkerheten ved mer omfattende diagnostikk og/
eller eksponeringskartlegging. Dette skjer ofte der-
som utredning skjer av andre hensyn enn erstatning 
(f.eks. behandling av lungekreft, eller planlegging av 
forebyggende tiltak ved yrkesastma). Spørsmålet 
er hvor stor grad av sikkerhet som kreves. Her er 
beviskravet nevnt ovenfor. Det må bli en sammensatt 
etisk og sosialpolitisk vurdering som i siste instans 
må bestemme hvor mange falske positive og falske 
negative kjennelser som er akseptable. 
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Medisinsk seleksjon og sakkyndighet:

Lovlig forskjellsbehandling  
– første del

Horneland, Alf Magnei, ii , Sommerfelt-Pettersen, Jan Knudtzon,ii, iii, iv

I Haukeland Universitetssjukehus, Yrkesmedisinsk avdeling, Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin
II International Maritime Health Foundation

III Haukeland Universitetssjukehus, Foretakssekretariatet
IV Norsk forening for maritim medisin

Korrespondanse til: Alf Magne Horneland: alf.magne.horneland@helse-bergen.no

Medisinsk seleksjon er en form for 
 sak kyndig  hetsarbeid og innebærer for-
skjellsbehandling av enkeltindivider – en 
vanskelig, men ikke umulig kunst. Hva 
behøves for å gi tilfredsstillende saklig 
begrunnelse både på gruppe- og individ-
nivå? Hva kreves av legen i disse rollene 
– og av dem som lager reglene?

1. Forskjellsbehandling pga. funksjonsnedsettelse 
Likestillings- og diskrimineringsloven setter forbud 
mot direkte1 og indirekte2 forskjellsbehandling av 
mennesker på grunn av funksjonsnedsettelse3. 
Loven gjelder på alle samfunnsområder, men 
omfatter ikke forskjellsbehandling på grunn av alder4 
etter arbeidsmiljøloven5  eller skipsarbeidsloven.6  
Medisinsk seleksjon i yrkesmessig sammenheng er 
altså omfattet av loven.

Loven omtaler også begrepet «lovlig forskjellsbe-
handling» i § 9 - altså unntakene. De vilkår som settes 

for at forskjellsbehandling skal være lovlig7 er bl.a. at: 
Forskjellsbehandlingen må 

a) ha et saklig formål, 
b) være nødvendig for å oppnå formålet
c) ikke være uforholdsmessig inngripende overfor en 
eller de som forskjellsbehandles
I tillegg gjøres det klart at i arbeidsforhold er direkte 
forskjellsbehandling på grunn av funksjonsnedset-
telse bare tillatt hvis denne egenskapen har avgjø-
rende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket. 

2. Indirekte og direkte forskjellsbehandling
Med indirekte forskjellsbehandling menes «enhver 
tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, 
praksis, handling eller unnlatelse som vil stille 
personer dårligere enn andre»,  ifølge Likestillings- 
og diskrimineringsloven8. Det er det man gjør når 
man lager medisinske standarder og kriterier for å 
inkludere noen og ekskludere andre fra et arbeid eller 
yrke som følge av en funksjonsnedsettelse. Det er 
heller tvilsomt at det er mulig å begrunne faglig alle 
dagens seleksjonskriterier og deres grense- verdier 
i forhold til kravet som settes i samme lovs § 9 for 

1 LOV-2017-06-16-51. Lov om likestilling og forbud mot diskri-
minering, § 7. 
2 LOV-2017-06-16-51. Lov om likestilling og forbud mot diskri-
minering, § 8.
3 LOV-2017-06-16-51. Lov om likestilling og forbud mot diskri-
minering, § 1 og 6.
4 LOV-2017-06-16-51. Lov om likestilling og forbud mot diskri-
minering, § 3.

5 LOV-2005-06-17-62. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og 
stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven), § 15-13 a.
6 LOV-2013-06-21-102. Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere 
på skip (skipsarbeidsloven); § 5-12.
7 LOV-2017-06-16-51. Lov om likestilling og forbud mot diskri-
minering, § 9.
8 LOV-2017-06-16-51. Lov om likestilling og forbud mot diskri-
minering, § 8



10

at forskjellsbehandling skal være lovlig (se ovenfor): 

Kriteriene i seleksjonsmedisinske regelsett er ofte 
mer eller mindre omtrentlig satt av (mer eller mindre 
selvoppnevnte eksperter) og bare sjelden underbyg-
get med forskningsdata. 

Med direkte forskjellsbehandling, menes «at en 
person behandles dårligere enn andre blir, har blitt 
eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon».9 
Det omfatter også det arbeidet en lege gjør i rollen 
som seleksjonslege.

Når legen skal fatte vedtak og kunne begrunne det 
på en måte som ikke strider mot likestillings- og 
diskrimineringslovens krav, befinner han seg derfor 
ofte allerede på gyngende grunn. Det er ikke sikkert 
at det er mulig å komme fram til en avgjørelse som er 
innenfor regelverket, dersom man skal forholde seg 
til evidens og en individuell risikovurdering. Det stiller 
store krav til at legen er seg bevisst hvilken rolle han har.

3. Seleksjonslegens rolle 
Legeforeningens «Etiske regler for leger» under-
streker at «det må skilles tydelig mellom rollene 
som behandler og sakkyndig»10. En seleksjonslege 
er en sakkyndig som kontrollerer om angjeldende 
person oppfyller bestemte krav etter et regelsett. Den 
personen som møter hos legen for vurdering er å se 
på som en kandidat som går opp til eksamen. Legen 
skal sette karakter, som kan være «helseerklæring» 
med eller uten begrensninger eller en «udyktighet-
serklæring» i en eller annen utgave. Dette har svært 
lite med rollen som behandler av pasienter å gjøre 
og må sees på som en helt separat rolle, se Figur 1. 
Alt for ofte ser man at leger opptrer som om de er 
medisinsk kompetente fullmektiger for personene det 
gjelder.  Ofte er ikke engang kandidaten klar over at 
han/hun er «kandidat», men oppfatter seg selv som 
pasient og legen som hjelper. Legen har ansvar for 

å gi nødvendig og tilpasset informasjon om sin rolle 
og formålet med kontakten11,12. Klagesaker som har 
sin årsak i sviktende kommunikasjon og manglende 
avklaring av roller er en klassisk problemstilling. 

Mange leger har flere roller, kanskje som pasientbe-
handler, bedriftslege, seleksjonslege, og noen har også 
deltidsansettelse i enten NAV eller i et forsikringssel-
skap. Grensedragningen mellom de ulike rollene er 
svært viktig. Man har i utgangspunktet ikke rett til å 
bruke helseinformasjon innhentet i en rolle når man 
opptrer i en annen rolle. Et vedtak om helseerklæring 
for arbeidstakere på norske skip er et forvaltnings-
vedtak under Skipssikkerhetsloven, og vedtaket 
fattes med delegert myndighet til sjømannslegen 
fra Sjøfartsdirektoratet. Det kommer ikke inn under 
Helse- og omsorgstjenesteloven13, som faktisk ikke har 
ord som «erklæring» eller «sakkyndig» i det hele tatt. 

4. Formål
Seleksjonslegens rolle er å vurdere hvorvidt en person 
oppfyller definerte krav til helse. I denne sammenhen-
gen er helse et funksjonsmål som har betydning for 
sikkerheten og evne til å utføre arbeid. Redusert helse 
vurderes som redusert funksjonsdyktighet og en fare 
for sikkerheten. Dette framgår med noe varierende 
tydelighet i formålsparagrafen i ulike regelverk 14 15 16 17. 

Figur 1: Noen ulike legeroller.

9 LOV-2017-06-16-51. Lov om likestilling og forbud mot 
diskriminering, § 7

10 Etiske regler for leger, Kap. I Alminnelige bestemmelser, § 2, 
annet ledd, tredje setning.

11 Etiske regler for leger, Kap. I Alminnelige bestemmelser, § 2, 
annet ledd, fjerde setning.

12 LOV-1999-07-02-64. Lov om helsepersonell mv., § 27.

13 LOV-2011-06-24-30. Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

14 FOR-2014-06-05-805 Forskrift om helseundersøkelse av 

arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger, § 1. 

15 FOR-2018-12-20-2257 Forskrift om helseundersøkelse av 
loser og losaspiranter, § 1.

16 FOR-2010-12-20-1780 Forskrift om helsekrav for personer i 
arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, § 1

17 FOR-2006-07-05-887 Forskrift om gjennomføring av 
felleseuropeiske bestemmelser om medisinske krav for 
tjenestegjørende på luftfartøy, BSL JAR-FCL 3 (Flight Crew 
Licencing) amendment 4. Vedlegg JAR-FCL 3 seksjon 
1, utgave av 1. august 2005 Kapittel A – Generelle krav, 
JAR_FCL 3.035 Helsemessig skikkethet.
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Hensynet til sikkerheten for andre på arbeidsplassen, 
operasjonen, innretningen, skipet, flyet, etc, er det 
primære. Hensynet til egen helse er også viktig, men 
er sekundært i denne sammenheng. 

Det er et krav at man ikke skal gå ut over formålet 
når man skriver legeerklæringer. Etiske regler for 
leger sier det slik: 
«En legeerklæring skal gi tilstrekkelig informasjon til 
å fylle sin hensikt og skal være objektiv og nøytral i 
sin form. Relevante opplysninger må ikke forties eller 
fordreies. Erklæringen skal ikke inneholde informasjon 
som går utover formålet»18.

Forvaltningsloven har tilsvarende bestemmelser19: 
«Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt 
opplyst som mulig før vedtak treffes.»

Helsepersonelloven stiller krav til utstedelse av 
attester, erklæring o.l. 20

«Den som utsteder attest, erklæring o.l. skal være 
varsom, nøyaktig og objektiv. Attest, erklæring o.l.20 
skal være korrekt og bare inneholde opplysninger som 
er nødvendige for formålet. Attest, erklæring o.l. skal 
inneholde alle opplysninger som helsepersonellet bør 
forstå er av betydning for mottageren og for formålet 
med attesten, erklæringen o.l. Helsepersonellet 
skal gjøre det klart dersom attesten, erklæringen 
o.l. bare bygger på en begrenset del av de relevante 
opplysningene helsepersonellet har. Helsepersonell 
som er inhabil etter forvaltningsloven § 6, skal ikke 
utstede attest, erklæring o.l.»

Streng saklighet, altså. Alt som er relevant skal med, 
intet annet. 

Vedtaket skal begrunnes saklig i forhold til kriteriene 
som er gitt, og samtidig skal det være i samsvar med 
likestillings- diskrimineringsloven. 

Noen ganger er man i den situasjon at de detaljerte 
kriteriene som er gitt i f.eks. vedlegg eller veiledning 
ikke dekker den, kanskje sjeldne, tilstanden kandida-
ten har, og da er man nødt til å utøve skjønn direkte 
etter formålet med seleksjonen. Kravet er uansett om 
det finnes detaljerte regler eller ei at egenskapen skal 
være av «avgjørende betydning», slik nevnt ovenfor. 

Men det er ikke tilstrekkelig å ha kunnskap om den 
medisinske tilstanden. Skal man kunne avgjøre om en 
funksjonsnedsettelse er av «avgjørende betydning» 
for utførelsen av arbeidet eller yrket, må man ha kunn-
skap om arbeidsoppgavene i jobbsituasjonen. Det er 
noe av grunnen til at det finnes ulike godkjenninger 
for sjømannsleger, petroleumsleger, dykkerleger, 
flyleger og jernbaneleger.

5. Skjønnsutøvelse
Skal man utøve et skjønn og kunne dokumentere 
at man har vurdert en egenskap eller en funksjons-
nedsettelse til å være av «avgjørende betydning» 
for utøvelsen av arbeidet eller yrket, må man kunne 
vise til en form for rasjonale som bygger på fakta. 

Det kan hjelpe å bruke en strukturert tilnærming 
til beslutningsprosessen, som den Fagnemnda i 
Sjøfartsdirektoratet har anvendt i mange år nå, slik 
det er framstilt i Figur 2.  

18 Etiske regler for leger, Kap. 4. Regler for utstedelse av 
attester og andre legeerklæringer, § 4

19 LOV-1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i 
forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 17.

20 LOV-1999-07-02-64. Lov om helsepersonell mv., § 15.
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Her vurderes konsekvenser som små, betydningsfulle 
eller alvorlige, mens sannsynligheten vurderes i hen-
hold til det som er nevnt ovenfor som svært lav, lav, 
moderat eller høy. Risiko fastsettes til «Akseptabel», 
«Akseptabel hvis kompensert» eller «Uakseptabel».

Sannsynlighetsgrensene er definert i Forskrift om 
helseundersøkelse for sjøfolk21 og for loser22:
• Svært lav < 2 % per år 
• Lav 2-5 % per år
• Moderat 5-10 % per år
• Høy > 10 % per år

Andre seleksjonsregelverk opererer med sannsyn-
lighetsbegreper som ikke er tallfestede, og derfor 
kan medføre ulik forståelse i forhold til de ovenfor 
definerte grenseverdiene.

Risikoen i vurderes som et produkt av sannsynlighet 
for en hendelse og konsekvensen når hendelsen skjer, 
etter formelen:

RISIKO = SANNSYNLIGHET FOR EN 
MEDISINSK HENDELSE X KONSEKVENS 
NÅR HENDELSEN SKJER

og det handler om konsekvensen for arbeidet, 
arbeidsplassen og kollegene, dernest også for en selv.
Svært lav sannsynlighet og små konsekvenser er 
vanligvis akseptabelt. På den annen side vil en høy 
sannsynlighet og alvorlige konsekvensen vanligvis 
være uakseptabelt. 

Det er ikke mulig å gjøre en seleksjonsmedisinsk 
vurdering utelukkende basert på kunnskap om hel-
setilstanden. Man kan ikke vurdere konsekvensene 
en funksjonsnedsettelse får uten å ha kunnskap om 
arbeidsoppgavene og arbeidsplassen.

Modellen er langt fra perfekt, men kan være til hjelp 
når man skal begrunne skjønnsutøvelsen og langt 
bedre enn hva man oppnår med magefølelse – som 
ikke kan etterprøves av andre.
 
6. Bestillerkompetanse
Medisinske spesialiteter utvikler seg i retning av sta-
dig smalere fagfelt. Man kan forvente at spesialistene 
har god greie på den første faktoren i regnestykket 

vårt: Sannsynligheten for en medisinsk hendelse 
knyttet til den tilstanden en person har. Men man kan 
ikke forvente at de har greie på alle arbeidsoppgaver 
eller arbeidssituasjoner som en person kan befinne 
seg i, og derfor kan man heller ikke forvente at de kan 
gjøre en seleksjonsmedisinsk risikovurdering. Til det 
har vi spesialtrente leger, som petroleumsleger, sjø-
mannsleger, flyleger og dykkerleger og andre lignende 
godkjenninger. Disse behøver ofte opplysninger fra en 
spesialist om den personen de har oppe til vurdering. 
Da er det viktig at spesialisten forstår hva som er 
viktig for seleksjonslegen. 

Ofte har vi sett erklæringer som ser ut som et jour-
nalnotat eller en epikrise, noen ganger også med 
anbefaling om at vedkommende bare kan begynne 
å arbeide igjen, eller at spesialisten ikke kan se noe 
som helst til hinder for at vedkommende fortsetter i 
eller begynner i et bestemt arbeid. Slike konklusjoner 
er ikke til hjelp for seleksjonslegen som skal gjøre 
risikovurderingen.

Erklæringer blir mye bedre dersom man faktisk vet 
hvilke spørsmål som er viktige å besvare. Noen bestil-
linger om spesialisterklæring, inneholder kanskje 
bare en linje om at man ber om en spesialistuttalelse. 
Det vil være til stor hjelp for spesialisten dersom 
seleksjonslegen er mer spesifikk i sin bestilling. 
Spørsmålene bør formuleres slik at man får svar på 
det man trenger i vurderingen. Man kan gjerne legge 
ved utdrag av aktuelle bestemmelser, eller henvise 
til hvilken forskrift eller hvilket regelverk som gjelder. 

Oppsummert kan man spissformulert si at en 
spesialist i kraft av sin spesialitet sjelden er spe-
sielt kompetent i forhold til seleksjonsmedisinske 
undersøkelser.

7. Meldeplikt/melderett og  
bruk av behandlende leges opplysninger
Noen ganger behøver man opplysninger fra fastlegen/
behandlende allmennlege. Det kan man bare få der-
som kandidaten har gitt sitt samtykke etter dagens 
lovgivning. Helsepersonelloven § 34 sier i dag at 
leger har meldeplikt dersom helsemessige krav ikke 
er oppfylt for flygere og bilførere, men ingen andre. 
Bestemmelsen, som må ansees som uttømmende, 
lyder slik: 

21 FOR-2014-06-05-805 Forskrift om helseundersøkelse 
av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger, 
Vedlegg E

22 FOR-2018-12-20-2257 Forskrift om helseundersøkelse av 
loser og losaspiranter
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«Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient 
med førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfar-
tøy, ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, 
skal oppfordre pasienten til å innlevere førerkortet eller 
sertifikatet. Dersom pasientens helsetilstand antas 
ikke å være kortvarig, skal helsepersonell som nevnt 
gi melding til offentlige myndigheter etter nærmere 
regler fastsatt av departementet i forskrift.»

I skrivende stund ligger et forslag om endringer i 
helsepersonnelloven til behandling i Stortingets 
Helse- og omsorgskomite. Departementet foreslår å 
gjøre endringer i § 34, slik at flygeledere blir inkludert, 
og vil legge til en ny paragraf 34a, som omhandler 
melderett for en del andre sertifikat-innehavere som 
trenger helseerklæring, men det skilles altså mellom 
dem som fører fly og kjører bil eller er flygeleder på den 
ene siden, og dem som fører skip, lokomotiv eller er 
los, på den andre siden. De første har man meldeplikt 
for, de sistnevnte foreslås det bare melderett. 

Departementet foreslår følgende23:
«§ 34 a Adgang til å gi opplysninger i forbindelse med 
helsesvekkelse av betydning for øvrig trafikksikkerhet
Lege, psykolog eller optiker kan uten hinder av taus-
hetsplikt gi melding til offentlige myndigheter når det 
er grunn til at tro at en pasient som fører skinnegående 
kjøretøy eller fartøy på sjøen eller utfører tjeneste som 

los, har en helsesvekkelse som kan føre til skade på 
person. Første punktum gjelder kun dersom føreretten 
forutsetter helseerklæring. Pasienten skal få beskjed 
om at melding er gitt.»

De foreslåtte nye reglene vil ikke endre på det faktum 
at man behøver samtykke for å innhente opplysninger 
fra behandlende lege, men det åpner for muligheten 
for at behandlende lege etter eget skjønn kan vurdere 
å melde fra dersom man mener at noen ikke oppfyller 
helsekravene. Fortsatt vil det gjelde at man ikke uten 
videre kan bruke opplysninger man har mottatt i rollen 
som behandlende lege i en rolle som seleksjonslege, 
uten at kandidaten har samtykket. Saken ventes å bli 
komitebehandlet i Stortinget før sommeren.

8. Avslutningsvis
Seleksjonsmedisin er en uvant øvelse for de fleste 
leger, og noe vi ikke er utdannet til i løpet av studiet. 
Det er litt snudd på hodet i forhold til vanlig praksis. 
Det handler om å sette karakter på evnen til å utføre et 
bestemt arbeid og vurdere den risiko et individ utgjør 
for andre på en arbeidsplass, selve arbeidsplassen 
eller operasjonen, mer enn å vurdere faren en redusert 
funksjonstilstand utgjør for individet selv. Lovlig 
forskjellsbehandling er en hårfin balansegang, som 
krever at vi kan begrunne våre vedtak med fakta. 
I neste nummer av Ramazzini vil vi fordype oss litt 
mer i dette temaet.

23 Prop. 121 L (2020-2021) Endringer i helsepersonelloven (melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerheten)
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i tilsyn etter melding om 
arbeidsrelatert sykdom?

Tonje Strømholm, Robert Ekle og Yogindra Samant

Kontaktforfatter: Tonje Strømholm – tonje.stromholm@arbeidstilsynet.no

Tonje Strømholm er spesialist i arbeidsmedisin og patologi, dr. med. og overlege ved  
Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk i Arbeidstilsynet.

Robert Ekle er seniorrådgiver ved Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk i Arbeidstilsynet. 

Yogindra Samant er ph.d. og overlege ved Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk i Arbeidstilsynet og 
kommuneoverlege i Stjørdal.

Introduksjon
Arbeidstilsynet mottar meldinger om arbeidsrelatert 
sykdom fra leger med hjemmel i arbeidsmiljøloven 
(§5-3 Leges meldeplikt). Disse meldingene inneholder 
viktig informasjon om helsefarlige arbeidsmiljøfak-
torer/ -forhold. Meldingene danner grunnlaget for 
Register for arbeidsrelatert sykdom (RAS) (1-2). 
Arbeidstilsynet kan følge opp disse meldingene med 
tilsyn. Hensikten med slike hendelsesbasert tilsyn er 
å forebygge arbeidsrelatert sykdom hos pasienten og 
andre arbeidstakere på arbeidsplassen. Informasjon 
i meldingene brukes også i Arbeidstilsynets generelle 
forebyggende arbeid. 

Denne rapporten beskriver Arbeidstilsynets funn i 
tilsyn etter meldinger om arbeidsrelatert sykdom 
i 2017.

Materiale og metode
Meldinger om arbeidsrelatert sykdom fra leger på 
skjema AT-154b/c (3) registreres i Arbeidstilsynets 
Register for arbeidsrelatert sykdom. I 2016 ble 
det mulig å koble informasjon fra registeret med 
informasjon fra Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet.
Alle meldinger om arbeidsrelatert sykdom i 2017 ble 
identifisert og data om disse ble hentet ut. For meldin-
ger som ble fulgt opp med tilsyn ble informasjon om 
tilsynet hentet ut. Inndelingen av tema og undertema 
er knyttet til bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Excel 
ble brukt til statistiske analyser av materialet.

Resultater
Det ble registrert 2 206 meldinger om arbeidsrelatert 
sykdom i Arbeidstilsynets Register for arbeidsrelatert 
sykdom i 2017. Av disse ble 223 meldinger (10 %) 
vurdert som aktuelle for oppfølging. I alt 122 meldinger 
(6 %) ble fulgt opp av Arbeidstilsynet med tilsyn. Pga. 
at flere meldinger kan følges opp i et tilsyn var det 
totale antall tilsyn 108.

Av meldingene som ble fulgt opp var det 83 menn 
(68 %) og 36 kvinner (30 %). I tre meldinger manglet 
opplysninger om kjønn. Det var flest i aldergruppen 
40–54 år (39 %). De vanligste yrkesgruppene var 
håndverkere (29 %), prosess- og maskinoperatører, 
transportarbeider mv. (17 %) og salgs- og serviceyrker 
(14 %). I 87 % av meldingene arbeidet pasienten i 
samme virksomhet som da den skadelige ekspone-
ringen skjedde.

Hyppigste diagnosekategorier var sykdommer 
i åndedrettssystemet (22 %), symptomer, tegn, 
unormale kliniske funn og laboratoriefunn (20 %) og 
sykdommer i øret og ørebensknute (13 %). Hyppigste 
arbeidsmiljøfaktorer var fysiske forhold (28 %), 
industrielle faktorer, materialer og produkter (27 %) 
og psykososiale faktorer (20 %).

Av tilfellene som ble fulgt opp var næringene industri 
(24 %), bygge- og anleggsvirksomhet (18 %) og vare-
handel, reparasjon av motorvogner (11 %) hyppigst 
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representert. I alt 60 % av tilsynene gjaldt store 
virksomheter (>100 ansatte).

I 71 % av tilsynene ble det funnet brudd på 
arbeidsmiljøregelverket som medførte reaksjon fra 
Arbeidstilsynet. Innenfor systematisk arbeidsmiljøar-
beid var det høyest andel brudd angående mangelfull 
kartlegging, risikovurdering og tiltak (39 %). Når det 
gjaldt generelle organisatoriske arbeidsbetingelser 
var andel brudd høyest for omstillinger (33 %), mens 
høyest andel brudd innenfor mer spesifikke arbeids-
betingelser gjaldt kartlegging og risikovurdering av 
kjemikalier og biologiske faktorer (57 %), personlig 
verneutstyr (43 %), ubekvem arbeidsstilling og vibra-
sjoner (49 %) og uheldige psykososiale belastninger 
(55 %).

Diskusjon
Det ble funnet brudd på arbeidsmiljøregelverket 
som medførte reaksjon fra Arbeidstilsynet i 71 % av 
tilsynene etter melding om arbeidsrelatert sykdom. 
Dette er en høyere andel brudd enn andelen i tilsyn 
som Arbeidstilsynet gjennomførte totalt i 2017 (n=13 
877 tilsyn, andelen brudd 66 %).

Tilsyn etter melding om arbeidsrelatert sykdom 
baseres på vurdering av Arbeidstilsynets leger og 
inspektører. Hensikten med slike hendelsesbaserte 
tilsyn er å forebygge arbeidsrelatert sykdom og utvel-
gelse av meldinger som følges opp med tilsyn bygger 
på dette. Denne utvelgelsen har trolig betydning for 
treffsikkerheten. 

FUNN I TILSYN ETTER MELDING OM ARBEIDSRELATERT SYKDOM I 2017 (N=108). DE FEM 
HYPPIGST KONTROLLERTE FORHOLDENE ETTER UNDERTEMA ER TATT MED ANTALL 

GJENNOMFØRTE 
TILSYN

ANDEL  
BRUDD  

(%)
TEMA UNDERTEMA

Systematisk 
arbeidsmiljøarbeid

Bedriftshelsetjeneste
Verneombud og tillitsvalgtes medvirkning
Arbeidsmiljøopplæring for ledere og tillitsvalgte
Kartlegging, risikovurdering og tiltak
Registrerings- og meldeplikt

102
100
99
52
15

18
13
12
39
31

Organisatoriske 
arbeidsbetingelser

Tilrettelegging og ledelse
Informasjon og opplæring
Arbeidstidsordninger
Arbeidsavtaler
Omstillinger

56
44
40
25
15

12
22
19
18
33

Kjemiske og 
biologiske 
arbeidsbetingelser

Kartlegging og risikovurdering av kjemikalier og biologiske faktorer
Tiltak for å redusere eksponering for kjemikalier og biologiske faktorer
Rutiner – kjemikalier og biologiske faktorer
Stoffkartotek
Håndtering av kjemikalier og biologiske faktorer

34
21
20
12
5

57
44
34
13
25

Fysiske 
arbeidsbetingelser

Støy
Maskiner og annet arbeidsutstyr
Inneklima
Bygnings- og utstyrsmessige forhold
Personlig verneutstyr – teknisk

28
23
17
16
14

33
36
41
15
43

Ergonomiske 
arbeidsbetingelser

Ubekvem arbeidsstilling og vibrasjoner
Manuelt arbeid
Tungt og ensformig arbeid
Variasjon i arbeidet
Utforming og innredning av arbeidsplassen

26
23

8
1
1

49
25
29

0
0

Psykososiale 
arbeidsbetingelser¹

Uheldige belastninger
Vold og trusler
Trakassering

8
7
2

55
48
25

¹ Omfattet totalt tre kontrollerte forhold
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Bruddene gjaldt både generelle helse-, miljø- og 
sikkerhetsforhold, og organisatoriske forhold og mer 
spesifikke arbeidsbetingelser. En relativt høy andel 
brudd i tilsynene gjaldt kartlegging, risikovurdering 
og tiltak dvs. mangelfullt grunnleggende HMS-arbeid. 
Funn innenfor de spesifikke arbeidsbetingelsene 
gjenspeiler trolig arbeidsmiljøfaktorene som det ble 
meldt om.

Det er få studier om funn i tilsyn etter meldinger om 
arbeidsrelatert sykdom. I en eldre studie av arbeids-
relatert silikose ble det funnet for høye nivåer av 
krystallinsk silika i 90 % av virksomhetene der dette 
ble målt (4). En granskning av alvorlige arbeidsulykker 
utført av Arbeidstilsynet, viste at i over halvparten av 
tilfellene manglet en tilfredsstillende risikovurdering 
(5).

En kunnskapsoppsummering av STAMI i 2017 om 
effekter av myndighetstiltak på arbeidsmiljø og helse 
fant at tilsyn hadde effekt på arbeidsskadehyppighet 
og etterlevelse av lovkrav, men kunne ikke trekke 
konklusjoner for andre helseutfall pga. få studier. Det 
er derfor behov for flere studier for å se på effekter 
av tilsyn på arbeidsmiljøforhold og arbeidsrelatert 
sykdom (6).

Dataene i RAS og tilsynsdata er kvalitetssikret og 
dette er en styrke ved studien.

Selv om leger har meldeplikt om mistenkte tilfeller 
av arbeidsrelatert sykdom, er underrapporteringen 
stor (7-9). I 2017 var det under 2 % av leger i landet 
som sendte inn melding om arbeidsrelatert sykdom 

til Arbeidstilsynet. Dette står i kontrast til en studie 
blant yrkesaktive pasienter i allmennpraksis der 40 
% av kvinnene og 50 % av mennene mente at deres 
helseproblem hadde mulig eller sikker sammenheng 
med faktorer i arbeid (10).

Det var en relativ lav andel av meldingene som ble 
fulgt opp med tilsyn. Imidlertid vil trolig tilsyn i en 
virksomhet medføre en forebyggende effekt for andre 
arbeidstakere og for andre arbeidsforhold i virksom-
heten enn pasienten og forholdene meldingen gjelder. 
En relativt stor andel av tilsynene dreide seg om store 
virksomheter med mange ansatte. Informasjon i 
meldingene brukes også i Arbeidstilsynets øvrige 
forebyggende arbeid.

Det ble funnet brudd på arbeidsmiljøregelverket som 
medførte reaksjon fra Arbeidstilsynet i 71 % av tilsy-
nene etter melding om arbeidsrelatert sykdom i 2017. 
En høy andel brudd dreide seg om grunnleggende 
HMS-arbeid, men det ble også påvist mange brudd 
for spesifikke arbeidsbetingelser. Melding fra leger om 
arbeidsrelatert sykdom bidro til å sikre helsemessig 
forsvarlige arbeidsmiljøforhold.
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Ørneblikk 2/2021 – betraktninger fra den arbeidsmedisinske sidelinja

Sakkyndighet for Be-laget
Ørn

Begjærlig benytter jeg anledningen til å komme 
med en ny betraktning fra den arbeidsmedisinske 
sidelinja. Jeg forventer ikke beundring fra akademia 
for denne artikkelen, men kanskje et bekreftende blikk 
fra nyutdannede bedriftsleger og øvrig bedriftshel-
sepersonell, med besyv fra noen ordspillfantaster.
 
I denne artikkelen bedriver jeg beklagelig nok belæring 
mot bedre vitende. Jeg opererer som en besserwisser 
som kun har begrenset vitenskapelig belegg for å 
belyse definisjonen av begrepet «Sakkyndighet». Og 
beskjemmet bekrefter jeg med det at jeg bestrider 
den første grunnregelen for sakkyndighetsarbeid det 
er av betydning å berette om – å be er omtrent det 
eneste som ikke hjelper, for beskjeden her er at når 
du skal være sakkyndig må du vite, ikke tro. 

Jeg begynner bearbeidelsen av temaet med det for-
melle, definisjonen av begrepet sakkyndig i Wikipedia: 
«En sakkyndig er en person som har spesielle fag-
kunnskaper om et spesielt emne. Begrepet er særlig 
brukt i situasjoner der en person gir råd innenfor sitt 
ekspertiseområde overfor ulike myndigheter eller 
tredjeparter. En sakkyndig kan ha bakgrunn innen 
et hvilket som helst spørsmål som skal belyses.» [1] 

En bedriftslege som er spesialist i arbeidsmedisin 
forventes å besitte spesielle fagkunnskaper om bedrif-
tenes behov for å bevare de ansattes helse og bistå 
ved beslutninger om tiltak av betydning for å bedre 
arbeidsmiljøet. Bedrifter bestiller gjerne beskrivelser 
eller kartlegginger av begredelige arbeidsmiljøforhold, 
rapporter, analyser og vurderinger. De ber om bestemte 
råd, og mye av dette kan beskrives og bør behandles 
som betalte sakkyndighetsoppdrag. Jeg tenkte jeg 
skulle være behjelpelig med noen bevingede ord om 
hva dette betyr i praksis, uten å virke altfor belærende.

Sakkyndighetsbegrepet er altså ikke begrenset til å 
være en rettslig oppnevnt sakkyndig. For en belest 
bedriftslege, kan besnærende sakkyndighetsoppdrag 
vekke både begeistring og bekymring. Benevnelsen 
«Be-laget» i overskriften er ikke benyttet for å 
desavuere betydningen av denne typen sakkyndig-
hetsoppdrag, men for å belyse at disse differensierer 

betraktelig fra det professorer og institusjonsover-
leger på «A-laget» for sakkyndighet bedriver: Å bli 
betalt for å være rettslig oppnevnte sakkyndige. 

Besnærende nok kan alle belemres med å bli beordret 
som vitne i en bedriten arbeids- eller erstatningsretts-
sak uten at du behøver å være sakkyndig. Dersom du 
skal befordres til retten som vitne, sakkyndig vitne 
eller som sakkyndig, så anbefales du å bevilge deg tid 
til bevisstgjøring om de forskjellige rollene. Begynn 
med informasjonen om dette på Legeforeningens 
nettsider [2].

Jeg finner det betimelig å minne om at det er helt 
bevisst når jeg beskriver bedriftslegers betydelige fag-
lige arbeid som sakkyndighetsarbeid, og betegnelsen 
bør benyttes betraktelig mer. Beslutningsgrunnlaget 
blir betydelig bedre og saker bedre belyst, når de som 
kjenner saken best er de som benyttes som eksperter. 
Om ikke bestandig, så i hvert fall bekymringsfullt ofte, 
virker det som om bekjentskap til det bestående esta-
blishment er et viktigere kriterium for å bli oppnevnt 
som bedrevitende sakkyndige til ekspertutredninger 
i Norge, enn å besitte førstehåndskjennskap til saks-
området. Dette må bekjempes.

For å bevise at jeg også beskuer landskapet 
utenfor den arbeidsmedisinske andedam, tar jeg 
med følgende berettigete beskrivelse fra barne-
vernssektoren, forfattet av forfatter og pensjonert 
barnevernsarbeider Ola Fadnes som en befriende 
kommentar til sammensetningen av et ekspertutvalg 
som skal bidra til å utvikle barnevernet videre: 

«Det er mulig det er fire professorer, to advokater, 
to psykologspesialister, en kommunaldirektør, en 
direktør i Bufetat, en assisterende statsforvalter og 
en nestleder i Aberia som er det ypperste som kan 
oppdrives av eksperter på barnevern her i landet, og 
som best kan svare opp mandatet. Jeg tror det bare 
ikke. Det fins beviselig masse dyktige, oppegående, 
tenkende, reflekterende fagfolk der ute i det kom-
munale barnevernet (som jeg kjenner best), som 
samtidig er balanserte og nyanserte, fulle av etikk 
og verdier, og som er de virkelige ekspertene. De 
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har tusen meninger å bidra med. Hvorfor er de ikke 
tatt inn i varmen? Hva er problemet, statsråd? Er de 
ikke akademiske nok? Har de ikke de intellektuelle 
ressursene som skal til, eller er det titlene som ikke 
gir nok tyngde til utvalget? Kanskje du ikke har tillit 
til at de har noe å bidra med?» [3]

Vi er ikke noe bedre på arbeidsmedisinsk side, jeg 
nevner beskjemmet at den uavhengige ekspert-
gruppa som i 2018 avleverte sin rapport «Hva bør 
skje med BHT?» [4], ikke var bemannet med noen 
fra bedriftshelsetjenesten. Så har det da heller ikke 
skjedd noe besynderlig for å bedre bedriftshelsetje-
nestens muligheter til å unngå å bli begravet i årene 
etter fra beslutningstakernes side. 

Bli sakkyndig!
Bevar fatningen, bli bevisst dine muligheter til å bevise 
at du beveger deg bekymringsløst inn i rollen som 
sakkyndig hvis du bare begriper å forholde deg til 
disse begrensningene:

Bekjennelse: Hvis en part i en sak er, eller har blitt 
besvangret, befruktet, beslektet, besvogret, befølt, 
besudlet, besatt, begjæret, beskyttet (du er verge) 
eller behandlet av deg, må du bekjenne at du er inhabil. 
Det samme om du er betuttet eller besviken hvis du er 
blitt bedratt etter å ha vært bergtatt. Blir du bestyrtet 
over denne bearbeidelsen av lovens bestemmelser, 
så besøk lovdata for bekreftelse [5].

Beveggrunner: Betviles din uavhengighet i et sakkyn-
dighetsoppdrag, beveger du deg mot avgrunnen: 
Bebreides du for å ha mottatt bestikkelser, har blitt 
personlig beriket eller har en betrodd stilling («er 
medberettiget») i en bedrift, begår du en stor feil om 
du påtar deg et sakkyndighetsoppdrag for bedriften. 
Betales du betraktelig utover det som vanlig bemidlete 
anser som beskjedent, har du ikke beregnet ditt publi-
kum godt nok og fører til allmenhetens bestyrtelse. 
Som f.eks. bevilgningen på 14 mill.kr. for betraktninger 
rundt Hurtigrutens begredelige behandling av Covid-
19-utbruddet i 2020, uten at bedriftens ledelse ble 
bebreidet for noe [6]. Ikke akkurat fritt og uavhengig, 
slik bedriftslegens arbeid skal være.

Begrunnelse: Du må kunne belegge dine påstander og 
bestemt bevise at din beslutning kan bekreftes, og hvis 
påstanden betviles, må den begraves. Befolkningen 
må bevisstgjøres at begeret er fullt når begrunnelser 
fra bevegelser som benekter fakta betraktes som 
bedre enn betenkninger fra beleste fagpersoner. Det 
er beundringsverdig når noen tar belastningen med 
å bekjempe bedragere, slik dr.scient. i mikrobiologi 

Øivind Bergh berger den akademiske troverdighet i 
et innlegg i Trønderdebatt som følge av den bedritne 
debatten om «Charter-Svein» og hvem som kan 
betegnes som eksperter [7].

Blir du som bedriftslege begeistret eller belåten av 
denne begredelige, begersvingende beskjeden, må du 
betterdø begynne å betegne deg selv som sakkyndig 
ved behandlingen av betydelige oppdrag for bedriften, 
jo før jo bedre. 

Jeg avslutter med uttrykket fra Berlusconis hjemland 
der filmen «La vita è bella» er laget: 
«Bé» [vel, vel]
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Spirometeret lyver ikke … 
eller?

Anniken Sandvik, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

S
pirometeret ble oppfunnet av den britiske 
legen John Hutchinson (1811-1861) i 1846. Det 
hadde forløpere i form av flere typer lignende 
instrumenter, blant annet av Edward Kentish’ 
pulmometer av 1814. Et slikt pulmometer ble 

brukt av Charles Thackrah, kjent som «arbeidsmedisinens 
far» i England, da han undersøkte støveksponerte arbeidere 
i tekstilindustrien i Leeds (1). Det første spirometeret målte 
bare totalvolumet av ekspirert luft (vitalkapasiteten). Senere 
ble det utviklet funksjoner for målinger av ekspiratorisk 
volum per tid. Hutchinson understreket selv at spirometeret 
ville være et svært nyttig verktøy for leger som undersøkte 
personer på oppdrag fra forsikringsselskaper (2). For 
selskapene som solgte livsforsikring var det vesentlig å 
identifisere individer som ville være en dårlig investering, 
særlig fokus var det på å kunne plukke ut personer som 
var rammet av tuberkulose (2). Senere ble spirometeret 
også tatt i bruk ved seleksjonsmedisinske undersøkelser 
i arbeidslivet. Rundt midten av 1800-tallet var det vanlig 
praksis i USA å kreve medisinsk undersøkelse før arbeid 
ved jernbanen, i brannvesenet, politiet og i militæret (3). 
Spirometeret startet altså sin karriere som et seleksjons-
medisinsk verktøy. Derfra fant det etter hvert sin plass i 
den kliniske medisinen. 

Et eksempel på bruk av spirometeret i arbeidsmedisinske 
undersøkelser har vi fra Wales. I et kullgruveområde i 
Sør-Wales på begynnelsen av 1900-tallet var det mange 
gruvearbeidere som rapporterte om pustevansker. Det 
ble tatt røntgenbilder, men det var dårlig samsvar mellom 
eventuelle funn på bildene og graden av symptomer. Det 
ble derfor igangsatt mer omfattende undersøkelser av 

Wintrichs versjon av Hutchinsons spirometer. 
Illustrasjon fra en amerikansk lærebok i fysiologi fra 

1897. Wikimedia commons. Utdrag fra den opprinnelige 
billedteksten: “Communicating with the interior of the 

jar is a tube through which the expired air is conducted. 
The subject makes the deepest possible inspiration 

and then forcibly expires into the tube. The jar rises in 
proportion to the volume of air admitted, and the extent 

of this rise may be read from the scale.”
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arbeiderne, innbefattet spirometrimålinger. Ut 
fra dette fant man en klar sammenheng mellom 
eksponering for kullstøv og respiratoriske symptomer. 
Dette understøttet erkjennelsen av at det forekom 
en lungesykdom forårsaket av kullstøveksponering, 
og at dette var noe annet enn silikose (4). Et sentralt 
spørsmål var imidlertid fastsettelsen av normal-
verdier. Hvilken gruppe skulle spirometeret måle 
lungefunksjonen i forhold til? I Wales fastsatte man 
standarden basert på målinger av lungefunksjonen 
til tilsynelatende friske gruvearbeidere, heller enn 
å bruke en kontrollgruppe av personer som ikke 
hadde vært eksponert for kullstøv (5).  Standarden 
for normalitet ble altså satt ut fra lungefunksjonen i 

en eksponert populasjon. Dette medførte at det ble 
vanskeligere for kullgruvearbeiderne både å oppnå 
diagnosen antrakose (kullstøvlunge) og eventuell 
økonomisk kompensasjon for denne. 

Historien fra Wales minner oss om at den praktiske 
nytteverdien av medisinske målinger må vurderes 
fortløpende. Instrumenter inntar raskt en autoritativ 
plass i utredninger. Skjevkategoriseringer eller feil 
i referanseverdier kan ha store konsekvenser for 
pasientene det gjelder. Ikke minst kan slike feil bidra 
til at man unnlater å gjøre nødvendige forbedringer 
av arbeidsmiljøet. 
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Bokanmeldelse 

«Maritim medisinsk historie 
sett fra Norge»

Ole Jacob T. Møllerløkken

J
an Knudtzon Sommerfelt-Pettersen er 
redaktør for denne boken som ble utgitt i 
2020. Han har lang fartstid innenfor mari-
tim medisin, senest som kontreadmiral 
og sanitetssjef i Forsvaret og er spesialist 

i samfunnsmedisin. Boken er utviklet i samband 
med Norsk Forening for Maritim Medisin sitt 50-års 
jubileum og setter hovedfokus på utviklingen av 
maritim medisin i Norge. 

Forfatterne går igjennom et impo-
nerende utvalg litteratur og historie 
gjennom boken og levendegjør det 
fortreffelig gjennom sitater og utdrag 
fra en lang rekke kilder. I tillegg til 
introduksjonsinnlegg og vedlegg 
inneholder boken 22 fagkapitler som 
omhandler det meste av utfordringer 
og historie i norsk maritim medisin. 
Sitatmulighetene er mange, men jeg 
vil trekke frem noen som illustrerer 
hvor levende boken er gjort. 

Beriberi er en kjent sykdom i dette 
fagmiljøet og strålende illustrert med 
et sitat fra sjømannen Finn Larsen: 
«Du måtte dra deg fram med nevene der du best 
kunne få tak, beina var ikke med. De var som daue, 
tunge kittklatter; og presset du fingeren mot huden, 
sto avtrykket igjen!»

Videre beskriver boken godt samfunnsutviklingen 
og de ulike tiders kamp for å ivareta sjømenns 
helse. Nok et sitat har brent seg fast hos meg som 
arbeidsmedisiner, og det er fra Carl Schiøtz: «Det 
forekommer et stort antall forskjellige yrkessykdom-
mer i de ulike industrier, som ikke blir diagnostisert. 

Gå ut i fabrikkene og verkstedene og let etter dem 
og dere vil finne dem.» Dette er jo et kjent mantra i 
arbeidsmedisinen, du må gå på befaring i bedriftene 
for å kunne uttale deg om disse forholdene. 

Videre omtaler boken utviklingen under verdenskrigene 
og tiden etterpå, starten på telemedisinen og utviklin-
gen av eget direktorat og forening. Boken avrunder med 

cruisemedisin og utfordringene rundt 
1990, tankerkrigen, og ikke minst inter-
nasjonaliseringen av maritim medisin 
gjennom ILO og IMHA arbeidet. 

Jeg har fortsatt min gode kaffekopp 
fra prosjekt HMS Sjø (også omtalt i 
boken, HMS Sjø altså, red.anm.) og 
kan lese at saniteten har vært om 
bord for meg siden 1658. Det er altså 
en lang historisk tradisjon og svært 
mye kunnskap som ligger i dette og 
som er, etter min mening, veldig godt 
beskrevet i boken. 

Boken vil nok absolutt oppleves som 
mest relevant for leger og andre med 
interesse for maritim medisin, eller 

medisinsk historie, men jeg vil også påstå at den er 
såpass velskrevet at andre også vil både ha god nytte 
av å lese den, men også oppleve glede av å lese den. 

Boken er på 437 sider (all inclusive), men omtrent 350 
sider hvis vi tar bort vedleggene. Den kan bestilles 
via foreningens hjemmesider (nfmm.no) til den nette 
sum av 200,- + porto. Boken er også prisverdig gjort 
tilgjengelig gratis på nett kapittel for kapittel på 
tidsskriftet Michael (https://www.michaeljournal.
no/i/1000/25?xp=michael-1000-25.xml) 
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Styrets spalte 
Kari Merete Dalen

S
akkyndig defineres som en person med 
grundig kjennskap til et emne. Som 
leger har vi en medisinsk kompetanse 
som gjør at våre faglige vurderinger er 
etterspurt i mange sammenhenger. 

Arbeidsmedisinere har sitt virke i blant annet arbeids-
medisinske sykehusavdelinger og institusjoner, i 
bedriftshelsetjenesten og i forvaltningen. For å 
sikre helsemessig forsvarlige rammebetingelser i 
arbeidslivet skal arbeidsmedisineren være sakkyndig 
for myndighetene, bl.a. Arbeidstilsynet, NAV og retts-
apparatet. Arbeidsmedisineren kan også opptre som 
sakkyndig for arbeidsgiver, i for eksempel russaker 
og sykefraværsoppfølging.

I forbindelse med arbeid som sakkyndig kan det 
dukke opp en del utfordringer, og det gjelder å ha et 
bevisst forhold til blant annet etikk og taushetsplikt. 
Vi må også ha kunnskaper, holdninger og ferdigheter 
for å håndtere oppdraget på en god måte, samt en 
forståelse av ansvar og roller. 

Legeforeningen har utarbeidet et knippe etiske regler 
for leger som kan være til hjelp. Det refereres følgende: 
«(….) Legen har ulike roller som behandler, sakkyndig 
og forvalter av velferdsgoder. Rollen har betydning for 
hvordan legen opptrer og for behandling av sensitiv 
informasjon. Det må skilles tydelig mellom rollene 
som behandler og sakkyndig» I helsepersonelloven 
er det gitt en særskilt rett til informasjonsutveksling 
for sakkyndige. Taushetsplikt er ikke til hinder for 
at helsepersonell som opptrer som sakkyndig gir 
opplysninger til oppdragsgiver, dersom opplysnin-
gene er mottatt under utførelse av oppdraget og har 
betydning for dette. Legen har derfor ansvar for å gi 
nødvendig og tilpasset informasjon om sin rolle og 
formålet med kontakten, slik at pasienten forstår hva 
oppdraget innebærer.

I våre ulike virker som arbeidsmedisinere møter vi 
rollen som sakkyndig på ulike måter. Ved en arbeids-
medisinsk avdeling er det særlig i forbindelse med 
utarbeidelse av spesialisterklæring, og eventuelt som 
sakkyndige i domstolene. Legen må skille tydelig 

mellom rollen som behandler og sakkyndig, og det 
skal fremstå klart for pasienten hvilken rolle legen til 
enhver tid har. Det kan nok være vanskelig for pasien-
ten å forstå forskjellen mellom en behandlende lege 
som opptrer på vegne av pasienten, og en lege som 
opptrer på vegne av andre oppdragsgivere. Om slik 
rolleforståelse er vanskelig å ha oversikt over på en 
sykehusavdeling, kan det nok være enda vanskeligere 
i bedriftshelsetjenesten. Er vi da behandler, sakkyndig 
eller begge deler? 

I arbeidsmiljøloven er det fastslått at en bedrifts-
helsetjeneste skal ha en fri og uavhengig stilling 
i arbeidsmiljøspørsmål. Dette er et meget viktig 
prinsipp som sitter i ryggmargen til de fleste arbeids-
medisinere. Dette gjelder i alle sammenhenger, enten 
bedriftshelsetjenesten opptrer som sakkyndig for 
virksomheten eller det dreier seg om oppfølging av 
den enkelte arbeidstaker. Bedriftshelsetjenestens frie 
og uavhengige stilling er forutsatt i ILO-konvensjon nr. 
161 om bedriftshelsetjeneste og i etiske retningslinjer 
for bedriftshelsetjenestepersonell utarbeidet av 
International Commission on Occupational Health 
(ICOH). Ifølge Arbeidsmiljøloven skal bedriftshel-
setjenesten bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, 
arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape 
sunne og trygge arbeidsforhold. Hovedoppgaven 
til bedriftshelsetjenesten vil være å forebygge 
helseskader som følge av arbeidsmiljøet. Ifølge 
Helsedirektoratets vurdering handler da bedrifts-
helsepersonellet på oppdrag fra arbeidsgiver, og 
vil være å anse som sakkyndig. Det kan tenkes 
tilfeller der bedriftshelsepersonellet yter helsehjelp 
til arbeidstakeren. Helsepersonellet handler da på 
oppdrag av arbeidstakeren/pasienten, og anses ikke 
som sakkyndig.

Her aner vi utfordringer. Vi har både oppdrag fra 
arbeidsgiver, i noen tilfeller skal vi behandle pasienten, 
og vi driver med seleksjonsmedisin. Mange bedriftsle-
ger arbeider i bedriftshelsetjenester som har kunder/
tilknyttede bedrifter med røyk-og kjemikaliedykkere. 
Nylig ble veiledning for Røyk og kjemikaliedykkere 
revidert og i styrets høringssvar ble problemstillingen 
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løftet frem, som et eksempel på en rollekonflikt som 
sakkyndig. Vårt innspill var at skikkethetsvurdering 
og helseovervåkning ideelt sett burde holdes adskilt.

Den nye veiledningshåndboken har belyst denne pro-
blemstillingen med følgende: «Arbeidsmedisineren 
er avhengig av å bygge opp et godt tillitsforhold til 
partene og å ha troverdighet og spesielt upartiskhet. 
Uten etisk refleksjon og holdninger er det vanskelig 
å navigere trygt i minefeltet mellom taushetsplikt 
og den frie og uavhengige rolle, og en bør vurdere 
etiske sider». Det kan tenkes at rollekonflikter og 
håndtering i praksis kan løses på mange måter. For 
en klok håndtering av oppdrag som sakkyndig og 
eventuelt rollekonflikter mener vi i Namf/NFAM at 

god utdannelse, oppdatert kunnskap, nettverk som 
gir mulighet for refleksjon og utvikling av holdninger 
er viktige faktorer. Som fersk bedriftslege kan slike 
situasjoner være særlig utfordrende. I ny spesialist-
struktur er det lagt opp til en stor endring med hensyn 
på omfanget av veiledning. Både individuell veiledning 
og veiledningsgrupper vil være en nyttig arena for å 
diskutere utfordringer og å øke bevisstheten rundt 
rollen som arbeidsmedisiner. 

Vi håper denne utgaven av Ramazzini har bidratt 
til ny kunnskap, i tillegg til noen tanker og innspill 
til refleksjon og utvikling. Lykke til videre i arbeidet 
som sakkyndige! 
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