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Legeliv og legehelse 
Ressurser og utfordringer

Ingunn Amble,  
MTF, PhD  - Spesialist i psykiatri  

Leder av Villa Sana – seksjon arbeidshelse



Bidra til å styrke yrkesidentiteten, forebygge 
utbrenthet og fremme helse og livskvalitet.



I dag

• Helsefremmende arbeidsliv? 

• Ressurser og utfordringer 
Utbrenthet 

• Forebygging 
- individuelle tiltak 
- tiltak på arbeidsplassen



Hvorfor fokus på  
godt/helsefremmende arbeidsliv?

Rosvold 2001, Kivimäki 2001, Aasland 1996&2005, Tyssen 2004,  
2007, Bracewell 2010, 



Helse 
• Selvvurdert god helse  

83-94% 

• Lavere dødelighet 0.7-0.8 

• Stress/Utbrenthet 

• Høyere suicidrate rr 1.2, 2.3

Arbeidsforhold 
• Høy jobb tilfredshet 

• Arbeidstid 46-47 timer/uke 

• «Uakseptabelt arbeidspress»  
 «Omorganisering» 

• Legejobb og privatliv  

Aasland og Rosta 2011, 2013, 2015, Aasland 2011b, Tyssen 
2009, Hem 2011, Langballe 2011, Hertzberg 2015



Hvorfor fokus på  
legers helse og velvære?

Frank 2000, Fahrenkopf  2008, Wallace 2009, Angerer 2015, Casalino 2015  
 



Revisjon av Geneve-deklarasjonen 
«Legeeden», WMA 2017

 
Jeg vil ivareta min egen helse,  
mitt velvære og mine evner,  

for å kunne gi omsorg av  
den høyeste standard 

 Brean A, Tidsskr Nor Legeforen 2017  
Parsa-Parsi RW. JAMA. 2017  



Legers tilfredshet og arbeidssituasjon

Organisasjon

Behandlingskvalitet

Samspillet mellom

Berwick et al 2011 
Sinsky el al 2015



Bedre 
«outcom

Lavere 
kostnad

Care of the Patient 
      Requires Care 
of  
      the Provider 
                Bodenheimer and Sinsky 2014 

Bedre 
opplevels
e  

Bedre 
pasient 
opplevels

Mål for helsearbeid

From Triple to Quadruple Aim



Hvorfor fokus på  
legers helse og velvære?

Rosvold 2001, Sendén 2014, 2016 
 



Balanse?
• Jobbsituasjon 

• Personlighetstrekk 

• Livshendelser 

• Mestringsstrategier 



Jobbsituasjon 

• Arbeidsbelastning  
(arbeidstid, tidspress, emosjonell, rettslig ansvar) 

• Rolle 

• Søvn-deprivasjon  

• Arbeid-hjem interaksjon 

(Firth-Cozens 1987; Getz 1997; Baldwin 1997; Williams 1997; Hainer 1998; Tyssen 2000,   
2001; Peiro 2001; Arnetz 2002; Taylor 2005; Langballe 2010, Voltmer 2012,  
Rosta and Aasland 2014, Hertzberg 2015)



Hva forventes av leger?
• Empatisk 
• Engasjert  
• Faglig god - nøyaktig 
• Ansvarsfull 

! Ønske om å tilfredsstille 
! Perfeksjonistisk  
! Selvkritisk 
! Evne til å utsette gratifikasjon 



 Ressurser  Akilleshæl
• Diagnostisering 
• Grundighet 
• Engasjement/ 

forpliktelse i pasienter 
• Ønske om å holde seg 

oppdatert 
• Innse ansvaret som ligger i 

pasientens tillit 

• Vanskelig å slappe av / ta fri / få tid til 
familie/fritid 

• Opplever ansvar også for det man ikke 
har kontroll over 

• Opplever å ikke gjøre nok 
• Vanskelig å sette grenser 
• Forvirring mellom egoisme og sunn 

egeninteresse

Gabbard JAMA 1985: 254:2926



Alvorlige livshendelser siste året 
(86%) 

Legene mottatt på Villa Sana
Samlivsproblemer
Vansker nær familie
Alv sykdom selv/nærstående
Dødsfall fam/venner
Skilsmisse
Anklager om malpraksis/lovbrudd
Annet



Mestringsstrategier (Vitaliano)

• Søke sosial støtte 
• Problemfokusert mestring 

- instrumental, handlings-orientert 
- akkomoderende refleksjon 

• Selvanklage 
• Unngåelse 
• Ønsketenkning



   Reflektere rundt 
mestringsstrategier



Utbrenthet  
 
Indre press    Ytre press 
 
 
   

  Knapphet på ressurser 
  

Betydningen av faktorer som hindret endring 
ble konstant undervurdert, samtidig som eget 
potensiale i arbeidssituasjonen ble overvurdert.                      
(Freudenberger 1974) 
  
   

Herbert  
Freudenberger



Utbrenthet

• Emosjonell utmattelse 

• Emosjonell distansering (kynisme) 

• Redusert arbeidskapasitet  (Maslach 1981) 

• Utbrenthet som prosess, mestring  (Cherniss 1995)

Christina Maslach



Faresignaler ved utbrenning

• Uryddig livsførsel 
• Mer problemer med relasjoner 

• Mer negative tanker/følelser  
– det som pleide å være morsomt er 
ikke det 

• Usikkerhet og isolasjon 

• Mer dårlige vaner 



Symptomer ved utbrenning

■ Trøtthet – utmattethet – tomhet 
■ Konsentrasjonsvansker 
■ Irritabilitet – anspenthet – smerter 
■ Håpløshet – skyldfølelse – verdiløshet 
■ Utmattethetssyndrom



Målsetting

• Å fungere som fagperson igjen 

• Å takle familie og hverdag hjemme 

• Å få tilbake troen på meg selv og føle at jeg er verdt 
noe



Behandle eller forebygge?



Erkjennelse 

Endring



”Det første du må lære er å være der du er, 
og ikke være der hvor du i grunnen ikke er.”  
Baloo 

”Det jeg blir bevisst kan jeg ofte gjøre noe 
med. 
Det som forblir ubevisst gjør ofte noe med 
meg” 
Gordon Johnsen 



Jobb -  Betydningsfulle faktorer  
(Shanafelt/Noseworthy) 

• Mening 
    

 



Mening

Legers engasjement:  

To viktige aspekter:  
  - å være til nytte (pasientrelatert)  
  - faglig utvikling 
   
Bååthe 2015 

Belønning, bekreftelse 



Jobb -  
Betydningsfulle faktorer  
(Maslach/Leiter og Shanafelt/Noseworthy)

• Mening 
• Arbeidsmengde  

   

 



• Arbeidsmengde  

• Forventninger 
• Utfordringer og krav 

• Flytsone  
miks av 
arbeidsoppgaver 
(pasientarbeid) 



Jobb - Betydningsfulle 
faktorer  
(Maslach/Leiter og Shanafelt/Noseworthy)

• Mening 
• Arbeidsmengde 
• Kontroll /Autonomi    

 



Mulighet for egne beslutninger 
”Kontroll”

Krav

Krav-kontroll-støtte modellen
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Jobb -  
Betydningsfulle faktorer  
(Shanafelt/Noseworthy)

• Mening 
• Arbeidsmengde 
• Kontroll  
• Sosial støtte og fellesskap    



Kollegialitet

Veiledningsgrupper 
- mindre utbrenthet, stress 
- mer velvære, mening, jobbengasjement 

Tilbakemeldinger/diskusjon på jobb 
- etisk atferd og faglig nivå 
  (50% synes det er vanskelig) 
 
- kunne snakke om uheldige hendelser  
   (34% opplever det) 

    - gjør det lettere å takle uheldige hendelser 
    - færre reaksjoner etterpå 

- 50% får aldri anerkjennelse fra overordnet 

Støtte fra partner 
 
(Lemaire 2010, Løvseth 2013, Førde og Aasland 2016 ) 



Respekt, vold, trakassering

• # Metoo 

• Spesialitetsvalg påvirkes av:  
respekt, utestengningsmekanismer, 
seksuelle kommentarer… 

   (Saima Diderichsen 2017)



Jobb -  
Betydningsfulle faktorer  
(Shanafelt/Noseworthy)

• Mening 
• Arbeidsmengde 
• Kontroll  
• Sosial støtte og fellesskap  
• Effektivitet og ressurser 
• Organisasjonskultur og verdier   



Glouberman and Mintzberg 2001a

Pleie 
Care 

Sykepleiere,  
hjelpepleiere og andre  

helseprofesjoner 

Samfunnet 
Community 

Eiere, forvaltning 
Styre 

Evidens & legekunst 
Cure 
Leger 

Sykehus er komplekse  :  flere ulike «språk» - mindsets 
          



Jobb -  
Betydningsfulle faktorer  
(Shanafelt/Noseworthy)

• Mening 
• Arbeidsmengde 
• Kontroll  
• Sosial støtte og fellesskap  
• Effektivitet og ressurser 
• Organisasjonskultur og verdier 
• Balansen mellom jobb og hjem   



Jeg går for 
tidlig fra jobb   

og kommer for 
seint hjem

Jeg går for tidlig 
fra jobb   

og kommer  
for seint hjem



Jeg går for 
tidlig fra jobb   

og kommer for 
seint hjem

og kommer  
for seint hjem

Jobb-hjem balanse

• Legeyrket – fra livsstil til jobb? 
 
- yngre vs erfarne leger? 
- lettere å sette grenser? (Benytte sosiale ordninger/jobbe 
redusert?) 
- kollegial støtte 

• Ta egne behov på alvor 

Hertzberg TK 2018



Jeg går for 
tidlig fra jobb   

og kommer for 
seint hjem

og kommer  
for seint hjem



Jeg går for 
tidlig fra jobb   

og kommer  
for seint hjem

• Viktig å tenke igjennom prioriteringer 

• Spesialitet? 

• Livet i faser? 
- småbarn, tenåringer, voksne barn 
- behov i den eldre generasjonen 

       - tilrettelegging



Jeg går for 
tidlig fra jobb   

og kommer for 
seint hjem

og kommer  
for seint hjem



Jeg går for 
tidlig fra jobb   

og kommer for 
seint hjem

og kommer  
for seint hjem

• Prioritere tid for hverandre 

• Slitenhet øker konfliktnivået 

• Sykdom 

• Vær obs på viktige (konflikt)temaer  



Jeg går for 
tidlig fra jobb   

og kommer for 
seint hjem

og kommer  
for seint hjem

Vennskap

• Viktig 

• Kan beskytte når private  
relasjoner eller arbeidssituasjon  
ikke fungerer godt eller man blir  
rammet av sykdom 

• Helsebringende 

• Ha minst en voksenrelasjon utenom jobb 



Jeg går for 
tidlig fra jobb   

og kommer for 
seint hjem

og kommer  
for seint hjem

Forebygging

• Samtale om totalbelastningen i hverdagen; kognitiv forståelse 
av sammenhenger 
- organisasjon/profesjon 
- personen    

       -verdier 

• Ta regi 

• Råd om å oppsøke veiledning/behandling



Effektivitet 
og 
ressursser

Arbeids-
belastning

Kontroll og 
fleksiblitet

Jobb –
hjem 
balanse

Sosial 
støtte og 
fellesskap

Organisa-
sjonskultur 
og verdier

Viktige 
forhold  
for balanse

Utbrenthet 
Utmattelse 
Distansering 
Redusert 
arbeidskapasite
t

Engasjement 
Arbeidsglede 
Motivasjon 
Dedikasjon 



• Hva tenker jeg om denne modellen? 

• Hvilke deler er viktige i mitt liv? 

• Hvilke områder fungerer det bra? 

• Hvilke områder er under belastning? Fungerer dårlig? 



Jeg går for 
tidlig fra jobb   

og kommer for 
seint hjem

og kommer  
for seint hjem

Ordninger for leger

Lege-for-leger 
- i noen fylker

Støttekollegaer 
- i alle fylker

Kollegialitet

Ressurssenter Villa Sana 
- for kollegaer fra hele landet 

- seniorseminar  
- Trasopklinikken 



Drøyt 90 støttekollegaer 

Se ”legeforeningen.no” 
og lenke ”kollegastøtte” 
 

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

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 andres fylker finner du på Legeforeningens 
nettsider.  

Se lenken «Kollegastøtte» på www. Legeforeningen.no



Avtale SOP-Trasopklinikken 
01.09.19 – 30.08.22

Aktuell lege med rusproblemer eller dennes representant tar kontakt 
med Trasoppklinikken;  
ved klinikkoverlege Anders Gåsland eller overlege/forsker Shahram 
Shaygani.  
Det tas kontakt via telefon eller mail: 
Shahram Shaygani: 920 51 842/ s.shaygani@trasoppklinikken.no  
Anders Gaasland: 924 24 324/a.gaasland@trasoppklinikken.no 
Legen trenger ikke formell henvisning Det avtales raskt 
konsultasjonstime (innenfor en uke) 
Ut ifra en individuell vurdering kan det gis mellom 1 til 5 samtaler

50

mailto:s.shaygani@trasoppklinikken.no


”Det gjelder å få legene mer  
bevisst på sin egen helse-situasjon, 
arbeidssituasjon og måter å bedre 
disse på, gjennom blant annet å søke 
profesjonell hjelp.” 

”Det bør innenfor lege-foreningen, 
men utenfor kontrollorganene, 
bygges ut et behandlingstilbud til 
leger.” 
    
   Juel 
Kristiansen





Jeg går for 
tidlig fra jobb   

og kommer  
for seint hjem

Hva kjennetegner leger som kommer til Villa Sana?  
(sammenlignet med norske leger 2004/2005, DNLF)

2005:52% (36%) 
2019: 70% (50,5%) 

Spes. 70% (55%) 
Allm.prakt.22% (13%) 

Alder 2005: 47(45) 
2017: 45(44) 
Siste kurs 2019:41

Isaksson Rø et al., BMC Public Health 2007, 7:36



• 2700 leger mottatt rådgivning 
• 1300 leger har deltatt på kurs 
• 290 i 2018



RÅDGIVNING 
• KARTLEGGING av nåværende situasjon - jobb og privat 
• SORTERING av kortsiktige og langsiktige behov 
• PRIORITERING av personlige utfordringer 



Ukes-kurs

▪”Undervisning” 
▪Gruppediskusjoner – formelle /uformelle 

▪Fysisk aktivitet 
▪Individuell rådgivning  

▪Kulturelt program 
▪Internat-modell







og kommer for 
seint hjem

og kommer  
for seint hjem
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Jeg går for 
tidlig fra jobb   

og kommer for 
seint hjem

og kommer  
for seint hjem
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I terapi Akt.sykefravær

Baseline
1-års oppf

-Økt antall uker sykefravær/år etter intervensjonen 
-Reduksjon i antall arbeidstimer/uke  
    43.6 (SD 7.9) til 42.0 (SD 12.1)

 
Samtalebehandling, Sykefravær, Arbeidstid 



Jeg går for 
tidlig fra jobb   

og kommer for 
seint hjem

og kommer  
for seint hjem

Emosjonell utmattethet  
(burnout ) 
 

Jobb stress (work-home, rettslig) 
 
Coping strategier:  
- problemløsende/- søke sosial støtte 
 
 
- emosjonsfokuserte strategier 
  (selvanklage, ønsketenking) 

 

Ett og tre års oppfølging

Isaksson Rø  et al. BMJ 2008, BMC Public Health 2010



Jeg går for 
tidlig fra jobb   

og kommer  
for seint hjem

Univariat Multivariat
Stand. 

 β
Sig 
p

Stand. 
β

Sig 
p

Kjønn -.05 ns .03 ns

Alder .02 ns .02 ns

Sivilstatus .07 ns   

Barn<16 -.02 ns   

Type intervensjon .13 ns   

Type ansettelse -.03 ns   

Sårbarhet .27 .001 .18 ns

Ukearbeidstid -.07 ns   

Red. i arbeidstid .20 .02 .16 ns

Terapi .07 ns   

Antidepressiva .23 .01 .07 ns

Deltid sykefravær .01 ns   

Heltid sykefravær .31 <.001 . 31 .001

Sykefravær predikerer bedring i utbrenthet 3 år 
senere!

Isaksson Rø et al. Sc.J of Public Health 2012; 40: 278–85



Jeg går for 
tidlig fra jobb   

og kommer for 
seint hjem

og kommer  
for seint hjem

Tænker jeg tilbake på min lægegjerning, saa kommer der uvilkaarlig et 
hjertesuk:  
Det er forfærdelig vanskelig at være menneske og endda vanskeligere å være 
baade  
menneske og læge. Dette følte jeg kanskje mest i den første tid da jeg 
uvilkaarlig tænkte,  
at lægens arbeide nødvendigvis maatte utføres overensstemmende med den av 
manden  
utformede traditionelle lægetype:  

men efterhaanden har jeg forstaat, at hemmeligheten laa i at være helt sig 
selv som kvinde, ogsaa i den gjerning, og at det fik være det samme med typen.  
Paa den maate kom jeg i kontakt med patienterne, og der fulgte arbeidsglæde 
med… 

Kristine Munch, læge utdannet i 1900,  
i «Kvinder med begavelse for lægevirksomhet»,  
av Cecilie Arentz-Hansen 2018



Jeg går for 
tidlig fra jobb   

og kommer for 
seint hjem

og kommer  
for seint hjem

Å holde balansen  
mellom 
jobb og helse



Jeg går for 
tidlig fra jobb   

og kommer for 
seint hjem

og kommer  
for seint hjem

Isaksson Rø, Gude, Aasland.  
Does a self-referral counselling program reach doctors in need of help?  
A comparison with the general Norwegian doctor workforce.  
BMC Public Health 2007 
Isaksson Rø, Gude, Aasland 
Counselling for burnout.  
BMJ 2008 
Isaksson Rø, Tyssen, Hoffart, Sexton, Aasland, Gude  
A three-year cohort study of the relationships between coping, job stress and 
burnout  
after a counselling intervention for help-seeking physicians. 
BMC Public Health 2010 

Isaksson Rø, Tyssen, Gude, Aasland  
Will sick leave after a counselling intervention prevent later burnout? 
A 3-year follow-up study of Norwegian doctors.  
Sc. J of Public Health 2012  



Etterlyst: Sårbarhet  
Andre Puntervold Pereira, turnuslege, YngreLeger.no

Mars 2019: Bakvakten er ikke fornøyd. Jeg glemte å gjøre 
urinmikroskopi. Nå må overlegen sette seg ned i morgen. 
Det gikk i glemmeboken da jeg prøvde å få den ni uker 
gamle guttungen med luftveisinfeksjon og en bekymret mor 
raskest mulig opp til post. For ikke å glemme kvinnen med 
nyresvikt som jeg har forlatt opptil flere ganger fordi 
vakttelefonen ringte igjen og igjen. Hun er ikke fornøyd, og 
lar meg få høre det. Jeg smiler tappert. Sykepleieren 
glatter over situasjonen. Følelsen av utilstrekkelighet har 
allerede begynt å snike seg innpå.



Juni 2018: Oslo er virkelig flott i dag. Det er som om byen 
fryder seg over alle de nye legene. De nyeste tilskuddene til 
framtidens helsevesen. De som skal ta hånd om en stadig 
aldrende befolkning. Samvittighetsfulle mennesker som 
kommer til å dra tilbake på jobb for å bestille blodprøven de 
glemte tidligere på dagen. Som ringer opp pasienten og 
forsikrer seg om at vedkommende vet at det er 
ultralydundersøkelse i morgen. Et langt studium har ikke klart 
å ødelegge all idealisme. Drivkraften som fikk oss til å studere 
medisin skinner ennå igjennom. Den skal snart få sin første 
knekk.



Mars 2019: Det er endelig stille i mottak. Mens jeg venter i 
spenning på at journalsystemet skal slippe meg inn igjen, ringer 
telefonen. Bakvakten vil høre om jeg har kontroll før han legger 
seg. Endelig kan jeg si «ja». Men det var ikke slik for to timer 
siden. Jeg forteller at jeg mistet oversikten midt i alle 
telefonene. Skylder på manglende fagkunnskap, men vet det 
egentlig er tull. Studiet kunne aldri ha forberedt meg på dette. 
  
De første dagene har det ikke vært gøy å være helt fersk lege. Å 
stille opp som førstelinjeforsvar i et akuttmottak, for å herdes 
for framtidig legegjerning er tøft. Hjelpen er bare en telefon 
unna, men ansvaret veier likevel tungt på skuldrene. 



Jeg må si at det sitter langt inne å innrømme at jeg ikke 
strakk helt til fra første stund. I en profesjon der man helst 
ikke skal vise sårbarhet overfor hverandre, men samtidig 
behandler de aller mest sårbare blant oss. Det er et paradoks 
som aldri slutter å forundre meg. Hvorfor skal vi la det være 
slik? 
Jeg vet det er mange av oss. Vi er unge og uerfarne seilere 
som har forvillet oss ut i dypt farvann midt på mørke natten. 
Nå er vi prisgitt å navigere etter fyrtårn, på jakt etter grønne 
soner. Da trenger vi bakvakter som ikke skyver oss inn i de 
gule eller rød sonene, men peker oss i riktig retning. Det kan 
få fatale konsekvenser dersom det ikke skjer.



Det er vist at legers yrkestilfredshet er lavest blant de ferske 
legene, men at den øker drastisk utover i karrieren. Samtidig 
vet vi at selvrapporterte psykiske problemer er hyppigere 
blant leger enn i befolkningen ellers. Depressive symptomer 
og depresjon er vist å ha en prevalens på opptil 30% blant 
unge leger innen ett år fra embetseksamen, og det er høyere 
forekomst av selvmord blant leger sammenliknet med resten 
av befolkningen. Tallene viser at vi har mye å vinne på en 
rausere og mer ydmyk holdning overfor våre kolleger. En god 
start vil være å åpne mer opp for usikkerhet og svakhet, selv i 
en travel hverdag.



Hilsen fra en fersking 
Ingrid Neteland LIS

Så takk skal du ha, du som ser at jeg trenger hjelp, men ikke gjør 
meg hjelpeløs. Du som ber meg om å ha en mening selv, før jeg spør. 
Du som presser meg litt, men følger opp og passer på både meg og 
pasientene. Du som vet at jeg trenger tilbakemeldinger og at «intet 
nytt, er godt nytt» er dårlig pedagogikk. Du som våger å komme med 
konstruktiv kritikk og ikke behandler meg som et aspeløv.  
Du som tar deg tid når jeg spør om hjelp, selv om det kanskje 
brenner rundt deg.  
Du gjør en utrolig viktig jobb! En dag håper jeg at jeg er like klok 
som deg. En dag håper jeg at noen lener seg på meg, og at jeg orker 
det, gidder det og tåler det. Det er en kunst å ikke glemme gammel, 
egen, altoppslukende redsel. Det er en kunst å holde andres 
utrygghet i hånden. Takk!


