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Forord 
 

Å være lege, med den prestisje det fører med seg, har sine helt klare fordeler. Vi hjelper andre, 

spesielt i situasjoner der mange viker eller ikke kan. Mange av oss er handlekraftige og gode på å 

løse problemer. Det er et privilegium å få jobbe sammen med slike mennesker som stiller høye 

krav til seg selv og til andre om kompetanse og engasjement. Som legestudent, turnuslege, lege i 

spesialisering, stipendiat og nå allmennpraktiker har forventningen om at mine 

medstudenter/kolleger og jeg skal håndtere ulike vanskeligheter som om ingenting har skjedd, 

fulgt meg.  Hva gjør en slik forventning med oss som mennesker og evnen til å ha empati med  

oss selv og hvordan påvirker den empatien vi forventes å vise andre mennesker? Min 

nysgjerrighet på mennesket bakenfor legetittelen og legefrakken har vært min motivasjon bak 

denne studien. Mitt engasjement og min motivasjon for temaet har vart til siste ord. De mange 

avisartiklene om fryktkultur, opprettelsen av Helsetjenesteaksjonen og streiken blant 

Akademikerne høsten i fjor, har understreket behovet for den diskusjonen denne avhandlingen er 

ment å spille inn til. Det å skrive artiklene på norsk har vært et bevisst valg. Først og fremst på 

grunn av et håp om å nå ut til norske leger. En konferanse i regi av Norsk Språkråd som 

oppfordret til å vedlikeholde norsk som et vitenskapelig språk inspirerte meg. Håper at de 

norskspråklige artiklene kan bidra til at leger som har deltatt i studien, opplever å få noe tilbake. 

Endelig, det nærmer seg en avslutning på mange år med hardt, men spennende og 

engasjerende arbeid. Jeg har endt opp med å skrive en tverrfaglig oppgave som har gitt meg mye 

å bryne meg på. Den eksisterende litteraturen om legeprofesjonen er omfattende og involverer 

flere fagområder jeg mangler kompetanse på. Det har vært krevende å finne en naturlig 

begrensning og få en opplevelse av å ha god nok oversikt. I møte med mange ulike fagfelt har  

jeg gjentatte ganger kjent på et brennende ønske om en bredere kompetanse, og like mange 

ganger har jeg måttet erkjenne en mangel på sådan. Samtidig har jo nettopp forskningen som 

ligger til grunn for denne avhandlingen gitt meg verdifull innsikt i en del av fagfeltene jeg tenker 

at jeg som lege i det norske helsevesenet i årene fremover, vil ha stor glede av. Det kjennes bra å 

ha fått mer kunnskap om systemet jeg operer innenfor og kanskje jeg i fremtiden lettere vil kunne 

ha en mer kvalifisert mening om hva som kan bidra til et godt helsevesen, for pasientene og   

ikke minst for de ansatte. Det ser jeg på som svært meningsfullt. 
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Anerkjennelse til bidragsytere. 

Det er mange som har bidratt til å gjøre denne studien mulig. Først vil jeg takke legene som har 

deltatt i studien, som til tross for en travel hverdag, både har satt av tid og delt av sine 

opplevelser rundt livet som lege. Tusen takk, uten dere hadde ikke dette vært mulig. 

Jeg vil takke Helse Sør-Øst for økonomisk støtte gjennom hele studien, som sammen med 

økonomisk støtte fra Modum Bad gjorde studien mulig, tusen takk. 

Min hovedveileder gjennom denne studien har vært Karin Isaksson Rø, MD, PhD, leder 

ved Legeforskningsinstituttet (LEFO) og ansatt ved Villa Sana, Modum bad. Uten din 

kompetanse og samtidig jevne, utholdende, engasjerte, grundige og aktivt deltakende veiledning 

hadde ikke denne studien vært mulig, tusen takk Karin. Sammen har vi kastet oss inn i det 

ukjente og lært oss kvalitativ metode, så krevende, spennende og engasjerende det har vært.  Noe 

av det mest utfordrende med kvalitativ metode er det tette samarbeidet mellom veileder og 

stipendiat over lang tid, men det synes jeg vi har fått til. 

Jeg har hatt tre biveiledere som har bidratt til den brede kompetansen jeg har vært så 

heldig å ha rundt meg. Professor Reidar Tyssen, leder ved Avdeling for medisinsk 

Atferdsvitenskap ved Universitetet i Oslo og prosjektleder for dette prosjektet, har vært en svært 

kunnskapsrik, hjelpsom og aktivt deltakende veileder og et forbilde på det å skape seg et 

internasjonalt forskernettverk, tusen takk. Førsteamanuensis Helge Skirbekk, PhD, har bidratt 

med en uvurderlig kompetanse i kvalitativ metode. Gjennom din bakgrunn som sosiolog og med 

kjennskap til det medisinske forskningsmiljøet, har din pragmatiske tilnærming til kvalitativ 

metode og din sosiologiske innfallsvinkel har vært svært viktig for meg i mitt arbeid spesielt med 

fokusgruppestudien, tusen takk. Seniorforsker ved LEFO Olaf Gjerløw Aasland, tusen takk for 

kunnskapsrike og inspirerende samtaler og verdifulle innspill i denne studien. 

Jeg vil også rette en takk til medforfattere på artikler i denne studien: Professor emeritus 

Torbjørn Moum, Professor emeritus Per Vaglum, Professor emeritus Tore Gude, Professor 

emeritus Øivind Ekeberg og dr.med Jan Ole Røvik som har gitt råd, støttet og delt av sin 

klokskap og brede kompetanse og vært en del av mitt hverdagsliv som forsker, tusen takk. 

Seniorforsker Judith Rosta ved LEFO for bidrag og støtte til å komme i gang med andre runde, 

tusen takk. 

Profesjonsgruppen som jeg har tilhørt består av flere svært kompetente mennesker jeg har 

lyst til å takke; Erlend Hem, takk for god hjelp i viktige øyeblikk, Kjersti, takk for inspirasjon, 
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støtte og skravlings, Ingunn; takk for inspirasjon og støtte, Javed; for lærerike samtaler og Anna; 

å dele tanker og kontor med deg har vært hyggelig og inspirerende, takk for gode samtaler og  

god støtte. I tillegg har jeg gjennom disse årene blitt kjent med resten av de flotte menneskene 

med base på Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap. Gjennom diskusjoner på tirsdagsmøtene, 

samtaler i lunsjen og på gangen har alle ved avdelingen støttet og bidratt med sin kompetanse og 

satt forskningen i et større perspektiv. Takk til Veslemøy; for innspill som jeg ikke fikk av andre, 

Hilde; administrativ hjelp og gode samtaler, Arnstein; for alltid å ha en åpen dør og Hanne, Live 

og Anneli; for deres støtte men aller mest for deling av gleder og utfordringer i forskningen og i 

livet for øvrig. Tilslutt vil jeg rette en stor takk til alle de som ikke er nevnt men som har vært 

tilknyttet avdeling for medisinsk atferdsvitenskap gjennom disse årene og som bidrar til et 

fargerikt forskningsmiljø. 

Takk til alle ved Forskningsinstituttet på Modum Bad, spesielt assisterende 

forskningsleder Terje Tilden og administrasjonssekretær Amina Kaggestad som administrativt 

har lagt til rette for gjennomføringen av studien og har hatt personalansvar for meg. 

Så vil jeg takke Wenche S. Hvitmyhr ved LEFO for uvurderlig hjelp under 

transkriberingen og til resten av medarbeiderne Berit, Cecilie og Kari ved LEFO som har alltid 

har inkludert meg i felleskapet sitt. 

Takk til alle legekolleger som underveis har hjulpet meg å legge til rette for å fullføre 

avhandlingen ved siden av full jobb som allmennpraktiker, som har bekreftet at temaet i 

avhandlingen er viktig og alle mine gode venner som alltid er der for avkobling, trening og gode 

samtaler og nær familie som har lyttet, vist interesse, holdt ut, heiet og hjulpet til med det 

praktiske. 

Sist men ikke minst en kjempe stor takk til barna mine Ulrik, Jacob og Hedvig for gode 

klemmer, mye heiing, tålmodighet i flere omganger og for at dere har vist en uvanlig stor 

interesse for det jeg har holdt på med. Takk til dere gode barna mine for hjelpen til alltid å se hva 

som er viktigst i livet! Sist men mest, en kjærlig takk til Haakon for all hjelp og støtte. I tillegg til 

å være kjæreste og bestevenn har din støtte og praktiske tilrettelegging, men også brede 

kompetanse og analytiske evner vært til stor inspirasjon og glede og helt uvurderlig. Din 

ekstraordinære interesse for og deltakelse i mitt prosjekt har bidratt til at denne avhandlingen har 

blitt morsommere å jobbe med og bedre. Tusen takk! 

 

Tuva Kolstad Hertzberg, Drammen, 17.Desember, 2017 
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Oppsummering 
 

Vårt mål i denne avhandlingen er å studere profesjonell  identitet  og  hvordan  profesjonell 

identitet oppfattes å utfordre mulighetene for en god balanse i livet med et spesielt fokus på 

balansen mellom jobb og hjem og hvordan stress knyttet til jobb-hjem balansen har utviklet seg i 

et 10 års perspektiv (2003-2014). Vi har også hatt som mål å studere hvordan opplevd jobb-hjem 

stress har påvirket utviklingen av emosjonell utmattelse. 

Fra 1980-tallet begynte legeprofesjonen for alvor å se på legenes egen helse og hva som 

påvirker den. Flere internasjonale studier har påvist høy forekomst av utbrenthet og psykiske 

plager blant leger. Studiene viser høyere jobb-hjem stress blant leger enn blant den generelle 

populasjonen. Stress knyttet til balansen mellom jobb og hjem har i tverrsnitts studier vist 

sammenheng med utvikling av utbrenthet. Jeg har derfor ønsket å undersøke dette i en prospektiv 

studie blant norske leger. 

Hva som bør være en del av legenes profesjonalitet har vært mye diskutert. Diskusjonen 

har handlet om kunnskap, regler for praksis og vurderingsevnen eller rettere sagt godt medisinsk 

skjønn. Det som har vært mindre diskutert er hvordan forventninger til legerollen påvirker  

legene. Jeg har derfor ønsket å studere oppfatninger om og forventninger til legerollen og 

hvordan legerollen utfordrer det å få til en god balanse i livet. For å få en bedre forståelse av 

legeprofesjonen som de norske legene er en del av, har det vært viktig å se legerollens utvikling i 

lys av profesjonshistorien og profesjonalitetsbegrepet. 

Vi har i denne studien sett på hvilke faktorer norske leger opplever påvirker deres 

mulighet til å ivareta egne behov i jobben som «god» lege. Avhandlingen består av fire artikler 

basert på en fokusgruppestudie blant sykehusleger fra to norske sykehus og en prospektiv studie 

blant leger som er utdannet i Norge 10 til 15 år ut i deres karriere. 

Den første artikkelen viser at sykehusleger mener det å være en god lege henger tett 

sammen med å være faglig dedikert. Faglig dedikasjon økte viljen til å strekke seg både når det 

gjelder tilstedeværelse på jobb og effektivitet i pasientarbeidet. På grunn av arbeidspresset var 

legegruppen avhengige av at alle i gruppen fungerte bra, ikke var mye borte, jobbet hardt og var 

lojale. 

I den andre artikkelen i avhandlingen presenteres forventningene om faglig dedikasjon, 
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sammen med retningsgivende normer om tilstedeværelse, utholdenhet og hardt arbeid og hvilke 

konsekvenser dette får for legekollegiet, håndteringen av balansen mellom jobb-hjem og 

forholdet til ledelsen og til det å lede. Overleger snakket om det «å være lege» mens leger under 

spesialisering snakket om «det å jobbe som lege» - altså en livsstil versus en jobb. Å være leder 

opplevdes av flere som noe som kunne true legeidentiteten. Legers tilsynelatende manglende 

interesse for ledelse, kan sees på som en konsekvens av faglig dedikasjon, men manglende 

interesse kan også henge sammen med manglende kompetanse. På tross av dette hadde ledere 

med legebakgrunn mer tillit i legekollegiet enn ledere med annen bakgrunn. Å jobbe klinisk i 

tillegg til å jobbe som leder ble for mange av legene som hadde vært eller var ledere, en umulig 

spagat. 

I den tredje artikkelen presenterer jeg data fra NORDOC studien (The Longitudinal Study 

of Norwegian Medical Students and Doctors), som viser at det blant leger i Norge skjer en 

generell reduksjon i stress knyttet til balansen mellom jobb og hjem når legene er ti til femten år 

ut i karrieren. Til tross for denne reduksjonen i stress knyttet til balansen mellom jobb og hjem, 

holdt emosjonell utmattelse, et mål på utbrenthet, seg på samme nivå gjennom perioden. En 

manglende reduksjon av stress knyttet til balansen mellom jobb og hjem predikerte emosjonell 

utmattelse 15 år ut i karrieren for både mannlige og kvinnelige leger. 

Den fjerde artikkelen bygger også på data fra NORDOC studien. Et hovedfunn i denne 

studien, hvor vi sammenliknet forløpet av opplevd jobb-hjem stress i to legekohorter som har 

studert med seks års mellomrom, er at nivåene av jobb-hjem stress ikke har økt de senere år. 

Tvert imot fant vi at legekohorten (legekohort 1) som var ferdig med medisinstudiene 6 år 

tidligere enn den andre kohorten (legekohort 2) opplevde signifikant mer jobb-hjem stress 10 år 

etter studiet (2003) enn legekohort 2 gjorde fem år senere (2008), men på samme tidspunkt i 

karrieren. 15 år etter studiet hadde de to kohortene like høye nivåer (2008 og 2014). Forklaringer 

på lavere jobb-hjem stress i den yngre kohorten kan ligge i de norske velferdsgodene, en 

tilnærmet full barnehagedekning, en økt oppmerksomhet rundt støtteordninger for leger men også 

gjennom en profesjonell identitetsendring i retning av å se på legeyrket som en jobb og ikke en 

livsstil har økt legenes fokus på å ivareta egne behov. 

Resultatene i avhandlingen indikerer at det er viktig at profesjonen reflekterer over 

idealer og normer som vanskeliggjør en god balanse, og diskuterer hva som kan være godt nok. 

Ivaretakelse av egne behov kan ha stor betydning for god kvalitet i pasientbehandlingen. Det er 
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imidlertid en kompleks og krevende balanse å få til, fordi behovene er motstridende. Hvordan 

balansen skal håndteres på gruppenivå og individnivå er spørsmål det er viktig å diskutere fordi 

både reduksjon av stress knyttet til balansen mellom jobb og hjem, reduksjon av arbeidstid og 

økt støtte i kollegiet kan være viktige forebyggende tiltak for å hindre utvikling av utbrenthet. 

Den gjensidig manglende kunnskapen mellom ledelsen og legene om hverandres prioriteringer 

og beveggrunner kan gi mangel på koordinering av mål og manglende gjensidig tillit. Dette kan 

føre til uventede resultater av prosesser i sykehus. Våre funn peker på viktigheten av at ledere 

både har analytiske og relasjonelle ferdigheter og at de har evnen til å forstå, motivere, inspirere 

og ansvarliggjøre, de på mange måter, selvledete faglig dedikerte legene. 
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1. Bakgrunn 
 

“In this sense, it is often argued that problems of uncertainty and doubt are at the core of professional 

identities. In many situations, such personal problems also require immediate 

attention and intervention. While scientists, for example, can legitimately advise    

against action or intervention, when they are unsure about the consequences of particular 

actions, professionals have to act under these difficult circumstances. They cannot 

not act; they have to act even when scientifically well-founded right/wrong      

judgments are not known. Surgeons cannot simply refuse to give a treatment when 

complications arise that are not yet described in the scientific literature.” LG Svensson  (1) 

 

Hva det vil si å være en god lege? Dette har vært mye diskutert (2-5). Ofte har diskusjonen 

handlet om forholdet mellom vitenskapelig kunnskap og allmenne regler på den ene siden og 

kunnskap om praksis (erfaring) og situasjonsrelatert dømmekraft (skjønn) på den andre (6). Den 

har også handlet om hvorvidt gode leger er viktige for god pasientbehandling (2, 7). Hvordan det 

å skulle leve opp til forventningene om den gode lege påvirker legene i deres profesjonelle og 

private liv, har i mindre grad preget diskusjonen. Da Verdens legeforening (World Medical 

Association) i år (2017) reviderte den universelle legeeden, også kjent som Genève- 

deklarasjonen, ble legens plikt til å ta vare på egen helse og velvære for første gang tatt med: 

«Jeg vil ivareta min egen helse, mitt velvære og mine evner, for å kunne gi omsorg av den 

høyeste standard»(8, 9). I denne avhandlingen ønsker jeg
1 

å studere legerollen og hvordan 

legerollen utfordrer det å få til en god balanse i livet. 

Den historiske utviklingen av helsevesenet og legerollen med den parallelle utviklingen 

av lovverket, som regulerer utøvelse av yrket og som sier noe om forventningene knyttet til 

legerollen, beskrives hovedsakelig i kilder fra sosiologisk og historisk forskningstradisjon.  I  

dette perspektivet er man opptatt av posisjonen legene skaffet seg i Norges maktelite. Et annet 

perspektiv er hvordan leger selv forholder seg til forventningene som er knyttet til dem, og 

hvordan forventningene påvirker legene som mennesker på og utenfor jobben. Dette perspektivet 

finnes dels i de hippokratiske tekstene (10, 11) og hos William Osler (12), som regnes som en av 

den moderne legerollens viktigste fedre. Disse to perspektivene på legerollens samspill med 

 
 

1
I denne avhandlingen vil «jeg» referere til forfatteren av denne avhandlingen og «vi» referere til 

forskningsgruppen. 
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samfunnet, representerer to ulike perspektiv som innen sosiologisk forskningstradisjon er kalt 

«valgperspektiv» og «normperspektiv» (13 Kap.4). «Valgperspektivet» ser på hvordan mennesker 

kan påvirke samfunnsutviklingen ved for eksempel å studere betydningen av makten legene      

har og har hatt i samfunnet. «Normperspektivet» ser mer på hvordan trekk ved et samfunn kan 

påvirke menneskers måter å handle og tenke på og kan i større grad relateres til legenes   

forskning på forventninger knyttet til egen rolle. Både internasjonal og nasjonal forskning 

gjennomført av leger, handlet også tradisjonelt mer om pasientenes symptomer og sykdom. Først 

på 1980-tallet kom de første internasjonale artiklene som omhandlet legenes egen helse. 

Denne innledningen fokuserer på milepæler som har vært viktig for utviklingen av 

legerollen frem til i dag, og som kan ha påvirket de dilemmaene leger, og da i særdeleshet 

sykehusleger, kan stå overfor i dagens samfunn. 

Kunnskap om legeprofesjonens historie, særlig den norske, er viktig for å forstå 

sammenhengen legene i denne studien er en del av.  Likeledes er det viktig å forholde seg til 

profesjons- og profesjonalitetsbegrepene for bedre å forstå deres utsagn om hva det innebærer å 

være gode leger og hvordan dette utfordrer dem. 

En mye diskutert utfordring innen legehelse er utbrenthet, og gjennom de siste årene har 

man i økende grad studert sammenhenger mellom utbrenthet og balansen mellom jobb og hjem. 

Spesielt har dette vært undersøkt mye i Nord-Amerika, men mest i tverrsnitts-studier (14, 15). 

Internasjonale studier har vist høyere nivåer av stress knyttet til balansen mellom jobb og hjem 

blant leger enn blant den generelle populasjonen (15-17). Gjennom studier gjort blant dagens 

leger i Norge, har man i økende grad sett at stress knyttet til balansen mellom jobb og hjem er 

utfordrende (18, 19). Dermed blir det viktig å se på hvordan dagens norske leger har det i forhold 

til balansen mellom jobb og hjem, om nivåene blir høyere i nye kohorter av leger og om det over 

tid gir økt risiko for utbrenthet. 

 
 

1.1 Profesjonshistorie 

 
For å utforske legerollens eller den medisinske profesjonens plass i vårt moderne samfunn, er det 

viktig å plassere begrepet profesjon i en norsk kontekst. Den amerikanske pedagogen, Abraham 

Flexner, introduserte profesjonsbegrepet (1915) som et analytisk begrep ved å beskrive leger   

som frie, ansvarsbevisste yrkesutøvere som ikke står under noens kommando (20, 21). 
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Profesjonsbegrepet (22), hentet fra amerikansk sosiologi, ble tatt i bruk av norske historikere og 

samfunnsvitere fra ca 1960 tallet (23, 24). Historien om legerollen handler i stor grad om en 

profesjonalisering av legeyrket (6). Den norske sosiologen Vilhelm Aubert definerte profesjon 

som «..en yrkesgruppe med utdanning på akademisk nivå, med monopol på å utføre visse 

arbeidsoppgaver, og med høy grad av intern kontroll med etterlevelsen av yrkesetiske og faglige 

normer» (25). Å beskrive et yrke som en profesjon viser dermed til kunnskap og ferdigheter, 

men uttrykker samtidig forventninger om profesjonalitet. På en annen side har 

profesjonsbegrepet også vært knyttet til inklusjon av enkelte og eksklusjon av andre for å skaffe 

makt og privilegier for de inkluderte (6). Enkelte hevder at vi i dag lever i et profesjonssamfunn 

(26) preget av spesialiserte yrker der kvalifikasjoner gjennom utdanning er det som teller, som 

igjen er med på å danne et hierarki basert på karriere (27). 

 

1.1.1 Legerollen frem mot 1970 

 
På begynnelsen av 1800-tallet var kvalifikasjonene hos de som fungerte som leger i Norge, svært 

varierende. Det fantes ingen entydig definisjon av hva en lege var. Medisinsk embetseksamen  

ble innført i 1788 (København) (28), og da det medisinske fakultetet i Oslo ble opprettet i 1814 

fantes det omtrent 100 helt eller delvis universitetsutdannede leger i Norge (ingen kvinner) (28, 

29).  Det var først i løpet av 1800-tallet at legene ble det vi i dag kaller en klassisk profesjon (28). 

Distriktslegeordningen, etablert i 1828, førte til en økning av antall leger (30). Mange av 

disse legene fikk posisjoner med praktisk innflytelse i den sentrale helseadministrasjonen. 

Legene, som frem til da hadde jobbet privat, ble en del av det offentlige helsevesen. I 1909 kom 

Sykeforsikringsloven med en ny form for offentlig regulering av medisinsk praksis, som blant 

annet regulerte legenes inntekt. Legeforeningen, opprettet i 1886, fikk stor innflytelse på denne 

reguleringen. Loven ble oppfattet som inngått på legenes premisser og skapte en del konflikter 

(28). Forholdene roet seg ikke før lov om syketrygd erstattet sykeforsikringsloven i 1930. 

Legenes posisjon endret seg mye utover 1900-tallet. Medisinsk praksis ble forbeholdt 

universitetsutdannede leger, og medisinsk kunnskap ble sett på som en viktig forutsetning for å 

løse nye samfunnsoppgaver. Norges første legelov (1927), innførte en plikt for leger om å yte 

øyeblikkelig hjelp, men plikten gjaldt ikke for «syke og overanstrengte» leger (20s.4). Hensikten 

med en slik regulering, som i ytterste konsekvens også kunne medføre straffeansvar, var å sørge 
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for at næringsdrivende leger ikke forsømte sitt kall (20). 

Legene økte i antall, og flere av dem begynte å jobbe på sykehusene som etterhvert fikk 

en viktigere rolle i helsetjenesten (28). Selv om det stadig kom flere yrkesgrupper til i 

helsetjenesten, var legene den sentrale yrkesgruppen. Da medisinstudiet i 1940 ble et «lukket» 

studium bidro det til å styrke denne særstillingen. Nå svarte ikke lenger antallet leger som faktisk 

ble utdannet til det økte behovet for ferdig utdannete leger (28). Legene fikk statlig autorisasjon i 

1927, men en formell beskyttet tittel kom først i 1982, selv om de i praksis hadde tittelen 

tidligere. Fra 1945 til 1972 var lege Karl Evang ansatt som medisinaldirektør i den sentrale 

helseadministrasjonen og som direktør for Helsedirektoratet (og ekspedisjonssjef i 

Sosialdepartementet) (28, 30). I denne perioden utviklet legerollen seg fra å ha et hovedfokus på 

enkeltmenneskers liv og helse, til også å inkludere et mer organisatorisk og sosialt fokus knyttet 

til befolkningens helse og velferd (29). I takt med økningen av antall leger som jobbet i sykehus 

på 1960-tallet, og med større og mer differensierte avdelinger med mer spesialisert personell, 

opplevde sykehuslegene et press på seg til både å samarbeide med hverandre og med annet 

helsepersonell. 

Når profesjoner ønsker å oppnå dominans innen sitt område, er konkurransen om 

profesjonsmyndighet (jurisdiksjon) i forhold til andre profesjoner viktig (31, 32). Leger 

konkurrerte (og konkurrerer fortsatt) blant annet med sykepleierne om mange av de samme 

oppgavene. Dette handler spesielt om hvor langt sykepleiernes faglige kompetanse rekker vis-à- 

vis legenes. I de siste årtiene har dette inkludert kamp om den administrative lederrollen ved 

sykehusavdelingene (33). 

På tross av reguleringer fikk den medisinske, som i andre profesjoner, operere nokså fritt 

på sitt fagområde, mot garantier om faglig og etisk kvalitet i arbeidet (34). Profesjonen har på 

denne måten en kontrakt med samfunnet som er basert på tillit (35, 36). Legene oppnådde med 

dette en markant posisjon i Norge, basert på en bred tillit i befolkingen, samfunnsmessig 

anseelse, autonomi i yrkesutøvelsen og myndighet over andre yrkesgrupper (30). Det at 

myndighetene slik sett støtter opp om blant annet profesjonens autonomi, tyder på at profesjoner 

er politisk konstituerte yrker (27). Gjennom lovverket oppnår profesjonene den skjermede 

posisjonen på arbeidsmarkedet som de også har i dag. 

Den individuelle autonomien
2 

knytter seg til legen i møte med den enkelte pasient.  Der 

 
 

2 
Autonomi betyr selvstyre (gresk) 
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kan legen, basert på sin kompetanse og ferdighet, gjøre sine selvstendige vurderinger og treffe et 

behandlingsvalg til pasientens beste (37). Friheten og forpliktelsen ligger i å bruke erfaring og 

skjønn.  Etter hvert som behandlingsforskningen har kunnet skille mellom hva som virker og hva 

som ikke virker erstattes den individuelle autonomien gradvis av en kollektiv autonomi, der den 

enkelte leges erfaring og skjønn "filtreres" gjennom "kunnskapsbaserte" systemer, som krever at 

legen både må dokumentere sine handlinger, særlig de som ikke er evidensbaserte, og vise til 

aktuell forskningslitteratur. Dette er uttrykt gjennom begrepet "accountability", best oversatt med 

"etterrettelighet"(38). 

Man bruker i våre dager også uttrykket pasientautonomi for å legge vekt på pasientens 

selvstendige rolle i sitt forhold til helsevesenets ulike aktører. Kjennskap til denne historiske 

utviklingen er viktig for å forstå legerollen i nyere tid. 

 

1.1.2 Legerollen fra 1970-tallet og frem til i dag. 
 

Allerede på 70-tallet beskrives det en økende skepsis i Norge mot legenes håndtering av den 

profesjonelle friheten. Amerikanske sosiologer, blant annet Robert Wilson i en artikkel fra 1959, 

mente legerollen allerede da var i endring, og at endringen gikk i retning av en mer regulert og 

dermed innskrenket profesjonell frihet (39). Forklaringen var blant annet behovet for en mer 

byråkratisk struktur på sykehusene i en tid med mer «modern technical and specialized medicine» 

(39, s.178), på bekostning av den tidligere mer hierarkiske oppbygningen med legene på     

toppen. Tidligere hadde legene hatt stor individuell klinisk frihet (individuell autonomi) så    

lenge de ikke gjorde noe som var faglig eller økonomisk klanderverdig (3, 40). Samfunnsvitere 

som Krause (41) og Freidson (42) mente den profesjonelle autonomien i økende grad hadde veket 

unna for økonomiske og markedsmessige hensyn, og derfor burde reguleres. Et slikt syn       

preget også utviklingen av norsk lovgivning, blant annet gjennom vedtagelsen av en ny Legelov i 

1980. Denne etablerte en tydeligere statlig styring av legene.   Med legeloven fikk også 

pasientrettigheter en større plass. Lege og pasient skulle være mer likeverdige og legen måtte i 

større grad fokusere på pasientens forventninger (40).  Blant annet ble dette understreket   

gjennom opprettelsen av en offentlig pasientskadeerstatning (1988) for å styrke pasientenes 

klagemulighet (43). Til tross for en økt statlig styring av legene, baserte den nye legeloven seg på 

en oppfatning om at klinisk individuell autonomi var det som sikret kvalitet i pasientarbeidet. 
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Kombinasjonen av økt etterspørsel etter medisinske tjenester fra befolkningen og utvikling 

av medisinsk teknologi som ledet til nye og mer effektive behandlingsmuligheter ga blant annet 

kapasitetsutfordringer i helsevesenet. I lys av en oppfatning om at variasjon i det medisinske 

behandlingstilbudet var i strid med idealet om likhet, måtte legene prøve å ivareta oppgaven med 

å forsvare enkeltpasienters rett til behandling, uavhengig av kostnad, samtidig med ansvaret for å 

fordele helsetjenester slik at det gagnet befolkningen som helhet (40). Når rammefinansieringen 

av sykehusene kom på 1980-tallet, ble den direkte koblingen mellom sykehusenes inntekter og 

utførte tjenester fjernet. Dette førte til diskusjoner om rasjonalisering og prioritering. Legens rolle 

i disse prosessene ble diskutert og diskuteres fortsatt (44). Legeforeningen mente at legens 

primære oppgave var å være pasientens forsvarer, men at legene også skulle utvise økonomisk 

sparsommelighet innenfor rammen av faglig forsvarlighet (40). 

Helsepersonelloven (1999), som erstattet blant annet Legeloven, er et annet eksempel på at 

man ønsket å regulere profesjonens autonomi (45). I denne loven brukes ikke lenger begrepet 

profesjon. Mye av hensikten med loven, utover å regulere, var å tydeliggjøre helsepersonellets 

plikter og å utviske skillene mellom de ulike yrkesgruppene. Man ville dermed tone ned 

rettigheter knyttet til enkelt profesjoner (40). Andre regulerende endringer ble gjort når det  

gjelder helsevesenets struktur, for eksempel ved opprettelsen av helseforetakene, gjennom 

veiledende retningslinjer for behandling og ved opprettelsen av Nasjonalt kunnskapssenter for 

helsetjenesten (46). 

I dag står legen i et komplekst samspill der staten, kommunene og helseforetakene er 

regulert av ulike lover som hver for seg påvirker yrkesutøvelsen til legene. Legenes rolle og 

funksjon påvirkes av at pasienter i dag har andre forventninger og krav enn tidligere. Det er en 

økt vektlegging av pasienters medbestemmelsesrett (samvalg) som beskrives i 

Pasientrettighetsloven (47) og pasientautonomi har blitt et nytt etisk prinsipp (48, 49). Figuren 

nedenfor (Figur 1) tar utgangspunkt i hovedtrekk i gjeldende helselovgivning og viser hvilket 

samspill det er mellom rettigheter og plikter legen står overfor i sitt arbeid med pasienter i 

dagens helsevesen (50). Når det gjelder helseforetakene (der sykehuslegene jobber) så regulerer 

og kvaitetssikrer lovene om spesialisthelsetjenester og helseforetak og loven om statlig tilsyn 

med helsetjenestene organiseringen av helsetjenestetilbud. Helsepersonellets plikt til å gi 

helsehjelp og å dokumentere den,  er regulert gjennom Helsepersonelloven og tilsvarer 

pasientens rettigheter til behandling og  oppbevaring av pasientopplysninger regulert i 
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henholdsvis Pasientrettighetsloven og  Helseregisterloven. Pasienters rett til erstatning ved 

feilbehandling og klageadgang omtales i Pasientskadeloven, og Psykisk helsevernlov regulerer 

nødvendig bruk av tvangsbehandling. Økonomisk har legene ansvar for disposisjon av 

trygdeytelser som sykemelding ol., mens arbeidsretten håndterer brudd på regulering av 

arbeidstakere. 

 

Denne økende kompleksiteten i legenes arbeidssituasjon, både med hensyn til nye 

samarbeidspartnere og pålegg og reguleringer fra stat og kommune, innvirker på legeyrket. Vi 

trenger studier av hvordan dette oppleves å påvirke arbeids- og livssituasjon blant dagens 

sykehusleger, og hvordan de opplever sin rolle som det å være gode leger. 
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1.2 Profesjonaliseringsprosessen 

 
Profesjoner dannes gjennom sosiale prosesser (profesjonaliseringsprosesser) som innebærer en 

formalisering av forventninger, kompetansekrav og oppgavefordeling. Dette kan beskrives ut fra 

to perspektiver som er beskrevet tidligere «valg-» og «norm-perspektivet». Valgperspektivet blir 

ofte presentert av historikere eller sosiologer og omhandler legers ønske om makt og påvirkning, 

egeninteresse, autonomi og økonomi (29). Normperspektivet er en mer altruistisk tilnærming om 

at leger skal bidra med sin vitenskapelige kunnskap og sette egne behov til side til det beste for 

pasienten (29). Denne siste tilnærmingen presenteres ofte av legene selv, og reflekteres i legenes 

egne etiske retningslinjer (51). Noen hevder at det eneste som gjør en profesjon unik er at den 

representerer den høyeste autoritet knyttet til den vitenskapelige kunnskapsbasen de bygger på 

(52). Disse retningene kan representere et utenfra og innenfra perspektiv som vanskeliggjør en 

samlet historie om utviklingen av legerollen. 

 

Utvidelsen av profesjonsbegrepet 

Til tross for at profesjon ikke lenger brukes som begrep i lovverket som regulerer helsepersonell 

(45), er begrepet fortsatt i bruk. Tradisjonelt var det kun leger, psykologer og tannleger som ble 

regnet som helseprofesjoner. I den senere tid har profesjon blitt definert mer åpent; en generell 

betegnelse for yrker med et definert, faglig ansvar (28, 53). Dette har åpnet opp for å betrakte 

flere grupper, som for eksempel sykepleiere, fysioterapeuter og annet helsepersonell som 

profesjoner.  I tråd med de siste tiårenes politisering av helsevesenet har ingeniører, 

samfunnsvitere, økonomer og jurister også fått mer plass i helsetjenesten. Fordi alle grupper 

ønsker innflytelse, har både kompleksiteten og konfliktnivået i det kliniske arbeidet økt og 

utfordrer nå verdier og etablerte myndighetsområder i enkeltprofesjoner. Relativt sett høye 

legelønninger bidrar også til at oppgaver som opprinnelig ble utført av leger, blir overtatt av 

andre yrkesgrupper. 

 

Andre utfordringer til profesjonaliseringsprosessen 

Foruten kampene rundt profesjonsmyndighet mellom ulike yrkesgrupper og den eksterne 

reguleringen av helsevesenet, kan andre faktorer utfordre profesjonalisering og dermed påvirke 

utformingen av dagens legerolle. Ulf Torgersen, profesjonssosiolog  (54, Kap. 7), diskuterer noen 

av disse. Han stiller spørsmål om hvorvidt den såkalte eksklusive lege-kunnskapen egentlig 
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er sunn fornuft og allmennkunnskap som like gjerne kunne forvaltes av andre. Han påpeker at 

vitenskap som profesjonskunnskap endres så raskt at profesjonen ikke greier å oppdatere seg 

raskt nok, og slik kan selve profesjonsgrunnlaget forsvinne. På samme måte kan profesjonen 

smuldre opp og miste sin samlede enhet når 

(sub-) spesialiseringen føres så langt som den er i dag.  Til slutt fremhever Torgersen 

enkeltpersonene i profesjonen og hvor mye deres personlige særegenhet påvirker utøvelsen; noe 

som kan svekke opplevelsen av en samlet profesjon. Flere av disse innvendingene synes å ha 

utfordret profesjonaliseringen gjennom historien, og fremstår som interessante for utfordringer 

knyttet til dagens legerolle. 

Profesjonaliseringsprosessen danner en historisk basis for legenes profesjonsmyndighet 

slik den fremstår i dag. Siden profesjonshistorien primært er presentert av andre yrkesgrupper, er 

det viktig å studere hvordan legene selv forholder seg til sin identitet som lege i lys av disse 

utfordringene. 

 

1.2.2 Profesjon og profesjonalitetsbegrepet 
 

Når man beskriver et yrke som en profesjon uttrykker man samtidig forventninger om 

profesjonalitet. Profesjonalitetsbegrepet tar utgangspunkt i profesjonen med sin vitenskapelige 

kunnskapsbase, men går videre ved å mer konkret definere hvilke forventninger som stilles til 

utøvelsen hos medlemmer av profesjonen. To grunnleggende antakelser som ligger til grunn for 

profesjonelt arbeid er at det finnes oppgaver som krever spesialisert kunnskap og trening slik at 

disse ikke kan utføres uten den rette kompetansen og at fremgangsmåten ikke lar seg 

standardisere (55). I litteraturen brukes profesjonell og profesjonalitet om hverandre. 

 

Flere forsøk på ulike definisjoner av profesjonalitet 

Profesjonalitet beskrives i undervisningen av legestudenter som viktige idealer og verdier for å 

bli lege. Utover dette handler profesjonalitet om utvikling av refleksjonsevne og dømmekraft, 

eller skjønn, slik at faglig kompetanse kan utøves for å skape tillit i lege-pasientrelasjonen, til 

den enkeltes pasientens beste (56, 57). 

Mange av definisjonene av profesjonalitet som presenteres, er utydelige (58). Til tross for 

mye debatt og mange publikasjoner mangler vi en felles definisjon av profesjonalitet, men det er 

gjort noen forsøk. I 1999 ble det inngått et samarbeid som ble kalt «the Medical Professionalism 
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Project» (59).  European Federation of Internal Medicine, American College of Physicians and 

American Society of Internal Medicine (ACP-ASIM), og American Board of Internal Medicine 

(ABIM) kom sammen frem til tre fundamentale prinsipper for profesjonalitet; sette pasientens 

velferd høyest, respektere pasientens autonomi og aktivt å jobbe for sosial rettferdighet. Utover 

dette ble det formulert klart definerte profesjonelle ansvarsområder som skal gjelde for alle leger 

uavhengig av hvilke kulturelle og nasjonale tradisjoner de opererer innenfor (59). Disse 

ansvarsområdene innebærer forpliktelser i forhold til: vedlikehold av faglig kompetanse, ærlighet 

overfor pasienter, konfidensialitet, ikke å ha et upassende forhold til pasienten, jobbe for 

forbedring av kvaliteten på helsehjelpen som gis, bedre tilgang på helsehjelp, jobbe for en 

rettferdig fordeling av begrensede ressurser, vitenskapelig kunnskap, opprettholde tillit ved å 

håndtere interessekonflikter og faglig ansvar (59). Oppsummert mener de at kvaliteten i 

kontrakten profesjonen har med samfunnet må opprettholdes ved at leger, gjennom sitt virke, 

bekrefter sitt aktive engasjement for prinsippene om profesjonalitet. Dette innebærer ikke bare 

personlig engasjement for egne pasienters velferd men også en kollektiv innsats for samfunnets 

velferd. 

Det er for øvrig lite konsensus om hva som beskriver medisinsk profesjonalitet (60, 61) 

og beskrivelsene er ofte omfattende. Det er gjort noen kvalitative studier på hva legene mener om 

innholdet i profesjonalitet (61, 62) og det samsvarer godt med listen med forventninger, slik   

som i «the Medical Professionalism Project» (59). Profesjonell integritet beskrives å være knyttet 

til hvorvidt legene opplever det å utøve godt profesjonelt håndverk som meningsfullt (63). At alle 

universitetsutdannede leger i Norge måtte avlegge det opprinnelige legeløftet - å praktisere i 

samsvar med hva Gud og samvittighet krever, senere (1914) endret til hva ære og samvittighet 

krever (20), fremstår som en måte å «sikre seg» ansvarlige, altruistiske og verdige leger. 

 

 

 
Profesjonalitet som en del av legens kompetansegrunnlag 

I 2000 publiserte the Accreditation Council on Graduate Medical Education (ACGME) seks 

domener de mener danner kompetansegrunnlaget til en lege (64). Profesjonalitet var en av disse 

seks domenene og handler om at leger skal vise respekt, medfølelse og integritet, de skal 

respondere på pasientens og samfunnets behov på en måte som overgår egne interesser, de er 

ansvarlige i forhold til pasienter, samfunn og profesjonen og de er forpliktet til å ha en oppdatert 
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faglig kompetanse og profesjonell utvikling (64). 

Det kan være vanskelig å se de praktiske konsekvensene av slike abstrakte og idealistiske 

beskrivelser av profesjonalitet som til nå er beskrevet.  Gapet mellom profesjonens idealer eller 

forventninger og den kliniske virkeligheten med sammensatte lidelser, økt byråkratisering og 

konkurranse mellom de ulike profesjonene passer dårlig sammen med individuell autonomi innad 

i profesjonene (65, 66). 

 

Profesjonalitet i praksis 

Det er gjort forsøk på å observere hvordan legene praktiserer profesjonalitet basert på den 

medisinske profesjons normer og verdier (67). Dette handler om hvorvidt profesjonalitet enten er 

(til dels uoppnåelige) idealer å streve mot for en gruppe, eller en praktisk gjennomførbar 

beskrivelse av atferd hos den enkelte profesjonsutøveren (3). Slik kan den internasjonale 

forskningen på profesjonalitet i praksis oppsummeres ved å deles inn i de som er mest opptatt av 

idealer og de som er mer opptatt av den atferd idealene fører til (68). En studie av 

medisinerstudenter beskriver opplevelsen av stor avstand mellom de profesjonelle verdiene som 

det blir undervist om på universitetet og de man møter i klinikken (69). En utvidet, mer 

kompleks, modell av ulike former for profesjonalitet på ulike nivåer er også beskrevet av Haffer 

og medarbeidere (70). De oppsummerer med at et bærekraftig innhold i medisinske 

profesjonalitet vil være avhengig av hvordan den organiserte medisinen responderer på de 

utfordringer som den blir stilt overfor i dag og fremover (som økende sub-spesialisering og 

pasienters medbestemmelsesrett). 

Profesjonalitet knyttes ofte til det rasjonelle, og det kan regnes som uprofesjonelt å la seg 

påvirke av egne følelser (71). Det er hevdet at listen over idealer og forventninger, som ofte 

definerer profesjonalitet, kan «fortie sårbarheten og usikkerheten» (56) hos profesjonsutøveren. 

Sagt på en annen måte kan idealene medføre at man ser bort fra legens følelser og egne behov. 

Oppfatningen om den gode legen er forankret i nettopp profesjonalitetsbegrepet (72). Å 

vite litt om hvordan den profesjonelle identiteten konstrueres er nyttig når vi studerer måten leger 

håndterer sine komplekse, tvetydige og ofte motstridende erfaringer med arbeidsforhold, normer 

og organisering (73). Det er derfor viktig å undersøke hvordan sykehusleger forstår og forholder 

seg til dette i hverdagen. Oppfatningen og forståelsen av profesjonalitet vil også påvirke 

kontrakten legeyrket har med samfunnet. 
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1.2.3 Profesjonalitet og kontrakten med samfunnet. 
 

Profesjonaliseringen, slik den er beskrevet, ville ikke vært mulig uten en generell aksept i 

samfunnet for en overføring av makt til legene. Relasjonen mellom samfunn og profesjon kan 

forstås som en sosial kontrakt, der profesjonen som helhet autoriseres og anerkjennes i bytte mot 

forventninger til hele profesjonen og dens enkeltmedlemmer (32, 36). Profesjonens makt er 

betinget av at samfunnet ser seg tjent med den måten profesjonen forvalter sin spesialiserte 

kompetanse på. Fordi legers arbeid er regulert gjennom den kontrakt profesjonen har med 

samfunnet vil også oppfatningen om den gode lege endre seg i takt med samfunnets behov og 

forventninger (4). 

På bakgrunn av det nødvendige samarbeidet mellom ulike yrkesgrupper kan drift 

av klinisk virksomhet i dag sees på som en lagsport. Blant annet økt forekomst av pasienter med 

mange sykdommer samtidig krever et samarbeid på tvers av profesjoner og innad i spesialiserte 

profesjonsgrupper (66).  Utdanningen av leger og legenes yrkeskultur er derimot langt på vei 

basert på en individorientert måte å jobbe på. Under legenes utdanning understrekes den 

individuelles kompetanse og ansvarlighet overfor pasienten (66).  Legenes selvforståelse og 

atferd, som gruppe og individer, kan kollidere med de krav samfunnet stiller.  Legerollen kan slik 

preges av til dels kryssende hensyn; på den ene siden idealer om den altruistiske legen og på den 

andre siden samfunnets krav om å bidra til et kostnadseffektivt og velfungerende helsevesen   

(74). 

Leger ser ut til både å streve med å leve opp til idealene, og uttrykker frustrasjon 

og opplever en form for fremmedgjøring (75) i forhold til nye krav til legerollen (jamfør 

«normperspektivet») (13, Kap.4.). Normene (stabile forventninger) i legekollegiet knyttet til 

legerollen, internaliseres hos den enkelte lege gjennom utdanning og klinisk praksis slik at disse 

blir en del av den enkelte leges oppfatning av hva det vil si å være lege (13, Kap.4). Når 

legerollen utfordres med nye krav og forventninger har profesjonen prøvd å forbedre 

medlemmenes resultater ved å standardisere prosedyrer gjennom evidensbaserte 

retningslinjer(20) men også forsøkt å sikre idealene gjennom intern disiplin og kontroll av 

kollegiet. Vi vet ikke hvordan leger opplever det å skulle handle under disse forholdene, og 

hvilke konsekvenser det får i de organisatoriske sammenhenger som sykehusleger står i. 
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1.2.4 Fra fagstyring mot politisk styring av helsevesenet. 

 
Helsevesenet ble oppfattet som fagstyrt inntil 1970-årene. Politikere og andre mente et slikt 

fagstyrt helsevesen ble for kostbart, blant annet siden ensidig fagstyring over tid ikke ville være 

bærekraftig. Helsevesenet har etter hvert gått fra å være betydelig fagstyrt til å bli et politisk styrt 

helsebyråkrati (40, 63). På grunn av ønsket om større kostnadskontroll ble blant annet 

finansieringsformen for norske sykehus endret fra et stykkprissystem med betaling per pasient per 

døgn, via rammefinansiering til dagens «innsatsstyrte finansiering» (Diagnose Relaterte    

Grupper (DRG)-systemet) som ble innført fra 1997 (30). Endringene i styringsform og 

finansiering av helsevesenet har bidratt til at jurister, sosialøkonomer og siviløkonomer har fått en 

større rolle i helsevesenet.  Legene blir dermed stilt ovenfor økte krav om kostnadseffektivitet 

(76). 

 
 

1.3 Legeyrket og endring av de organisatoriske forhold ved 
norske sykehus. 

 
For å forstå hvordan sykehusleger opplever det å være den gode lege, er det viktig å se nærmere 

på organisatoriske forhold ved sykehusene i dag. Helsevesenet står kontinuerlig overfor 

utfordringer med å organisere seg. Forventningen i folket er at det norske helsevesenet skal stå 

parat til å hjelpe, uansett sykdom, tid på døgnet eller sted i landet. Det er vanskelig å vite hvordan 

man best organiserer et helsevesen for på best mulig måte å ivareta denne                

forventningen. Kliniske virksomheter er komplekse systemer med et stort behov for personell. 

Personalet har en hverdag preget av uforutsigbarhet og en gjensidig avhengighet mellom 

personell og teknologi. I dag har vi en høyteknologisk helsetjeneste og vi vet at sykehusleger 

bruker stadig mindre tid på pasientarbeid og mer tid på system rettede oppgaver (77-79). Leger 

melder om at stadig mindre tid investeres i arbeid med kvalitet, fagutvikling og utdanning, 

samtidig som arbeidspresset øker (tidspress, effektivitet, tempo og arbeidsmengde) (80). I Norge, 

som i andre vestlige land, gir leger uttrykk for at deres rolle er under press. Leger i flere land er 

bekymret over at helseforetakene styres etter bedriftsøkonomiske prinsipper med mer fokus på 

økonomi enn på kvalitet i pasienttilbudet (81, 82) og lite fokus på hvilken effekt dette har på de 

ansattes arbeidssituasjon og dermed deres mulighet for å gi god behandling. Vi trenger  

kvalitative studier for å kartlegge slike konsekvenser. 
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1.3.1 Ledelse og organisatorisk struktur ved norske sykehus. 

 
New public management(NPM) har siden slutten av 1980-tallet preget utviklingen av offentlig 

sektor med et hovedmål om å effektivisere og samtidig øke brukertilfredshet, gjennom bruk av 

styringsprinsipper fra privat sektor, som for eksempel kostnadskontroll (83). Med NPMs inntog i 

helsevesenet fikk sykehusene enhetlig ledelse med både budsjett og arbeidsgiveransvar. Dette har 

blant annet ført til krav om «profesjonell lederkompetanse» blant ledere ved sykehusene (83). 

NPM regnes ofte som motsats til blant annet tradisjonell fagstyrt ledelse, som helsevesenet i stor 

grad har vært preget av. Denne formen for ytelsesbasert ledelse som NPM kan sies å være, har 

lagt større ansvar på de enkelte klinikker men samtidig er mer makt plassert sentralt i ledelsen 

(84). I tillegg til at NPM preget målsetting og organisering av helsevesenet i større grad utover 

1990-tallet, ble det tidlig på 2000-tallet gjennomført en svært omfattende sykehusreform i Norge. 

Reformen innebar at eierskapet til alle offentlige sykehus, psykiatriske institusjoner, 

ambulansetjenester og rusomsorg under spesialisthelsetjenesten ble overført fra 

fylkeskommunene til staten. Reformen ble vedtatt av Stortinget ved lov om helseforetak av 15. 

juni 2001(85). Det ble etablert fem regionale helseforetak som eier av enkeltsykehusene. 

Reformen gjorde blant annet at driften av sykehusene ble det enkelte helseforetaks ansvar. Denne 

organiseringen la ytterligere til rette for privatrettslige styringsprinsipper og fokus på effektive 

behandlingsprosesser, som gir grunnlag for høyest mulig økonomisk overføring fra staten. 

Ledelse av den medisinske profesjon antas å ha spesielle utfordringer, ikke minst fordi 

yrkesutøvelsen er, som tidligere beskrevet, styrt av internaliserte faglige og etiske standarder og 

anses å være i stand til å lede seg selv (55). Inntoget av NPM og sykehusreformen har utfordret 

legeprofesjonen (86). En profesjonalisering av ledelse som man ser i NPM kan svekke den 

medisinske profesjon og andre profesjoner gjennom å flytte makt over til ledere (83). Et 

eksempel på dette kan være antall pasientbehandlinger. Å øke antallet pasientbehandlinger kan 

pålegges helsepersonell fordi det vil kunne øke inntjening. For helsepersonellet vil et økt antall 

pasientbehandlinger kunne oppfattes å stride mot deres faglige integritet da det kan føre til 

mindre tid med hver pasient og dermed dårligere kvalitet i behandlingen (87). På linje med 

enkelte tidligere studier (88) uttrykker Helsetjenesteaksjonen i Norge (81) sin bekymring for 

hvordan dagens styringssystem kan komme til å undergrave legens rolle.  Det oppleves som om 

man lar økonomiske og teknokratiske hensyn gå foran de faglige (44). De nordiske landene blir 
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sett på som land med fokus på trivsel og læring i arbeidslivet. Det er en flat organisasjonsstruktur 

og høy grad av deltakelse og autonomi blant de ansatte, noe som i stor grad er knyttet til deres 

faglige motivasjon. Blant annet derfor vil strukturer som bryter med dette, som NPM, ofte møte 

motstand i land som Norge (89). Når implementeringen av disse styringssystemene fører til flere 

omorganiseringer, vil de ha en direkte påvirkning på legenes hverdag. 

 

1.3.2 Omorganiseringer 

 
Helsepersonell utsettes for et stort antall endringer hvert år. For å nevne noen av de største 

reformene i det norske helsevesen siste tiår foruten implementering av NPM som styringssett, ble 

fastlegereformen, som skal sikre den enkelte pasienten en fast lege, implementert i 2001. Den 

reformen er basert på de samme prinsippene som tilsvarende reformer i andre europeiske land 

som England, Nederland og Danmark men skiller seg likevel i hvordan den er organisert og 

finansiert(90). I 2002 fikk vi som tidligere nevnt sykehusreformen der hovedmålet var å overføre 

eierskap og dermed ledelse av spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunen til staten. Siden 2000 

har mer enn 90 % av alle offentlige sykehus vært involvert i minst en fusjon (91). I 2009 ble 

Hovedstadsprosjektet implementert som fusjonerte de fire største sykehusene i Oslo til et stort 

sykehus Oslo Universitetssykehus. I 2012 fikk vi samhandlingsreformen som skulle gi 

kommunene større ansvar for å etablere et helsetilbud for de mer akutte syke og sikre 

samhandling mellom primær og spesialisthelsetjeneste. Ikke alle omorganiseringer oppnår 

målsettingene, og det settes i gang nye. 

På grunn av de hyppige omorganiseringene i dagens sykehus har nesten alle sykehusleger vært 

gjennom minst en slik endring. Det å ha vært gjennom en eller flere mislykkede 

omorganiseringsprosesser kan føre til en «endringskynisme», eller manglende tro på at endringer 

vil lykkes hos den enkelte lege, basert på tidligere erfaringer med mislykkede omorganiseringer 

(89). Men motstand mot forandring blant legene og annet helsepersonell kan også komme av at 

de mener forslaget til endring er dårlig begrunnet. Studier har vist legers motvilje mot å delta i 

endringsprosesser som ikke er direkte medisinsk relevante men sees på som administrativt 

begrunnede og som de derfor mener andre kan ta seg av (92). En stor andel av norske overleger 

(43 %) og leger i spesialisering (41 %) opplever de stadige omorganiseringene som svært 

stressende (77, 79). 
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Det at ledelsen i en bedrift aktivt viser sin støtte til endringen har vist seg å være viktig 

for en vellykket implementering av endring (93). Under omfattende endringer, som ved de store 

omorganiseringene av helseforetakene, vil i mange tilfeller lederen som avgjorde og startet 

implementering av endringen, ende opp med ikke å være leder under hele prosessen siden ledere 

i gjennomsnitt sitter i sin stilling i 4-5 år og omstillingsprosessene ofte varer lenger (89). 

Endringer som vokser frem i organisasjonen har større sjanse for å bli implementert enn de som 

styres ovenfra og ned (94). I tråd med dette viste en svensk studie at for å engasjere leger i 

omorganiseringsprosesser er det vesentlig for ledere å forstå og verdsette legenes identitet som er 

tett koblet til deres idealer (74). 

 

1.3.3 Arbeidshelse 

 
Fordi helsen til leger og annet helsepersonell blir utfordret av flere arbeidsrelaterte forhold; som 

hard arbeidsbelastning (95), lange vakter, ubalanse mellom arbeid og familieliv (96) og lite 

administrativ støtte (97) kan utvikling av helsefremmende arbeidsforhold være en god 

investering for organisasjonen. Dette er viktig for de ansattes helse og velvære, og for å ivareta 

god kvalitet i pasientbehandlingen (98). 

Krav om produktivitet og effektivitet gjør at mange mener det er vanskelig å opprettholde 

kvalitet og verdighet i pasientbehandlingen og samtidig ivareta god helse i personalet. Et 

ytelsesbasert refusjonssystem kombinert med personellmangel, har vist seg å utfordre legens 

velvære (88, 99). Flere studier har bekreftet legers vurdering av en sammenheng mellom eget 

stressnivå og helse og evnen til å møte pasienter på en god måte.  Både selvrapporterte og 

observerte sammenhenger mellom legers plager og sub-optimal pasientbehandling, er beskrevet 

(100-104). Det har for eksempel blitt vist en sammenheng mellom legers depressive symptomer 

og feil i medikamentforskrivning (105), og mellom en opplevelse av fremmedgjøring og 

unødvendig mye henvisninger og prøvetaking (106). En finsk studie konkluderte med at langvarig 

mistrivsel kan påvirke legenes motivasjon og deres evne til å gi empatisk og god           

behandling (107), mens en studie blant amerikanske leger under spesialisering viste at økt trivsel 

kan forbedre deres evne til å vise empati (108). En oversiktsartikkel fant at dårlig psykososialt 

arbeidsmiljø for leger kan utgjøre en systemisk trussel overfor kvalitet og sikkerhet i 

pasientbehandlingen (107). Selv om uheldige arbeidsforhold kan påvirke legenes egen trivsel i 

stor grad, vil legenes reaksjoner på disse arbeidsforholdene ikke nødvendigvis føre til dårligere 
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kvalitet på pasientbehandlingen (101). God helse blant personalet på et sykehus, inkludert 

legenes, kan også lønne seg økonomisk, men hensynet til legenes integritet og arbeidshelse en 

viktig nok grunn i seg selv til å løfte frem profesjonsperspektivet (83). 

Personalpolitikk er som kjent arbeidsgivers hovedansvar. Orvik skriver at arbeidstakeres 

refleksive organisatoriske kompetanse styrker forutsetningene for å ta vare på egen og andres 

integritet og arbeidshelse (109). For bare gjennom kunnskap om organisasjonen man jobber i, 

kan man kjenne sin plass i organisasjonen og hvordan man kan påvirke den. Det blir viktig å se 

på hvilke utfordringer sykehusleger oppgir og hvilke konsekvenser de mener at dette kan få når 

de utøver sin rolle i en situasjon med et krysspress fra flere hold. 

 
 

1.4 Utfordringer i dagens legeyrke. 
 
 

I vårt vestlige samfunn har jobben og karrieren blitt en viktig del i menneskers liv. Karrieren 

uttrykker blant annet identitet, reflekterer en mening og hensikt i livet, og bidrar til menneskelig 

utvikling (110). Hvordan forholder dagens sykehusleger i Norge seg til dette og hvilke 

utfordringer ved praktisering av jobb og karriere vil legene selv nevne dersom vi spør dem? Vi 

har lite kvalitative studier som belyser dette. 

Vi kjenner fra tidligere studier at det sterke kollegiale samholdet i den medisinske 

profesjonskulturen (2) kan gjøre leger mer motstandsdyktige overfor stress (111) og øke 

jobbtilfredsheten (112, 113). Men ønsket om tilhørighet til «lege-lauget» har også vist seg å 

kunne presse legene til å innordne seg (114). Tradisjonelt ble det oppfattet som uprofesjonelt av 

leger å kritisere hverandre (2, 22), og en studie viser at halvparten av norske leger fortsatt 

opplever dette (115). 

Sammenliknes arbeidstilfredshet blant norske leger med utenlandske leger, har de norske 

skåret gjennomgående høyt og stabilt over flere år (116). Dette stemmer dårlig med det bilde vi i 

dag får gjennom enkeltstemmer (117), i avisinnlegg (118) og gjennom Helsetjenesteaksjonen 

(81). I en rapport fra 2016, som beskriver utviklingen i helsevesenet fra 1990-tallet, beskrives 

sykehuslegene som mer bekymret over utviklingen nå enn for 10 år siden (119). I dag er det i 

følge samme rapporten 11 % flere yngre leger som ønsker å forlate sykehuset og de mener 

ledelsen ved de regionale helseforetakene prioriterer medarbeiderne i mindre grad. 
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Det er ikke så lenge siden psykosomatikkens inntog i den medisinske forståelsen bidro til 

en viktig endring i måten man så på pasienter med somatiske lidelser og de psykologiske 

aspektene ved sykdom ble tydeliggjort. I kjølvannet av dette, samtidig med en økt bevissthet 

rundt «impaired physicians» og selvmord blant leger, vokste det frem en internasjonal litteratur 

der også leger ble beskrevet som pasienter (120, 121). Legens følelser ble etter hvert også sett på 

som en viktig del av den medisinske profesjonelle rollen. Gradvis er det blitt mer anerkjent at det 

å bli bevisst, forstå og ta hensyn til egne følelser kan være grunnleggende viktig for å kunne 

behandle pasienter på en adekvat måte. Man har også fått en økt forståelse for at legens 

håndtering av sine følelser er viktig for egen helse og velvære. Det er en nær sammenheng 

mellom idealer og verdier i arbeidssituasjonen og de følelser som utløses (122). Kunnskap om 

dette kan tilegnes gjennom å lese litteratur, men kanskje særlig gjennom uformelle 

samtaler/samhandling med kolleger. Normene i kollegiet vil prege denne samhandlingen som 

igjen vil påvirke utformingen av legerollen. Det blir viktig å undersøke hvordan dette oppleves  

og hva det får for atferdsmessige konsekvenser hos legene. 

 

1.4.1 Økt oppmerksomhet rundt legers helse og trivsel. 

 
Fra 1980-tallet begynte legeprofesjonen selv å bli opptatt av egen situasjon og helse. Flere 

internasjonale studier undersøkte og fant høy forekomst av utbrenthet og psykiske plager blant 

leger (123, 124), og man dokumenterte en økt forekomst av suicid i legegruppen (125). Samtidig 

var det en bekymring for at leger nølte med, eller utsatte å søke hjelp for sine plager (126-128). 

The American Medical Association (AMA) i samarbeid med The Canadian Medical Association 

(CMA) begynte, på denne bakgrunn, å arrangere jevnlige internasjonale konferanser 

(International Conference of Physician Health). Tematikken i disse var både forebygging av 

psykiske plager blant leger og hvordan gi hjelp til leger som hadde utviklet plager ("impaired 

physicians») (129). 

Leger har lavere sykefravær enn de fleste andre yrkesgrupper (130) og det er rapportert at 

de går på jobb med plager som det er naturlig å være sykemeldt for, også kalt «sykenærvær» 

(131-133). Sykenærvær anbefales ofte for å hindre at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet eller 

får altfor lange sykemeldinger. På den andre siden finner man at det kan bli vanskeligere å oppnå 

reduksjon i arbeidsbelastning og symptomer for individet, og det kan innebære økte kostnader for 

bedriften å ha "syke" arbeidstakere på jobb (134-136). Blant norske leger har man funnet at 
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antall uker sykefravær blant leger som har søkt hjelp i et rådgivningstilbud kan predikere bedring 

i utbrenthet når de er tilbake i arbeid etter en treårsperiode (137). Dette er i motsetning til tall fra 

befolkningen ellers der lengere tids sykemelding gir økt risiko for å falle ut av arbeidslivet (138, 

139). 

 

 

Legers helse og trivsel i Norge 

De internasjonale rapportene førte til en diskusjon om legers helse og arbeidskår i Norge. 

Modum Bad er et psykiatrisk sykehus der man ga behandling til særlig utsatte grupper fra hele 

Norge, blant annet leger. Studier blant leger som var innlagt på det psykiatriske sykehuset 

Modum Bad (140) tydet på at også norske leger utsatte hjelpsøking til sent i sykdomsforløpet. 

Sentralstyret i den norske Legeforening oppnevnte i 1986 et «utvalg som skulle drøfte og belyse 

problemet oppbrukte leger». Utvalget publiserte sine diskusjoner i 1988 (141). 

Man så et behov for mer kunnskap om legers helse og arbeidskår. I forlengelsen av dette 

er det foretatt omfattende longitudinelle studier av norske leger gjennom mer enn 20 år. Et 

eksempel er det såkalte «Panelstudiet» (N=2000) ved Legeforskningsinstituttet (LEFO) som er  

en kohort bestående av et representativt utvalg av leger (142). Et annet eksempel er to kohorter av 

leger (N=1000) som er fulgt gjennom medisinerstudent- og legekarrieren av Avdeling for 

Atferdsvitenskap ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo. Denne studien ble 

tidligere kalt «Fra Student til Lege», men i dag kalles den NORDOC (The longitudinal study     

of NORwegian medical students and DOCtors) (143). Longitudinelle studier gir gode muligheter 

for å se på endringer både i de komplekse miljøene som legearbeidsplasser på sykehus er, og på 

spesielle utfordringer i ulike deler av legekarrieren. Ulike kombinasjoner av faktorer kan bidra til 

at leger i noen perioder opplever arbeidssituasjonen som stimulerende og spennende mens man i 

andre perioder kan føle seg stresset av den store arbeidsmengden (78, 111, 116, 144, 145). 

Som i de internasjonale studiene fant man også blant norske leger høyere suicidrater 

sammenliknet med andre yrkesgrupper (146-148) og leger rapporterer mer stress på jobben enn 

sammenlignbare yrkesgrupper (149, 150).  Hvor godt legene trives i jobben har blitt 

sammenliknet med den generelle populasjonen og andre yrkesgrupper i flere studier. Leger viser 

seg å være mer fornøyde med jobben enn sykepleiere og annet helsepersonell i Norge (151, 152) 

og i USA (153). En norsk studie har vist at unge leger oppgir å være mer misfornøyd med livet 

enn den generelle populasjonen (154).  Gjennom disse studiene har man i økende grad sett at en 
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viktig utfordring for leger i dagens Norge, der ofte begge parter i et forhold jobber, er stress i 

forbindelse med balansen mellom forpliktelser på jobb og hjemme (18, 19). Til tross for at det  

har blitt brukt andre mål på balansen mellom jobb og hjem, som for eksempel at forhold på jobb 

kan lette hjemme situasjonen eller motsatt at forhold hjemme kan lette jobb situasjonen, har stress 

knyttet til skjæringspunktet mellom jobb og hjem vist seg som den viktigste faktoren i      

relasjon til emosjonell utmattelse blant norske leger (155). Men effekter av denne type jobb-hjem 

stress er lite undersøkt i prospektive studier over tid. 

Tidlig på 1990-tallet innledet Legeforeningen et samarbeid med Helsedirektoratet om 

blant annet å spore opp og behandle utbrente leger (156). Ulike lege-spesifikke tilbud ble 

organisert for å ivareta legers behov for behandling og kollegial rådgivning (142, 157, 158). I 

evalueringer av de rådgivende ordningene har vi fått en økt forståelse for hvilke sammenhenger 

og grunner som bidrar til at leger har behov for hjelp og støtte. Leger som oppsøkte den 

rådgivende tjenesten ved Ressurssenter Villa Sana hadde ofte ventet lenge med å ta kontakt og 

hadde høye nivåer av emosjonell utmattelse (utbrenthet) og opplevd jobbstress (157). Oftest var 

det sammensatte grunner til å oppsøke hjelp, og det inkluderte både arbeidsrelaterte og private 

forhold, der stress i skjæringspunktet mellom disse forholdene var en viktig del. Kvinner var 

generelt noe overrepresentert ved Villa Sana i forhold til andel kvinnelige leger i Norge. 

Støttekollegaordningen (158) er et nettverk av rådgivende leger som oppnevnes for hvert 

fylke og gir tilbud om kollegiale samtaler. I en intervjuundersøkelse av støttekollegaer  

rapporterte de at det over tid hadde skjedd en forskyvning i grunnlaget for hjelp-søking blant 

leger. Det hadde gått fra en mer individuelt relatert og privat problematikk til en mer 

arbeidsplassrelatert problematikk med konflikter og uro, ofte i forbindelse med 

omorganiseringsprosesser, reaksjoner på uheldige hendelser (med anmeldelser til fylkeslegen) og 

en for tung arbeids byrde. Dette kunne føre til at legene vurderte å bytte spesialitet eller å slutte 

som lege. Noen støttekollegaer beskrev at det nå er flere kvinner tidlig i karrieren som tar  

kontakt for rådgivning og noen allerede på slutten av medisinerstudiet. Støttekollegene opplevde 

at disse som søkte hjelp tidlig i karrieren føler seg overveldet av det ansvaret de forventes å ta, 

har et høyt prestasjonsnivå og mye selvbebreidelser. Fra det andre tilbudet med kollegial støtte, 

Ressurssenter Villa Sana, er det også rapportert at unge leger, særlig kvinner, i økende grad 

oppsøker rådgivning og hjelp (159). En krevende balanse mellom jobb og hjem kan være en 

viktig del av dette. Støttekollegene beskriver også at de oftere møter leger med en annen 
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kulturbakgrunn som har behov for rådgivning i forhold til tilpasning til en norsk arbeidssituasjon. 

Både i de kvantitative oppfølgingsstudiene av leger og i den kvalitative 

intervjuundersøkelsen av støttekolleger fremkommer stress i forbindelse med å holde balansen 

mellom jobb og hjem som en viktig utfordring for leger i Norge. Også blant leger i flere land 

viser studier en sammenheng mellom stress forbundet med balansen mellom jobb og hjem og 

emosjonell utmattelse, som er en viktig dimensjon av utbrenthet (17, 19, 160, 161). For å se 

nærmere på denne sammenhengen mellom stress forbundet med balansen mellom jobb og hjem 

og utbrenthet, spesielt knyttet til emosjonell utmattelse, trengs det prospektive studier. 

 

1.4.2 Tidsklemma - balansen mellom jobb og hjem 

 
Teorier om balansen mellom jobb og hjem 

De to viktigste områdene i de fleste voksne menneskers liv er jobb og tiden utenom jobben kalt 

fritid eller hjem men som kanskje burde vært kalt tiden utenom jobb. Tiden utenom jobb handler 

i stor grad om tiden man bruker på hjem og familie men innebærer også andre interesser eller 

forpliktelser den enkelte har. Endringer i både arbeidsforhold og forventninger knyttet til 

familierollen har sammen med andre faktorer bidratt til et tettere forhold mellom arbeidslivet og 

tiden utenom jobb og skapt flytende overganger mellom dem. Stadig mer sofistikert teknologi 

som mobiltelefoner og bærbare datamaskiner har skapt større fleksibilitet i arbeidsmønstre og 

samtidig bidratt til en tettere sammenheng mellom arbeid og familieliv og i større grad å utviske 

grensene mellom dem. Det å skulle fylle de ulike rollene man har, kan være krevende fordi 

behovene er kryssende, men det er viktig å understreke at en balanse mellom jobb og hjem også 

kan bety en positiv utveksling mellom disse områdene. 

Innen forskningen på balansen mellom jobb og hjem har man fokusert på konflikten som 

ligger i å balansere godt mellom disse ulike områdene i livet og i mindre grad på en positiv 

utveksling mellom dem (162). I vår prospektive studie har vi hovedsakelig fokusert på jobb-hjem 

konflikten. Spesielt gjelder dette kryssende hensyn knyttet til henholdsvis jobb og hjem eller 

familieliv som til og med kan være gjensidig uforenlige. I forskningen på dette feltet har 

Greenhaus an Beutell (163) spesifisert tre former for konflikt: tids-, belastnings-, og atferds 

baserte konflikter. De fleste mål på jobb-hjem konflikt dreier seg om tids og belastningsbaserte 

jobb-hjem konflikter. Tidsbaserte konflikter sier noe om at tiden brukt på det ene område, enten 

fysisk eller at man er kognitivt pre okkupert, begrenser tid til andre områder. Belastningsbaserte 
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konflikter knyttes mer til at krav på et område begrenser ens mulighet til å oppfylle krav på et 

annet område. 

Tradisjonelt hadde flere leger hjemmeværende koner som tok seg av hjem og familieliv 

og forventninger og krav til legerollen var tilpasset en slik rollefordeling (164), men slik er det 

ikke lenger. Til tross for at forholdet mellom jobb og hjem gjensidig påvirker hverandre har flere 

studier vist at det er krav på jobben som i hovedsak har en negativ påvirkning på livet utenom 

jobb, og ikke motsatt (165, 166).  Et eksempel på en konflikt, som både kan sees på som tids og 

belastningsbasert, mellom rollen som lege og rollen som mor eller far kan være en forelder som 

skulle vært på jobb, men har sykt barn og må være hjemme.  Legerollen, som også ofte  

innebærer vaktarbeid, blir vanskeligere å fylle ved at man samtidig skal fylle en likestilt rolle 

hjemme (163). 

I den kvalitative studien har vi fokusert på jobb-hjem balansen, som anses å være et mer 

inkluderende begrep enn konflikten mellom jobb og hjem. Det er en uklar grense mellom 

arbeidslivet og livet utenfor jobb og det blir ansett som vanskeligere å få til en balanse i dag når 

de fleste har flere roller, også utenom rollene i arbeids- og i familielivet (167). Begrepet jobb- 

hjem integrering (168) blir nå i økende grad brukt i stedet for balanse fordi balanse indikerer en 

50:50 tilordning, som ikke nødvendigvis trenger å være det folk ønsker (167).   Kofodimos 

(1993) skrev om jobb-hjem balanse i sin bok, men definisjonen hennes går mer i retning av jobb- 

hjem integrering (167, 169): 

 

“a satisfying, healthy, and productive life that includes work, play, and love; that integrates a range of life activities 

with attention to self and to personal and spiritual development; and that expresses a person's unique wishes, 

interests and values.  It contrasts with the imbalance of a life dominated by work, focused on satisfying external 

requirements at the expense of inner development, and in conflict with a person's true desires. (p. xiii) 

 

Når man ønsker å undersøke utfordringer knyttet til balansen mellom jobb og hjem, populært 

kalt tidsklemma, kan man velge å se på denne problemstillingen fra flere vinkler.  Noen teorier 

kan bidra til en tydeliggjøring av dette. 

I litteraturen har to teorier vært sentrale i forskningen på konflikten mellom jobb og hjem. 

Den ene er en retning innen systemteori, kalt økologisk systemteori (Bronfenbrenner (170)) som 

sier noe om at en persons utvikling er livslang og at den best forstås ved å undersøke 

samhandlingen mellom en persons egenskaper og det som kjennetegner miljøet omkring 
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personen (171). Av de fire systemene i denne teorien, er det mesosystemet som har vært fokus i 

en stor del av studiene på leger og konflikten mellom jobb og hjem (19, 172). Fra et økologisk 

systemteorifokus kan jobb og hjem sees på som to mikrosystemer (systemet nærmest individet), 

med et nettverk av forhold seg i mellom med sløyfer av feedback. Det er forholdet og prosessen 

(inkludert feedback) mellom to eller flere mikrosystemer som danner et mesosystem (173, 174). 

Forskningen på leger og utfordringer knyttet til balansen mellom jobb og hjem har i mindre grad 

sett på de andre systemene innen økologisk systemteori, for eksempel exosystem, som i denne 

sammenhengen kan være forholdet mellom ens familieliv og partnerens arbeidsliv. Et eksempel på 

den siste av de fire systemene i denne teorien kalt makrosystem er når kombinasjonen av disse tre 

systemene, som til nå er beskrevet, lager et mønster som blir typisk for en kultur eller      

subkultur (171). Når man skal gjennomføre en studie slik jeg har gjort i denne avhandlingen, er 

det nyttig å være klar over hvilket system man studerer og hvilke system som finnes men som 

man ikke undersøker selv. Det plasserer ens forskning i en bredere kontekst. 

Til tross for at forskning på balansen mellom jobb og hjem har vært preget av økologisk 

systemteori, mener enkelte at det er rolleteori som danner kjernen innen forskningen på balansen 

mellom jobb og hjem. I følge rolleteoretikere består rolle av et sett av aktiviteter eller en atferd 

som andre forventer at et individ gjennomfører (175), slik profesjonalitet er forventninger knyttet 

til legerollen. Det å ha flere roller å fylle, som de fleste mennesker har i dag, kan være svært 

krevende. Når man har flere roller vil det være en utfordring å møte forventningene knyttet til de 

ulike rollene fordi de enkelte ganger uunngåelig vil komme i konflikt med hverandre på den ene 

eller den andre måten som tidligere nevnt (176), og det er denne konflikten rolleteori sier noe om. 

I forlengelsen av rolleteori finner vi Boundary- teorien (177-179) som sier noe om hvilke 

kognitive, fysiske og atferdsmessige grenser den enkelte setter, for å skille mellom ulike roller 

eller områder i livet. Et eksempel er grensene mellom jobben som lege og familielivet (171, 180). 

Det er gjennom å utforske hva som foregår i grenseflaten mellom ulike områder i livet at hvert 

enkelt område fremstår tydelig og meningsfullt, og det er ved å se på hva som skjer i denne 

grenseflaten at vi kan studere endring (177). I henhold til Boundary-teorien vil graden av 

fleksibilitet og permeabilitet av grensene mellom folks jobber og familieliv påvirke hvordan de 

klarer å integrere eller balansere dem. Dette vil også bestemme hvor enkle overganger fra et 

område til et annet blir, og nivået av konflikt mellom dem (171). Det var gjennom rolleteori og 

begrepet rollekonflikt (176) at Greenhaus og Beutell utviklet definisjonen av «work-family 



40 
 

 

conflict». Denne sier at konflikten kommer når man skal fylle ulike roller som, når det gjelder 

blant annet tid og belastning, nærmest er inkompatible (163). Disse teoriene kaster et nyttig lys 

over vår forskning vedrørende hvilke utfordringer dagens leger har knyttet til balansen mellom 

jobb og hjem og hvordan en eventuell ubalanse kan påvirke utviklingen av utbrenthet. 

 

Balansen mellom jobb og hjem blant leger 

Tidsklemma er ikke en ny utfordring for legene og deres familier og heller ikke for andre 

personer i dagens samfunn (181, 182). Distriktslegenes ektefeller ga allerede fra slutten av 1950- 

årene uttrykk for at de ikke fikk utviklet sitt eget potensial og bygget egen karriere innenfor 

rammene av ektefellens legejobb (164). Når ektefellene, i all hovedsak kvinner, og resten av 

kjernefamilien ikke lenger ville være bakkemannskap, så sviktet noe av fundamentet for 

distriktslegesystemet. 

Kan leger balansere mellom å være en god profesjonsutøver, og samtidig en god 

medspiller i hjemmet, eller er dette en umulig spagat som igjen kan føre til utbrente leger? 

Internasjonale studier har vist høyere opplevd stress knyttet til balansen mellom jobb-hjem blant 

leger enn blant den generelle populasjonen (15, 17, 183). En norsk studie viste at leger opplever 

like mye stress forbundet med balansen mellom jobb og hjem som andre tradisjonelle  

profesjoner som prester og jurister (184). Siste års nyheter gir et inntrykk av at stresset generelt 

blant leger øker og det bekreftes også i enkelte studier (77, 79). En norsk studie viste at andelen 

leger som opplevde at de ofte eller nokså ofte jobbet under uakseptabelt arbeidspress økte fra 

2000 til 2008 (79). I en rapport som beskriver utviklingen i helsevesenet fra 1990-tallet og 

fremover viser man at 11 % flere yngre leger i dag ønsker å forlate sykehuset (119). Det 

rapporteres nå om at grunnen til at leger søker hjelp oftere er knyttet til mer arbeidsplassrelatert 

problematikk som konflikter og uro, ofte i forbindelse med omorganiseringsprosesser, reaksjoner 

på uheldige hendelser (anmeldelser til fylkeslegen) og en for tung arbeids byrde, fra å tidligere 

ha søkt hjelp for mer individuelt relatert problematikk (158). En stor andel av norske overleger 

(43 %) og LIS-leger (41 %) har rapportert om stress på grunn av stadige omorganiseringer (77, 

79).  Med en potensielt mer krevende arbeidssituasjon kan også balansen mellom jobb og hjem 

blir vanskeligere å ivareta. I 2017 gikk norske sykehusleger og andre medlemmer av 

Akademikerne til streik på spørsmålet om hvor mye påvirkning arbeidsgiveren (Spekter) 

gjennom unntak fra Arbeidsmiljøloven kunne ha på legens pålagte overtidsarbeid. Spekter fikk i 
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første omgang medhold i Rikslønnsnemnda, men da saken kom opp i Arbeidsretten fikk legene 

støtte i at den ordningen som inntil da hadde vært praktisert kunne opprettholdes. Dette er 

sannsynligvis første gang i historien, også internasjonalt, at legene har fått rettslig støtte på 

betydningen av også å ha et privatliv. 

Grensene mellom jobb og hjem, har i et historisk perspektiv, vært gjennom store 

endringer og denne balansen kan oppleves spesielt krevende for mange leger (19, 185, 186) fordi 

etableringsfasen som lege ofte sammenfaller med den hektiske småbarnsfasen (79). I løpet av de 

ti første årene av legekarrieren, var det en reduksjon i ulike former for stress (som tidspress, 

emosjonell stress) blant norske leger i den første av de så kalte NORDOC kohortene (leger fulgt 

fra slutten av studiet og nå 20 år inn i karrieren), mens det var en økning av stress knyttet til 

balansen mellom jobb og hjem. Man fant også at en økning av antall barn predikerte slik stress 

(18).  Utover i karrieren kunne man tenkt seg at stress knyttet til balansen mellom jobb og hjem 

avtar fordi barna blir eldre, og færre leger vil antakeligvis få nye barn i denne perioden. På den 

annen side vil det kunne tilkomme nye forpliktelser utenfor jobb, som i større grad å ta vare på 

eldre og muligens syke foreldre, eller andre forpliktelser som kan gjøre det vanskelig å predikere 

utviklingen av stress knyttet til balansen mellom jobb og hjem utover i karrieren (187).  En  

studie blant tyske leger viste at yngre leger skåret høyere på opplevelsen av konflikt knyttet til 

balansen mellom jobb og hjem enn de eldre legene (185). Det blir viktig å studere hvordan 

forløpet av jobb-hjem stress kan påvirkes av endringer over tid som skissert ovenfor. 

Det har blitt rapportert om høyere nivåer av jobb-hjem stress blant kvinnelige leger enn 

blant mannlige både internasjonalt og i Norge (17, 155). Andelen yrkesaktive kvinnelige leger 

øker, og har nå passert 50 % i Norge (188). Trenden som viser at flere yngre kvinnelige leger tar 

kontakt med støtteordningene for leger (158) bekreftes av nye tall fra Ressurssenteret Villa Sana. 

Der har man sett en økning av leger som søker rådgivning før de er 35 år, særlig gjelder dette 

kvinner (159). En krevende balanse mellom jobb og hjem vet vi kan være en viktig del av dette, 

derfor er det viktig å fortsette å se på kjønnsforskjeller i sammenheng med jobb-hjem stress. Det 

er mulig at dette vil jevnes ut mellom kjønnene i takt med at menn og kvinner får et mer likestilt 

ansvar hjemme. Man vet om stress i forbindelse med balansen mellom jobb og hjem er like 

belastende (for eksempel i forhold til risiko for utvikling av utbrenthet) for mannlige som for 

kvinnelige leger og om den er like belastende i alle faser av en leges liv. En reduksjon av 

jobbstress, spesielt jobb-hjem stress, har i en norsk studie vist å redusere emosjonell utmattelse 
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blant stressede leger (189), men vi trenger å undersøke disse sammenhengene i representative og 

prospektive kohortstudier (15). 

For å vurdere betydningen av jobb-hjem stress må vi også se på andre typer 

stressmomenter (som tidspress og emosjonelle krav) og andre både individuelle og 

arbeidsrelaterte faktorer som kan ha betydning for utvikling av utbrenthet (190). 

 

 

1.4.3 Utbrenthet blant leger. 

 
En av hovedårsakene bak vår interesse for å undersøke utbrenthet blant leger er forholdet mellom 

opplevd stress og konsekvenser det kan få i jobben som lege. Gitt det man i dag vet om 

konsekvenser av at leger opplever negativt stress og hvordan dette kan gå utover kvaliteten på 

omsorgen som gis, har leger og arbeidsgivere i helsevesenet et felles ansvar for å fremme legenes 

helse, og å begrense stress kan sees på som en del av det (191). Utbrenthet er kjent for å kunne 

ramme mennesker som profesjonelt hjelper eller arbeider med andre mennesker (192), og er sett 

på som et resultat av langvarig arbeidsrelatert stress (193). Det har blitt definert som fysisk og 

mental utmattelse etter å ha stått i langvarige emosjonelt krevende situasjoner (194). Utviklingen 

av utbrenthet har blitt beskrevet som å gå gjennom flere faser. Det å øke arbeidsinnsatsen for å 

håndtere ytre krav som er krevende uten mulighet til å innhente seg (192), kan føre til mental og 

fysisk utmattelse og en manglende motivasjon.  Dette kan igjen gi psykosomatiske plager som 

ubehandlet kan ende med en depresjon (194). Utbrenthet har tradisjonelt vært delt inn i tre 

dimensjoner; emosjonell utmattelse, depersonalisering og redusert personlig ytelse (195). 

Utbrenthet kan få mange type konsekvenser, fra ikke helt optimale jobbprestasjoner, manglende 

trivsel på jobb til fravær, og dette kan representere en risiko i forhold til pasientbehandlingen. 

Utbrenthetsmål, som Maslachs Burnout Inventory (196), ble ikke opprinnelig utviklet 

med tanke på en klinisk diagnose, og har ikke noe cut-off verdi som indikerer sykdom. 

Utbrenthet er heller ikke noen diagnose i de fleste land, og har bare helt nylig blitt en diagnose i 

Norge (ICD-10), ikke som sykdom men under en lite spesifikk kategori kalt «Kontakt med 

helsetjenesten på grunn av problemer med håndtering av tilværelsen ». Gjennom plasseringen av 

diagnosen i en slik kategori tydeliggjøres en personlig utfordring knyttet til problemer med 

mestring og i mindre grad eventuelle strukturelle utfordringer som personen alene er mindre 

ansvarlig for. Utbrenthet finnes også som en symptomdiagnose i ICPC-systemet. I internasjonal 
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forskning brukes noen ganger betegnelsen «clinical burnout»(197) eller «severe burnout» som 

tilsvarer noe de i Sverige kaller for «utmattningssyndrom» (192). Utbrenthet blir sett på som en 

risikofaktor for dette syndromet (192) som kan sammenliknes med det vi i Norge har kalt 

nevrasteni. Blant langvarige sykemeldinger i den svenske befolkningen er stressrelaterte 

problemer, som for eksempel emosjonell utmattelse og klinisk utbrenthet, blant de vanligste 

diagnosene (172). 

I utbrenthetsforskningen har man likevel operert med et cut-off for hver av de tre 

deldimensjonene av utbrenthet. Opprinnelig ble denne laget numerisk ved å dele en kohort, målt 

med Maslach Burnout Inventory (MBI, det mest brukte instrumentet for å måle utbrenthet), inn i 

tre grupper som var lave, gjennomsnittlige og høye på hver dimensjon (198). Flere studier har tatt 

utgangspunkt i disse cut-off verdiene. I mange andre studier har man operert med en   

kontinuerlig skala av de ulike dimensjonene og sett på økning eller reduksjon av nivå i relasjon 

til risikofaktorer. Det er hovedsakelig gjort også blant norske leger (199), og vil bli brukt i denne 

studien. 

Det har blitt rapportert bekymringsfulle nivåer av utbrenthet blant leger internasjonalt 

(200-203), og en nylig publisert studie indikerte høyere nivåer av utbrenthet blant amerikanske 

leger enn i den generelle befolkningen (15). Med forbehold om at man i norske studier har brukt 

andre skalaer for å måle utbrenthet enn i de fleste internasjonale studier, tyder målinger på at det 

gjennomsnittlige nivået av utbrenthet blant norske leger er lavere (204). Både forskjeller i 

arbeidsforhold, der norske leger for eksempel har kortere arbeidstid enn leger i land som 

Tyskland, USA og England (205, 206) og forskjeller i samfunnsordninger (for eksempel i forhold 

til foreldrepermisjoner) kan ha betydning i denne sammenheng. Sammenlignet med              

andre yrkesgrupper i Norge ligger legegruppen omtrent på samme nivå av utbrenthet som prester 

og advokater (207). 

Foruten å true legenes egen trivsel (208), er utbrenthet blant leger vist å ha en negativ 

påvirkning på hvordan pasientene opplever behandlingen og hvor fornøyde de er i etterkant (103, 

203, 209-211). Utbrenthet har også vist å øke legenes intensjoner om å forlate legeyrket (212) og 

risikoen for depresjon og angst (213). 

Studier har vist en sammenheng mellom stress forbundet med balansen mellom jobb og 

hjem og utbrenthet, spesielt til dimensjonen emosjonell utmattelse (172, 214-216). Flere av disse 

studiene har vært tverrsnitts studier som kan peke på noen sammenhenger, men ikke si noe om 
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årsaksforhold.  Til tross for at utbrenthet er utbredt blant de yngre legene (217), har også en nylig 

publisert tverrsnitts studie indikert at det er en sammenheng mellom det å streve med stress i 

forbindelse med balansen mellom jobb og hjem, og utbrenthet også noe senere i karrieren (15). 

Det er også legene midt i karrieren som oftest søker hjelp for slike plager (157, 199, 218). Det 

blir viktig å undersøke hva som kan predikere utbrenthet utover i karrieren. 

For å vurdere betydningen av jobb-hjem stress for utvikling av utbrenthet må vi også ta 

hensyn til andre faktorer som er vist å ha betydning for slik utvikling. Dette vil diskuteres i de 

neste avsnittene. 

 

Emosjonell utmattelse og utbrenthet 

Emosjonell utmattelse er i økende grad akseptert som det første stadiet av utbrenthet, en 

nøkkelkomponent i syndromet og som en indikator på utbrenthet (219-222). Emosjonell 

utmattelse er den dimensjonen som gjennomgående har vist mest stabilitet i faktoranalyser av 

flere forskjellige utvalg og den har i flere studier vært knyttet til dårlig mental helse (123, 199, 

223). Den er brukt som en viktig endringsvariabel når man studerer ulike former av belastning 

for leger (224). Vi bruker derfor emosjonell utmattelse som en indikator for endringer i 

utbrenthet i denne studien, og måler det med Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) (225, 226). 

Utmattelsesdimensjonen i dette instrumentet er høyt korrelert med utmattelse i MBI. 

 

1.4.4  Individuelle faktorer assosiert med emosjonell utmattelse 

 
Kjønn 

Hvilken sammenheng det eventuelt er mellom kjønn og utbrenthet er uklart (227). Enkelte  

studier av leger har indikert at kvinner har høyere rater av utbrenthet og mental belastning enn 

menn (228, 229), mens en oversiktsartikkel blant leger i spesialisering ikke viste kjønnsforskjell 

når det kom til utbrenthet (230). Tvert imot var det en av studiene som viste en økning blant 

menn (230). Kjønn er ofte konfundert med flere faktorer. Et eksempel på en konfunderende 

faktor er de kulturspesifikke kjønnsrollene og forventningene som knytter seg til disse (231) som 

nevnt tidligere. Når det gjelder emosjonell utmattelse har kvinner vist en tendens til å skåre 

høyere enn menn, noe som i henhold til kjønnsrolleteori (232) kan stemme med oppfattelsen om 

at kvinner har i større grad lært å uttrykke følelser, mens menn i større grad har lært å skjule sine 

følelser (227). Tidligere forskning viser at man stereotypt regner med at kvinner er mer utsatt for 
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stress og i forlengelsen av det- utbrenthet- enn menn (227). 

I en norsk studie var jobb-hjem stress assosiert med emosjonell utmattelse spesielt blant 

kvinnelige leger (19) mens arbeidsmengde virket å ha en større påvirkning på utbrenthet blant 

mannlige leger (17). Når man skal undersøke hvor mye jobb-hjem stress betyr for utvikling av 

utbrenthet er det både viktig å se på interaksjoner med kjønn, men også å gjøre separate 

kjønnsanalyser. 

 

Alder og stilling 

Utbrenthet og emosjonell utmattelse har vist seg å opptre blant leger på ulike stadier i karrieren 

og innen alle typer spesialiteter (233). I en oversiktsartikkel over emosjonell utmattelse blant 

leger under spesialisering fra flere land (230), fant man høye nivåer av emosjonell utmattelse, 

men studiene var ofte basert på et lite antall eller hadde lav svarprosent. 

Ung alder har vært assosiert med emosjonell utmattelse (217).  Studier har vist at det 

finnes en U-formet sammenheng mellom alder og tilfredshet i jobben (234), noe som betyr at det 

er leger midt i karrieren som er minst tilfredse. I en studie blant leger i USA var det nettopp leger 

midt i karrieren som rapporterte at de jobbet flere timer og tok flere nattevakter enn leger både 

tidlig og sent i karrieren (235). I løpet av de første 10-15 år ut i karrieren har mange leger i den 

norske NORDOC studien opplevd å begynne en ny fase i karrieren ved å avansere fra å være lege 

under spesialisering, med midlertidige stillinger, til å bli overleger med faste stillinger (145). Det 

å være midt i karrieren og i livet forøvrig har blitt karakterisert som en periode der man tar       

opp status på om man har fått oppfylt drømmene i forhold til mellommenneskelige forhold 

og/eller prestasjoner på jobb (236). Når leger har nådd denne fasen har de fleste opparbeidet seg 

mye erfaring og har blitt tryggere og sikrere i rollen som lege. På den andre siden rapporterer 

leger midt i karrieren om økt stress relatert til balansen mellom forpliktelser på jobb og hjemme 

(18). Vi har ønsket å se på om dette har påvirket opplevelsen av stress og emosjonell utmattelse. 

 

Personlighetsfaktorer 

Flere personlighetsfaktorer som nevrotisisme eller samvittighetsfullhet og utadvendthet er vist å 

ha en sammenheng både med jobb-hjem stress og emosjonell utmattelse (18). I denne studien ser 

jeg på faktorer som predikerer endring i utbrenthet over en fem-års periode. Man kan regne med 

at personlighetstrekk er relativt stabile, og vil derfor ha lik betydning for individet gjennom 

perioden. Jeg ønsker primært å fokusere på kontekstuelle faktorer som kan være mål for 
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organisatoriske intervensjoner. Schaufeli og kolleger understreker nettopp viktigheten av å 

studere faktorer som har en påvirkning på den variansen i emosjonell utmattelse som det er 

mulig å gjøre noe med (237). 

 

1.4.5  Kontekstuelle faktorer assosiert med emosjonell utmattelse 
(utbrenthet) 

 
Arbeidstid 

Arbeidstid har i store amerikanske studier vært assosiert med, og var den viktigste prediktoren 

for både balansen mellom jobb og hjem og for utbrenthet (238).  En studie blant onkologer i 

USA viste at det å jobbe over 60 timer i uken påvirket legenes trivsel på en negativ måte (239). 

Blant amerikanske allmennleger har man blant annet knyttet kortere arbeidstid til høyere kvalitet 

på pasientbehandlingen (240). 

Tyske og amerikanske leger har en høyere regulær arbeidstid per uke enn norske leger 

(241). Til tross for at norske leger ser ut til å ha kortere regulær arbeidstid enn sine amerikanske 

og tyske kolleger, jobber de på sykehus under et økende tidspress (242) og de har lengre 

arbeidsuker enn andre profesjonelle grupper i Norge (205). Flere leger i Norge rapporterer at 

vanlig arbeidstid ikke strekker til for god spesialisering. I flere spesialiteter oppgis at det trengs 

minst 45 timer i uken til dette (243). 

I Norge er kravet om redusert arbeidstid og muligheten for å jobbe deltid mens du har 

små barn, en rettighet alle innbyggere har (244).  Blant legene i en tidligere studie av den norske 

NORDOC kohorten, predikerte ikke bare antall arbeidstimer jobb-hjem stress, men en 

manglende reduksjon av antall arbeidstimer økte jobb-hjem stress blant de legene som hadde 

barn (18). Derfor er arbeidstid en faktor vi ønsker å inkludere i vår undersøkelse av utbrenthet. 

 

Sosial støtte 

En kvalitativ studie viste hvordan legers trivsel påvirket deres relasjon til kolleger (245) 

Opplevelsen av å ha støttende relasjoner på jobb har vist å moderere linken mellom jobb stress 

og utbrenthet (246). Vi vil derfor studere hvordan støtte innvirker på relasjonen mellom jobb- 

hjem stress og emosjonell utmattelse. Sosial støtte var i en tidligere studie blant norske leger, 

funnet å delvis motvirke økningen av jobb-hjem stress som ble funnet med et økende antall barn 

og en manglende reduksjon i arbeidstid (18). Både støtte fra partner og støtte fra kolleger var 
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viktig, spesielt blant kvinner. Tradisjonelt har jo også mange leger hatt god støtte i å ha en helt 

eller delvis hjemmeværende partner. Dette er i ferd med å endres. Det å ikke ha en partner er vist 

å være assosiert med stress og utbrenthet sammenlignet med det å ha mange barn (217, 247-249). 

Jobb-hjem stress var høyest blant enslige foreldre med barn under 18 år (171). 

 
 

1.5 Mixed methods design. 
 

I denne avhandlingen skal vi se på ulike aspekter ved hvordan leger ivaretar en god balanse i 

livet og dermed også i arbeidet som lege. De fleste studier på legers ivaretakelse av egen balanse 

i livet, er kvantitative studier som knytter seg til ulike helsemål. Kvantitative studier passer godt 

til å undersøke hva som er typisk for en gruppe, men fordi spørsmålene er forhåndsdefinerte vil 

deltakerne i mindre grad ha muligheten til å formidle nye momenter eller nyansere bildet rundt 

det de blir spurt om. Tidligere studier av norske leger har også hovedsakelig hatt kvantitative 

design, og jeg ønsket derfor å utdype denne kunnskapen ved å se på opplevelsen av 

sykehuslegers arbeidsliv gjennom et kvalitativt design (250). 

Når man i forskning snakker om å bruke ulike metoder for å svare på samme 

forskningsspørsmål bruker mange begrepet metodetriangulering. Metodetriangulering er et godt 

redskap til å studere flere og ulike sider ved et fenomen. Dette kan være med på å bidra til en mer 

ydmyk holdning i forhold til ulike fenomeners kompleksitet. Denzin har opprinnelig beskrevet 

triangulering (251) som en kombinasjon av ulike kvalitative metoder og ikke en kombina 

sjon av kvantitative og kvalitative metoder (252). Meningene er mange rundt begrepene Mixed 

Methods (MM) og triangulering, og jeg har valgt å forholde meg til Malterud som i likhet med 

flere nærmest setter likhetstegn mellom disse begrepene (253, Kap.18 s.191). Ulike metoder 

utfyller hverandre, og det blir stadig vanligere å bruke både kvantitative og kvalitative metoder i 

samme forskningsprosjekt (254) MM designet blir ofte beskrevet som en pragmatisk tilnærming 

fordi det hevdes at en slik balansert forskningsposisjon med kunnskap om både kvalitativ og 

kvantitativ forskning vill kunne bedre kommunikasjonen mellom forskere fra ulike tradisjoner 

(255). I denne studien har jeg valgt å bruke et pragmatisk vitenskapsteoretisk design (256), som 

innebærer at det er formålet med studien og forskningsspørsmålene som har bestemt metode for 

datainnsamling og analyse utfra det som vi har ansett som best egnet for å svare på våre spørsmål 

(256, 257). For å henvende seg til kompleksiteten i det overordnede målet har jeg derfor brukt 
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data fra både kvantitativ og kvalitativ metodetilnærming. Jeg har kalt dette for en MM design 

fordi jeg oppfatter det som mer vanlig å bruke betegnelsen MM enn metodetriangulering i slike 

tilfeller (254, 257, 258). 
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1.6 Overordnet mål 
 

Vårt overordnete mål i denne avhandlingen er å studere 

 hvordan profesjonell identitet oppfattes å utfordre mulighetene for en god balanse i 

livet 

 hvilke faktorer leger  i  Norge opplever  påvirker deres  mulighet  til  å ivareta egne 

behov i jobben som «god» lege 

 hvilken betydning jobb-hjem stress har for utvikling av emosjonell utmattelse 

 om det er en økning av stress knyttet til balansen mellom jobb og hjem i perioden 

2003-2014 

 

 

 

1.7 Forskningsspørsmål 
 

1) Hvilke forhold utfordrer legenes håndtering av jobb-hjem balansen og opplever dagens leger 

mer stress knyttet til denne balansen? (Artikkel 2 og 4) 

2) Vil jobb-hjem stress predikere utbrenthet over tid blant norske leger? (Artikkel 2 og 3) 

3) Hva legger sykehusleger i det å være en god lege og hvordan beskriver de hva som påvirker 

utformingen av den profesjonelle identiteten? (Artikkel 1) 

4) Hvordan påvirker kjønnsforskjeller opplevd jobb-hjem stress og utbrenthet? (Artikkel 3 og 4) 

5) Hvordan   påvirker   legenes   forhold   til ledelsen ved sykehusene arbeidet deres? 

(Artikkel 1 og 2) 

6) Er det økt jobb-hjem stress i legekohort 2 sammenliknet med legekohort 1 når kohortene har 

vært ulikt eksponert for omorganisering som resultat av de organisatoriske reformer i 

helsevesenet i perioden 2003-2014? (Artikkel 4) 
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2. Metode og metodologiske betraktninger 
 

Denne avhandlingen består av fire artikler og har et mixed methods design med to artikler basert 

på en fokusgruppestudie og to basert på en prospektiv studie. En fokusgruppe er: «-en 

forskningsmetode der kvalitative data blir samlet inn fra gruppediskusjoner om et tema forskeren 

vil vite mer om» (259). Fokusgruppestudien er basert på et materiale samlet inn i perioden 2010- 

2012.  Den prospektive studien er basert på en spørreskjemaundersøkelse i en nasjonal kohort av 

leger som hadde studert ved et av de fire universitetene i Norge og som henholdsvis startet 

legestudiet eller var ferdige med studiene i 1993 og 1994 (n=1052). Disse kalles «student 

kohorten» (= legekohort 2) og «Unge lege kohorten» (=legekohort 1)  i flere av studiene i 

NORDOC (The Longitudinal study of Norwegian Medical Students and Doctors) og de har over 

en periode på 20 år svart på omfattende spørreskjemaer ved seks ulike måletidspunkter med siste 

målepunkt i 2014. 

Jeg vil først presentere de to artiklene fra fokusgruppestudien samlet og deretter de 

prospektive artiklene hver for seg. Under alle tre presentasjonene vil jeg først presentere metoden 

og deretter noen metodologiske betraktninger. 

 
 

2.1 Artikkel 1 og 2 – Fokusgruppe studien 
 
2.1.1 Datamateriale og studie design 

 
Artikkel 1 og 2 er basert på det samme datamateriale og det er brukt samme type analyse i begge 

artiklene. Derfor vil metoden presenteres samlet, med en poengtering av forskjeller der jeg anser 

det er nødvendig. 

 

Rekruttering og organisering av fokusgruppene. 

Vi rekrutterte totalt 48 leger til åtte fokusgruppeintervjuer og tre individuelle intervjuer som ble 

gjennomført i perioden 2010-2012. Legene arbeidet på ett større og ett mindre sykehus ved 

indremedisinske, kirurgiske og psykiatriske avdelinger. 

Rekrutteringen skjedde ved at vi, gjennom kontakt med ledelsen, tillitsvalgte og/eller 

møteansvarlige ved ulike avdelinger, fikk tilgang til å informere legene om studien både muntlig 
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på legemøter og skriftlig (i to tilfeller ble det gitt kun skriftlig informasjon). I metodelitteraturen 

finnes ulike anbefalinger vedrørende hvor mange fokusgrupper man bør ha for å få et godt 

datamateriale (259). Det er problemstillingen sammen med tidligere empiri og teori som 

bestemmer hva man bør legge vekt på ved rekruttering av et utvalg (260, Kap. 6). Vi ønsket en 

viss variasjonsbredde i utvalget både i forhold til kjønn, alder og erfaring (overlege eller lege 

under spesialisering), og spesialitet som vi tenkte var relatert til viktige dimensjoner i 

undersøkelsen. Samtidig måtte det være praktisk gjennomførbart. Vi måtte også til dels tilpasse 

gruppeinndeling til lokale forhold. 

Vi ønsket initialt å samle leger fra indremedisinske og kirurgiske fag i samme gruppe, for 

å få en diskusjon på tvers av spesialitet. Dette ble gjennomført på det mindre sykehuset. Under 

informasjonsmøtene på det større sykehuset fremkom ønske om å holde møtene innen egen 

spesialitet og dermed gjennomførte vi separate grupper i indremedisin og kirurgi ved dette 

sykehuset. I en eksplorerende undersøkelse som denne kreves det en dynamisk design som lar 

seg justere (261), noe som sammen med refleksivitet er selve kjernen i kvalitativ metode og 

understreker vårt valg av metode til denne studien. Det betyr at vi tar med oss erfaringer 

underveis i prosessen og justerer videre arbeid i forhold til denne erfaring (253, Kap.4). 

Kvalitativ metode bidrar på denne måten med dybdeforståelse og dynamikk på områder som 

dette der kunnskapen er begrenset (253). Når det gjaldt rekruttering av leger ansatte i psykiatrien 

ble vi kontaktet av en leder for en psykiatrisk avdeling fordi de hadde hørt om prosjektet og 

ønsket å delta. Dermed inkluderte vi leger fra psykiatrien fra begge sykehusene. 

Vi ønsket å skille leger under spesialisering og overleger i intervjusituasjonen, for å lette 

diskusjon om den aktuelle tematikken. Fokusgruppene innenfor psykiatri besto imidlertid i begge 

tilfellene av en samlet gruppe overleger og leger under spesialisering. Begrunnelsen for det var at 

vi ved det ene sykehuset bare rekrutterte to leger som var under spesialisering og hadde vanskelig 

med å få til et egnet tidspunkt for disse to. De ble hver for seg spurt om de synes det var          

greit å delta sammen med overlegene, noe de sa seg villige til. Ved det andre sykehuset viste det 

seg at det praktisk var enklest å få gjennomført et intervju ved å bruke et allerede eksisterende 

legemøte, der både leger under spesialisering og overleger deltok. 

Det var en utfordring å rekruttere nok leger, og ikke minst å samle legene som hadde sagt 

ja til gruppeintervjuer, på bakgrunn av jobborganisering (inklusive vakt), syke barn ol. Vi ønsket 

å samle de i grupper fordi vår problemstilling til en viss grad handlet om deres kollektive praksis 
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i jobben som lege og hvordan denne utviklet seg. Der ga vårt valg av metode oss et fortrinn 

gjennom muligheten for å bruke fokusgrupper (262). For å jevne ut antallet som representerte de 

ulike spesialitetene så mye som mulig, gjennomførte vi tre individuelle intervjuer av leger som 

ønsket å være med i studien men av ulike grunner ikke kunne møte til fokusgruppeintervjuene. 

En utfordring ved gruppeintervjuer kan være at et syn dominerer gruppediskusjonen og at 

diskusjonen begrenses til det som kan presenteres offentlig, noe som kan representere en feilkilde 

(262). I de individuelle intervjuene trenger ikke slik konformitet spille en like stor rolle.             

Så til tross for lengre tid til å fremme eget syn, kan synet som presenteres i mindre grad være 

påvirket av det dominerende syn (262). Ved å gjennomføre både fokusgrupper og individuelle 

intervjuer kunne vi få kjennskap til slike dominerende syn. Utvalget og gruppene representerer 

dermed et kompromiss mellom en strategisk stratifisering av utvalget (259) og et 

bekvemmelighetsutvalg i forhold til hva som var mulig. Rammen for de individuelle intervjuene 

var den samme som vi hadde for gjennomføringen av fokusgruppene, så langt det lot seg gjøre. 

Samtalen i fokusgruppene fikk en egen dynamikk der det en sa ble fulgt opp av en annen og 

kanskje nyansert av en tredje. Fleksibiliteten i tilnærmingen som beskrevet over representerer noe 

av det mest karakteristiske ved kvalitativ metode (262). 

Fokusgruppene besto av mellom 2-11 leger. Selv om to ikke kan regnes som en gruppe, 

fungerte vi dynamisk som en gruppe da vi var to forskere (en moderator og en assistent) med på 

intervjuet også. Den ulike størrelsen på gruppene ga en indikasjon på hvordan man diskuterer 

lignende temaer i store og små grupper. Et viktig aspekt med å utføre gruppeintervjuer er å  

bringe ulike perspektiver som deltakerne har både fra yrkesrollen men også annen personlig 

erfaring, i kontakt med hverandre. Mange er uvitende om eget underforstått perspektiv før de 

møter andres (263). Interaksjonen i gruppen kan føre til et behov for å forklare eller forsvare ens 

eget perspektiv til en i gruppen som ser annerledes på temaet. Det å bruke fokusgrupper til å lage 

slike interaksjoner gir forskeren noen observasjoner det er vanskelig å få gjennom bruk av andre 

metoder, som for eksempel individuelle intervjuer. 

 

Karakteristika av deltakere 

Av de 48 legene var 22 leger under spesialisering (LIS) og 26 overleger.  Legene jobbet innen 

psykiatri (n=19), indremedisinske fag (n=15) og kirurgiske fag (n=14) og det var 56 % kvinner. 
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Deltakerne hadde jobbet som leger fra 3-44 år. I tabellen (Tabell 1) på neste side finnes det en 

oversikt som viser stilling, kjønn og spesialitet på deltakerne i denne studien. 

 

 

Tabell 1. 

 
Mange av legene var skeptiske til å delta blant annet på grunn av anonymitet og forhold som 

knyttet seg til det. Dette tok vi hensyn til og dermed var vi restriktive til hva slags informasjon vi 

lagret om hver deltaker. Det ble mer viktig hva som ble sagt og at det ble sagt enn av hvem. 

Dette vil jeg komme mer tilbake til under beskrivelsen av analysen. 
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Gjennomføring av fokusgruppene 

Intervjuene varte i 1-1,5 time. De ble holdt i møterom nær de aktuelle avdelingene der deltakerne 

jobbet og de ble som oftest gjennomført mot slutten av arbeidsdagen, eller i allerede oppsatte 

møtetider. Informantene ble tilbudt enkel servering. Intervjuene ble ledet av moderator og en eller 

to medhjelpere (Tuva Kolstad Hertzberg - TKH, Karin Isaksson Rø - KIR, Olaf G. Aasland 

- OGA). Innledningsvis inviterte moderator til samtale om hvordan få til en god balanse i livet 

som sykehuslege, med fokus på deres egne opplevelser. Initialt ble alle deltakerne bedt om å si  

litt om sin legebakgrunn og egne erfaringer eller observasjoner knyttet til temaet. Deretter ble det 

oppmuntret til en relativt fri diskusjon, også tematisk. Vi, spesielt den som hadde rollen som 

moderator, hadde et fokus på å skape en velvillig og åpen atmosfære hvor det skulle være mulig  

å komme med personlige og motstridende synspunkter i henhold til det som ligger i oppgaven 

som moderator (264). En sjekkliste, felles for alle intervjuene, ble brukt til å spille inn ulike 

momenter til diskusjonen dersom den stoppet opp og for å løfte inn momenter til diskusjon hvis 

de ikke ble tatt opp av deltakerne selv. 

Vi informerte deltakerne om at de ville få anledning til sitatsjekk slik at de kunne sjekke 

at de var blitt riktig sitert og føle seg trygge på anonymiseringen (260). 

 

2.1.2 Analysen 

 
Intervjuene ble tatt opp digitalt, deretter transkribert ordrett og anonymisert. Analysen ble basert 

på systematisk tekst kondensering (STC), en fire trinns innholds analysemetode inspirert av 

Giorgio og utviklet og modifisert av Malterud som systematisk tekstkondensering (265). Dette er 

en strategi for å kunne gjennomføre en systematisk og refleksiv kunnskapsutvikling hvor 

analyseprosessen er tilgjengelig for innsyn og utfordring (265). I skandinavisk tradisjon innen 

helsefag er det to ulike, men beslektede modeller for analyse som ofte går igjen, nemlig  

grounded theory som har et ideal om at teorier ikke skal styre forskningen (Strauss & Corbin 

(266)) og den vi har latt oss inspirere av; fenomenologisk analyse inspirert av Giorgi (267), og 

modifisert av Malterud (268). Siden dette feltet har vært forsket på tidligere og det dermed 

eksisterer en del teori på feltet og flere i forskergruppen satt på mye kunnskap om legehelse men 

mindre kunnskap i kvalitativ metode, var det naturlig å velge en pragmatisk tilnærming. 

Malterud sitt fokus på en systematisk tilnærming (253) gjorde det enklere for oss (mitt 
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forskningsmiljø) som har kompetanse innen kvantitativ metode å lære seg kvalitativ metode og 

var derfor grunnen til at vi valgte å hente inspirasjon derfra. Den systematiske tilnærmingen kan 

bidra til å forenkle kommunikasjonen rundt kvalitativ metode med mer tradisjonelt forankrete 

medisinske forskningsmiljøer og vår målgruppe legene (som ofte er en del av disse) blant annet 

fordi metodetilnærming til Malterud har vært brukt av flere innen det medisinske 

forskningsmiljøet (269-271). 

En gjennomlesning av alle de 11 intervjuene på ca. 300 sider var første steg i prosessen. I 

denne fasen handlet det om å bevege seg fra «kaos til temaer» (265). De transkriberte intervjuene 

ble lest for å få et overordnet inntrykk av bredden og helheten i materialet, bli kjent med dybden i 

det og få en oversikt over hvilke elementer som dataene kunne svare på. Etter denne første 

gjennomlesningen av hele datamaterialet, som var en rent tematisk gjennomgang basert på 

spørsmålet vi stilte innledningsvis i fokusgruppene: «Hvordan få til en god balanse i livet som 

sykehuslege?», kodet jeg dataene og systematiserte dem i temaer. Disse ble vurderte opp mot den 

originale teksten og gradvis raffinerte til 28 koder som hver besto av meningsbærende ord og 

uttrykk som sa noe om hva deltakerne snakket om. Til analysen brukte jeg programvaren   

NVIVO 10. 

KIR og TKH leste to intervjuer som vi kodet hver for oss. Ut fra dette ble forståelsen av 

og nyansene i kodene diskutert til vi ble enige om et kodesett på totalt 30 koder og hva som skulle 

inkluderes og ekskluderes i de enkelte kodene.  Målet vårt var å ha tekstnære koder (260). I 

samarbeid med Helge Skirbekk - HS kombinerte jeg tidligere kunnskap på feltet og tekstnære 

analyse av dataene på en integrert måte og jeg endte opp med en kombinasjon av teoridrevne og 

datadrevne koder (272). Eksempler på noen av kodene: å være lege, ansvar, kolleger, stilling, 

rammebetingelser, egen helse, sykefravær. Underveis ble vi klar over at enkelte utsagn passet inn 

under flere koder. Da ble det viktig å lage nye koder eller spesifisere kodene jeg hadde slik at jeg 

visste hvilke kriterier jeg la til grunn for hver enkelt kode (265). Et eksempel er «ansvar». Dette 

var en kode der jeg etter hvert så at det var to ulike former for ansvar deltakerne snakket om. 

Dermed måtte jeg utvide koden ansvar til to koder; «samfunnsansvar» og «pasientrelatert 

ansvar». 

I det neste stadiet var det problemstillinger basert på dataene og ikke lenger empirien som 

bestemte hva som var relevant for den videre analysen (260). I denne fasen plasserte jeg de 

kodene som var aktuelle for problemstillingen i ulike kategorier. Etter denne runden satt jeg 
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igjen med noen hovedtemaer; beskrivelser av legerollen, maktstruktur og konformitet i kollegiet, 

fagets natur, strukturelle forutsetninger, ivaretakelse av egne behov, ledelse og omorganisering, 

balansen mellom jobb og hjem. Denne tilnærmingen av induktiv (empiridrevet)og deduktiv 

(teoridrevet) analyse (273) er en prosess som kan sees på som en abduktiv strategi der jeg startet 

med funn fra empirien (transkripsjon fra fokusgruppene) men hvor teorier og perspektiver vi 

hadde fra tidligere og ervervet oss underveis, påvirket prosessen både underveis i intervjuene og 

videre i forskningsprosessen. Så knyttet jeg dataene til temaene og vurderte om dataene støttet 

temaene eller om temaene burde revideres. På denne måten endte jeg opp med nye temaer som 

var avledet fra dataene (272). 

Under koding av dataene fremsto oppfatninger rundt hva det innebærer å være en god  

lege som et viktig tema knyttet til balansen i livet som lege. Begrepet faglig dedikasjon ble 

konstruert som en oppsummering og beskrivelse av det legene beskrev som en viktig forutsetning 

for å diskutere balanse i livet opp mot. Fordi dette fremsto som et overordnet tema                

valgte vi å re-analysere materialet i forhold til to hovedtemaer: et som eksplorerte begrepet faglig 

dedikasjon og hvilken betydning det hadde blant legene og et som knyttet seg til hvilke 

utfordringer legene mente dette kunne representere i forhold til balansen i livet. Jeg ønsket å 

studere disse temaene nærmere ved å bruke en deduktiv tilnærming som innebærer å knytte teori 

til dataene og re-analysere datamaterialet i den hensikt å generere og utlede nye temaer (274). 

Dette er det kreative momentet i metodebeskrivelsen til Malterud der man må fjerne seg fra 

intervjuguiden og de-kontekstualisere og re-kontekstualisere utsagnene i datamaterialet.  Det betyr 

at meningsinnholdet forflyttes slik at det oppstår ny tematikk.  Dette er et vesentlig poeng i 

kvalitativ forskning. Man kan ikke forutsi temaene ut fra styringsverktøyene som for eksempel 

inngangsspørsmålet som man har lagt opp til, men styringsverktøyene gir en ramme for å forstå 

de tematiske forflytningene som oppstår. I denne prosessen har jeg gått frem og tilbake mellom 

induktiv og deduktiv tilnærming i et samarbeid mellom forfatterne. For å benytte oss av det vi 

mente var en viktig tematisk forflytting fra det å få til en balanse i livet som lege, til hva det 

innebærer å være en god lege, gjorde jeg en ny tilsvarende analyseprosess av datamaterialet som 

beskrevet over (265). Denne gangen med henholdsvis «hva det innebærer å være en god lege» og 

« utfordringer ved å ville være en god lege» som overordnet tema for analysen til de to artiklene i 

avhandlingen. I denne ikke-lineære prosessen samarbeidet TKH og KIR og HS om å gå frem og 

tilbake mellom anvendelse av teori, datagenerering og utvikling av konsepter. TKH var ansvarlig 
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for begge analysene. Koder og kategorier ble jevnlig presentert og diskutert med KIR og HS. 

Faglig dedikasjon fremsto som en grunnleggende verdi som vi, gjennom sortering av 

meningsbærende enheter, fikk rike beskrivelser av. Det å være en faglig dedikert lege viste seg å 

handle om å tilby en høy grad av tilstedeværelse, som dermed ble en annen hovedkategori. Den 

siste hovedkategorien kalte jeg stor arbeidskapasitet. Disse hovedkategoriene utgjør en fyldig 

beskrivelse av det overordnede temaet. I artikkelen «Dagens sykehuslege-fremdeles alltid på 

vakt» kunne jeg gjennom en tilsvarende ny analyse plassere utfordringene ved å være og å 

fremstå som «faglig dedikert» lege i 3 hovedkategorier, i profesjonskulturen, i forhold til det å 

skulle lede og å bli ledet og for balansen mellom jobb og hjem. Deretter ble det laget 

tekstkondensater som vi tilslutt re-kontekstualiserte mot hele datamaterialet for å finne likheter 

som styrket funnene våre og ulikheter som svekket dem (260). Jeg lot meg også inspirere av 

stegvis-deduktiv-induktiv metode (SDI) beskrevet av Tjora (260). Helt konkret beskriver 

metoden det å jobbe induktivt fra data mot teori og deretter deduktivt for å forankre modellen i 

empirien (dataene) igjen altså mer i retning av en abduktiv tilnærming. En abduktiv strategi er et 

godt utgangspunkt for systematikk og fremdrift, til tross for at man stadig veksler mellom 

induktivt og deduktivt analysearbeid. 

Dette analysearbeidet dannet et felles grunnlag for de to kvalitative artiklene i 

avhandlingen. I resultatdelen i artiklene er hovedkategoriene presentert som tekstkondensering 

med noen illustrerende sitater. Sitater har jeg brukt som talende eksempler på en hovedkategori 

for å holde en nærhet mellom datamaterialet og temaene og for å gjøre leseren bedre i stand til å 

forstå hvilke uttrykk som ble tolket innen de ulike temakategoriene (253, 260). 

Deltakerne i studien fikk tilbud om å lese gjennom resultatdelen for å godkjenne sitatene. 

Vi fikk tilbakemelding fra en del av legene. Mange ønsket å få lese gjennom teksten mens kun 

noen få ga tilbakemeldinger, som særlig dreide seg om å understreke viktigheten av å 

tydeliggjøre enkeltdeler. 

 

2.1.3 Metodologiske betraktninger 

 
Mixed methods design i avhandlingen 

MM designet blir beskrevet som en metode og en filosofi som prøver å sammenstille innsikt 

hentet fra både kvalitativ og kvantitativ forskning til et design (255) også kalt triangulering (253, 

Kap 18.). MM kan være en krevende forskningsstrategi fordi den krever kunnskap om både 
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kvalitativ og kvantitativ design og hvordan de kan brukes sammen (275). Denne studien er 

gjennomført i en forskningsgruppe med sammensatt kompetanse innen både kvalitativ og 

kvantitativ design, men helt klart med størst kompetanse innen kvantitativt design. Innen 

medisinsk  forskning er  det  den  kvantitative  hypotetisk-deduktive  biomedisinske  metoden 

med røtter i positivismen som lenge har dominert.  Kunnskap,  er  innenfor  denne 

tradisjonen,  fakta  som  kan  verifiseres  og  som  oftest  innebærer  spørsmål  og 

fenomener  som  kan  måles  eller  telles  og  deretter  analyseres  ved  hjelp  av  statistisk 

metode. Innsatsen ved å skulle sette seg inn i to ulike designtilnærminger har skjerpet min 

oppmerksomhet på fordeler og ulemper innenfor både kvalitativt fokusgruppe design og 

kvantitativt prospektivt design. Ved å velge en MM tilnærming har studien vår av legerollen og 

hvordan legerollen utfordrer det å få til en god balanse i livet, blitt satt i et mer omfattende og 

rikere bilde enn dersom studien hadde presentert bare prospektive studier eller bare 

fokusgruppestudier, som demonstrert i diskusjonen. Fordi forskningsdesignet MM representerer 

kontinuumet mellom kvalitativ og kvantitativ design, to fagfelt med svært ulike sett av 

veiledende forestillinger og praksis (paradigme), har det blitt kalt det tredje paradigme (255). 

Andre hevder derimot at paradigme er et for vagt begrep når man skal diskutere tilnærmingene i 

design opp mot hverandre og at det ikke finnes grunn til å anta at innholdet i det ene paradigmet 

er mer sant enn det andre (276), men at en mer nøyaktig beskrivelse finnes i de epistemologiske 

og ontologiske forskjellene mellom dem. 

Epistemologi (hvordan vi vet det vi vet) og ontologi (virkelighetens natur) er to av flere 

begreper som brukes for å tydeliggjøre hva paradigmet består av i tillegg til axiologi (studiet av 

kvalitet eller verdi) og selve metodevalget (forskerprosessen) (277). Epistemologisk kan man si 

att MM står mellom postpositivismen (objektivitet) på den ene siden og konstruktivismen 

(subjektivitet) på den andre (275). Den mest utbredte kritikken av MM design handler nettopp 

om det at kvantitative og kvalitative design bygger på henholdsvis postpositivistisk og 

konstruktivistisk epistemologi som blir ansett å være inkompatible (255, 257, 278). Under 

presentasjonen av de ulike studiene i avhandlingen har denne forskjellen blitt tydelig. Utfra et 

positivistisk paradigme er forskningsresultatene ikke påvirket av forskerens forutinntatthet til 

forskjell fra et konstruktivistisk paradigme der forskeren er «nedsunket» i sin forskning (257). 

Det at jeg har måttet gjøre rede for min forforståelse i forbindelse med fokusgruppestudien har 

gitt refleksjoner rundt min forforståelse i den prospektive studien. Å gjøre rede for forforståelsen 
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innebærer å reflektere over hvordan ulike faktorer som mine egne verdier, interesser, erfaringer, 

sympatier, mål og min sosiale identitet kan ha påvirket forskningen (personlig refleksivitet). Men 

det innebærer også å reflektere over hvordan forskningen kan ha påvirket og potensielt endret de 

som er involvert i den. Min tilnærming har vært å prøve å være klar over min egen forforståelse, 

prøve å nyansere resultatene, sørge for at jeg ikke bare re-oppdaget min egen forforståelse men 

også ble overrasket. Likeledes har diskusjonen rundt representativitet i den prospektive studien 

gitt refleksjoner rundt hva det vil si å presentere en analyse av hva færre leger sier der analysen 

ikke gjøres i et dataprogram, men gjennom en systematisk analytisk metode som presentert i 

forrige kapittel. Mitt arbeid med kappen har innebåret en gjennomgang av forutsetningene vi har 

lagt til grunn underveis i forskningsprosessen. Hvordan både spørsmålene vi stilte deltakerne i 

fokusgruppestudien og forskningsspørsmålet vi tilslutt endte opp med som grunnlag for 

analysene, kan ha vært definerende og begrensende for hvilke data vi endte opp med og hvilke 

resultater som ble generert fra dataene vi hadde (kalt epistemologisk refleksivitet). Noen forskere 

som sverger til en av retningene vil hevde at paradigmene er så forskjellige at det å kombinere 

dem vil være umulig (279, 280). Andre mener at den påståtte dikotomien i paradigmene som 

kvalitative og kvantitative design baserer seg på ikke stemmer og forholder seg til et 

epistemologisk kontinuum som ser for seg at det er grader av blant annet subjektivitet og 

objektivitet i begge tilnærminger, helt avhengig av hva som begrunner valget av design. Denne 

måten å begrunne et valg av design har blitt kalt pragmatisme (275). En pragmatisk tilnærming 

har blitt kritisert for å ha en holdning om at «alt går» (257), mens flere mener at den i praksis 

innebærer noe helt annet enn en slik «alt går» holdning (257, 275). 

Når jeg lot forskningsspørsmålene styre valg av metode stimulerte dette til refleksjon 

rundt valg av design. Dette bekreftes av andre som beskriver pragmatisme som en hjelp for 

forskere som bruker MM til å stille bedre og mer presise spørsmål rundt begrunnelsen av det 

designet de velger å bruke (276). Utformingen av avhandlingen har bidratt til å øke kompetansen 

om kvalitativt design i forskningsgruppen og ført til nye og annerledes diskusjoner rundt 

legerollen og hvordan legerollen utfordrer legers ivaretakelse av egen helse. 

 

Fokusgruppestudien 

Når jeg videre skal drøfte ulike kvalitetsmål i fokusgruppestudien har jeg valgt å forholde meg til 

de mer kvantitative kvalitetsbegrepene som både er beskrevet av Malterud (253, Kap.17, 259) og 
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Kvale og Brinkmann (281). Dette gjør jeg fordi jeg antar at dette vil forenkle kommunikasjonen 

av resultatene fra studien med den medisinske kulturen der kvantitative kvalitetsmål er bedre 

kjent, både i min forskningsgruppe og utenfor, og fordi disse begrepene ligger nærmere 

kvalitetsmålene i den prospektive studien i min avhandling. Dette er ikke de mest brukte 

kvalitetsmålene innen kvalitativ metode der de oftere bruker begreper som «dependability», 

«credibility», «transferability» og «reflexivity», men tilnærmingen til Malterud (som har forsøkt 

å lage en metodisk tilnærming i det relativt teorifattige medisinske miljøet) har som jeg tidligere 

har henvist til, vært brukt i artikler som bruker kvalitativ metode skrevet innen det medisinske 

miljøet. Kvalitativ metode blir ofte kritisert for at funn er avhengig av forskeren som utfører den. 

Misforståelser under intervjuene, samt mulige feiltolkninger av innsamlede data, er potensielle 

feilkilder. Dessuten vil generalisering basert på et lite utvalg, som det ofte er i kvalitative studier, 

være forbundet med mulighet for feilslutninger, overforenklinger og overfortolkninger. I et lite 

utvalg kan tilfeldig samsvar virke som en lovmessighet, og vilkårlig avvik se ut som en 

påfallende kontrast. Da kan det være en fordel å se på problemstillinger fra flere vinkler ved å 

triangulere. Dette vil kunne styrke validiteten. 

I vår studie har vi i tillegg til å metodetriangulere forsøkt å utforske våre 

problemstillinger hos leger innen flere ulike spesialiteter, såkalt kildetriangulering (253, 

Kap.18.). På denne måten har vi prøvd å øke gyldigheten av det vi finner til å gjelde på tvers av 

spesialiteter. Likeledes har vi vi snakket med både kvinnelige og mannlige leger, leger under 

spesialisering og overleger, og leger som jobber ved store og små sykehus for å se om 

gyldigheten kan gjelde for disse typene av norske sykehusleger. Utover dette har vi hatt en form 

for observatørtriangulering ved å inkludere ulike faglige perspektiver under analysene, i vårt 

tilfelle med en sosiolog, overleger og en lege under spesialisering. 

Det finnes få studier og ingen norske som med fokusgrupper som metode har spurt 

sykehusleger innen tre ulike retninger av spesialisering om hvordan de ivaretar en god balanse i 

egne liv (282-285). Fordi vi var interesserte i å undersøke legenes egne holdninger og 

perspektiver på dette, som det finnes lite kunnskap om, og fordi vi ønsket å konkretisere og 

utdype tidligere kvantitativ forskning på område lagde vi et eksplorerende design (286). Det 

eksplorerende designet ga oss en mulighet til å få tak i momenter som tidligere forskning på 

legers ivaretakelse av egen helse har sett mindre på.  Jeg håper at våre funn kan bidra til nye 

problemstillinger, som igjen kan egne seg for videre studier. Temaet gjorde at vi innledningsvis 
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lurte på å bruke bare individuelle intervjuer for å samle inn data. Med tanke på at temaer som 

fremkom bør kunne diskuteres i kollegiet, og med andre endte vi på bruk av fokusgrupper. 

TKH begynte i dette forskningsfeltet først under innsamling av datamaterialet mens tre av 

veilederne/medforfatterne i denne avhandlingen (KIR, RT, OGA) hadde lang erfaring med 

forskning på leger og kjente godt til feltet. Problemstillingen og intervjuguiden ble utformet på 

bakgrunn av deres kunnskap og erfaring. HS kom til under analysen med god erfaring i kvalitativ 

metode. 

Jeg hadde en pragmatisk tilnærming til valg av metode, som vil si at jeg fokuserte på «det 

som ville fungere» i forhold til studiens formål (256). Dette betyr at metodevalget i denne  

studien ble foretatt på bakgrunn av formålet med studien og dermed ikke forpliktet seg til en 

spesiell filosofisk retning (256), noe som passer med praksis i det forskningsmiljøet jeg har vært 

en del av. 

 

Reliabilitet 

I kvalitativ forskning må forskeren, for å sikre reliabiliteten, gi en grundig redegjørelse for de 

ulike stegene i forskningsprosessen på en måte som gjør det mulig for leseren å forstå 

gjennomføringen, sammenhenger og den indre logikken i prosjektet (260). Reliabilitet referer til 

hvor presise indikatorene i studien er, og vår evne til å oppnå konsistente svar eller hvor mye 

disse eventuelt ville forandre seg ved bruk av andre indikatorer (287). Dette er gjort i denne 

avhandlingen gjennom en grundig metodebeskrivelse i artiklene og mer utførlig i analysedelen av 

metodekapittelet (kap. 2.1.2) i avhandlingen (253). Reliabiliteten styrkes ved at intervjuguiden  

og informasjonsskrivet vi sendte ut til deltakerne i forkant er vedlegg i                       

avhandlingen (Vedlegg 1 og 2) - noe som gjør de tilgjengelige for andre som ønsker å studere 

tilsvarende fenomener. På den annen side kan jeg i etterkant se at informasjonsskrivet vi lagde 

innledningsvis tar utgangspunkt i at leger står i krevende arbeidssituasjoner, noe de nødvendigvis 

ikke gjør. Dette kan ha ført til at intervjuene våre ble preget av argumenter og samtalemønstre 

kun knyttet til de krevende arbeidssituasjoner kollegiet var kjent med fra tidligere og ikke de mer 

enkle og motiverende arbeidssituasjonene. 

Reliabilitet handler om betydningen av tilfeldige feil, mens det beslektede begrepet 

målingsvaliditet handler om betydningen av systematiske feil, for eksempel forskerens 

forutinntatthet (288). Høy reliabilitet vil være en forutsetning for høy validitet. Det er for 

eksempel viktig i en fokusgruppestudie å prøve å unngå at én stemme overdøver de andre og blir 
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styrende for resultatene. I gruppene var vi derfor opptatt av at alle skulle komme til orde, og at 

alle i en innledende runde ble bedt å si noe om egne erfaringer av tematikken. Vi har i etterkant 

diskutert resultatene i ulike fora, der gjenkjenning av tematikken har bidratt til validering. 

 

Rekruttering 

Rekrutteringen til fokusgruppestudien kan ha ført til et utvalg av leger med spesiell interesse for 

temaet. Vi kan også ha kommet til å selektere leger med større mulighet for å jobbe lange 

arbeidsdager, fordi intervjuene ble lagt til slutten av arbeidsdagen. Det at vi hadde tre  

individuelle intervjuer og åtte gruppeintervjuer kan på grunn av ulik dynamikk i de to 

intervjuformene ha påvirket resultatene. Deltakerne i de individuelle intervjuene ville fått mindre 

taletid i en gruppe og deres utsagn ville i større grad bli påvirket av hva andre sa og motsatt. Det 

kan ha ført til at disse deltakerne har fått større plass i vår studie enn de enkelte deltakerne i 

fokusgruppene. På den andre siden, i grupper kan deltakerne påvirke hverandre slik at det blir en 

større konsensus-effekt enn man kanskje ville fått ved individuelle intervjuer (259). De 

individuelle intervjuene kan ha oppveid for en slik konsensus-effekt. Det av vi i de to 

psykiatriske gruppene hadde både leger under spesialisering og overleger i samme gruppe, kan ha 

ført til at legene under spesialisering underrapporterte eventuelle konflikter. Motsatt kan vi   

innen kirurgi og medisin ha mistet muligheten for reaksjoner på hverandres utsagn mellom 

overleger og leger under spesialisering. 

Vi har samlet et strategisk utvalg leger i denne studien. Det at vi for eksempel har 

begrenset utvalget til tre spesialiteter begrenser komparativ mulighet, men et strategisk utvalg vil 

også gjøre det mulig å få et datamateriale som ikke spriker i altfor mange retninger der man som 

forsker i større grad må velge hvilken retning å fremheve (259). 

 

Gjennomføringen av fokusgruppeintervjuene 

I kvalitative studier av leger er det ikke uvanlig å begrense innsamlingen av demografisk 

informasjon, for å ivareta anonymitet (230). Det har vi også gjort i denne studien. Fordelen med 

en slik tilnærming var at deltakerne fremsto beroliget av at anonymiteten ble understreket og det 

kan ha bidratt til økt rekruttering. Flere av deltakerne var opptatt av hvorvidt det ville være mulig 

«å bli kjent igjen». På den måten kan dette ha vært viktig for tilliten under intervjuet og dermed 

for dybden av informasjonen som ble delt. Med tanke på at det var få eller ingen innsigelser fra 

deltakerne  ved  presentasjon  av  dataene  tyder  det  på  at  resultatene  opplevdes  som  lite 
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utleverende. Dette kan tilsi at man kunne ha bedt om flere opplysninger om deltakerne, for å 

kunne karakterisere resultatene mer presist i forhold til hvilke utfordringer de ulike legegruppene 

har. 

Gjennomføringen av fokusgruppeintervjuene bør evalueres opp mot noen vedtatte normer 

(289). Først og fremst bør intervjuet dekke en bredde av relevante utsagn knyttet til temaet og 

ikke bare det forskerne allerede vet eller tror på forhånd. Dette ble ivaretatt ved at vi innledet 

med et åpningsspørsmål og deretter lot deltakerne snakke fritt uten å styre diskusjonen for mye. 

Informantene fremsto som engasjerte i temaet og delte av sine erfaringer og meninger. Vi sikret 

en bredde i tematikken ved å ha en sjekkliste som fungerte som en veileder under intervjuene (se 

vedlegg med intervjuguide). Vi kan likevel ha påvirket deltakerne med vår kunnskap gjennom 

måten vi prøvde å fasilitere samtalen på, eller gjennom vår spørsmålsformulering og valg av 

begreper under samtalen. Vi kunne kanskje ha fått en større bredde av relevante utsagn dersom vi 

hadde inkludert flere typer spesialiteter. 

Det er knyttet mange forventninger til legerollen som kan innebære ulike forestillinger 

om hvordan man skal framstå for å gjøre et fordelaktig inntrykk på enten de andre kollegene eller 

intervjuerne.   Disse kan bestå i subtile signaler som et lite nikk eller fravær av reaksjon som 

sendes ut og som fortolkes av de som mottar og deler den samme kulturelle forståelsen, som 

både  deltakere  og  moderatorer  gjorde  i  denne  studien.  Fordi  det,  som  jeg  har  diskutert  i 

innledningen, finnes sterke profesjonsnormer og både intervjuere og deltakere var leger, kan 

disse normene ha påvirket samtalen i fokusgruppen ved at samtalen gjenspeiler normen i større 

grad enn legenes personlige syn på det tema vi ønsket å studere. Det betyr at det er en viss fare 

for at det er profesjonsnormen vi ser i resultatene og at det kan være vanskelig for den enkelte 

lege å komme med alternative tanker og utsagn som går på tvers av denne. 

Det å dele gruppene inn i overleger og leger under spesialisering separat var for å få  

grupper med en felles kulturell forståelse, mens vi i gruppene ved de psykiatriske avdelingene 

hadde overleger og leger under spesialisering sammen i grupper. Denne forskjellen kan ha hatt 

betydning  for  reliabiliteten  av  de  innsamlede  data.  På  den  ene  siden  kan  det  i  gruppene  i 

psykiatrien ha ført til at gruppen manglet en felles kulturell forståelse, men spesielt i den ene av 

disse gruppene vi gjennomførte fremsto legene som var under spesialisering som erfarne leger 

med bakgrunn fra andre spesialiteter slik at det fremsto som om de hadde en felles kulturell 

forståelse. I den andre gruppen var situasjonen en annen på flere måter, her fremsto legene på 
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tvers av stilling som en mindre integrert gruppe da de hadde fysisk avstand mellom de respektive 

avdelingene og fremsto ikke i samme grad å ha en felles kulturell forståelse.  På den annen side 

kan det ha vært en fordel for å få tak i nyanser av meninger som ble delt. Jeg oppfattet likevel 

ikke  at  det  var  en  så  stor  kulturell  avstand  mellom  deltakerne  eller  mellom  deltakerne  og 

moderator at det ga stor risiko for fare for misforståelser på grunn av ulike forventninger og 

verdier hos deltaker og moderatorer (290). Selv om moderatorene var leger alle sammen kom vi 

fra ulike spesialiteter som kan bidra til en avstand i kulturell referanseramme mellom oss som 

intervjuere og deltakerne. Det å være lege bidro likevel til en forståelse av kodene knyttet til 

legekulturen,  noe  jeg  ville  kunne  hatt  problemer  med  å  forstå  uten  medisinsk  bakgrunn. 

Det er viktig for forskeren/forskerteamet å sørge for å få data som er så spesifikke og 

konkrete som mulig for å unngå vage generaliseringer.  Moderator må bidra til de ulike temaene 

ved å legge vekt på og spesifikt spørre om å få høre deltakernes egne opplevelser rundt dem. 

Enkelte opplevelser under rekrutteringsprosessen gjorde oss usikre på hvorvidt deltakerne ønsket 

å dele egne opplevelser i en gruppe, eller hvor mye de ønsket å dele.  Det viste seg at jo lenger ut 

i   intervjuet   vi   kom   ble   terskelen   for   å   dele   egne   opplevelser   tilsynelatende   lavere. 

Når deltakerne delte opplevelser oppmuntret vi dem til å utforske egne opplevelser med 

en viss dybde. Dette er viktig for å få til effektive fokusgruppeintervju. En risiko ved 

fokusgruppeintervju er som nevnt at en person blir dominerende og styrer diskusjonstema, så 

dette måtte vi være oppmerksomme på under intervjuet. Både engasjementet og deltakernes 

initiativ og vilje til å dele informasjon med mer dybde tiltok utover i intervjuet. Likevel må jeg 

anta at det kan være informasjon om de aktuelle temaene som vi ikke har greid å fange opp, fått 

frem dybden av, eller har oppfattet med hensyn til våre funn om ønsket om å fremstå som en 

«god lege» overfor kolleger. Noe av utfordringen i min studie var også at de problemstillingene 

som jeg etter gjennomlesning av transkripsjonene ble mer interessert i var temaer (faglig 

dedikasjon, tilstedeværelse og stor arbeidskapasitet) som fremsto som kollegenes beskrivelse av 

det å være god lege, var noe vi ikke spurte direkte om under fokusgruppeintervjuene. Dette 

begrenset dessverre en enda dypere analyse av disse temaene. Hadde vi oppdaget dette tidligere i 

forskningsprosessen, hadde hatt  mer tid og ressurser og mer  erfaring med metoden, ville  vi 

kunne brukt informasjonen i analysen til å endre åpningsspørsmål og intervjuguide i nye 

fokusgrupper som ville kunne danne grunnlag for mer fordypende analyser på flere av 

deltemaene. Dette vil jeg bruke i fremtidige studier. 
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Jeg ønsker her å legge til at min og de andre medforfatternes faglige  tilhørighet  og 

erfaring har bidratt til å betone valg av metode og hva som er forskningsmessig interessant. Jeg 

har i denne prosessen utfordret meg selv og vår forskningsmessige tilhørighet som var dominert 

av kvantitativ hypotetisk-deduktiv metode. Det har vært interessant i etterkant å reflektere over 

hvordan vi kunne ha gjort det annerledes. Som jeg skriver flere ganger i kappen sitter jeg med en 

opplevelse av at metodetrianguleringen foretatt i denne studien har beriket forskningen gjort i 

vårt miljø med nye innfallsvinkler til feltet vi forsker på og har forsket lenge på. Jeg har ikke 

funnet mange andre studier som forsøker å se på profesjonsnormene knyttet til legerollen og 

hvordan disse oppfattes å utfordre mulighetene for en god balanse i livet. 

 

Analysen 

Forforståelsen i forskergruppen- intern validitet (parallell til «credibility») 

Tjora beskriver det første steget i en analyse som deduktivt fordi forskeren alltid har en intensjon 

når hun/han starter analysen (260). I kvalitative analyser er det viktig å gjøre forforståelsen til de 

som analyserer dataene synlig (253, 260). KIR, OGA, RT og TKH har alle ulike 

erfaringsgrunnlag som leger ved sykehus. HS er sosiolog med en avhandling på 

kommunikasjons- og tillitsforholdet i lege-pasient forholdet (291). Jeg mener samarbeidet 

mellom oss har styrket troverdigheten av analysene. De fire legene har bakgrunn fra 

psykiatri/arbeidsmedisin. Den enkelte forfatters bevissthet og nysgjerrighet om temaet, egne 

jobberfaringer og/eller erfaring fra klinisk arbeid med leger som har søkt rådgivning eller 

behandling preget nok vår forforståelse rundt typen utfordringer vi kom til å finne. Fordi 

forfattergruppen representerer leger, både klinikere og forskere i ulike stadier av sin karriere, og 

en sosiolog, har vi kunnet gjenkjenne ulike aspekter ved temaet og dermed nærmet oss stoffet fra 

flere vinkler. 

Det at vi som analyserte intervjuene var leger kan på den ene siden ha fremmet forståelse 

og gjenkjennelse av det som beskrives i datamateriale, men innebærer på den andre siden en 

risiko for at egne antakelser kan påvirke forståelsen og hindre kritisk distanse til materialet. I den 

innledende tematiske analysen som var grunnlaget for begge artiklene, bar kodene preg av 

deskriptivt å gjenspeile kunnskap vi hadde fra før. Ved å gå videre med en ny analyse der vi 

forflyttet meningsinnholdet vekk fra den opprinnelige intervjuguiden og det oppsto ny tematikk 

«hva det innebærer å være en god lege», fremsto kodene i større grad som indusert av 

datamaterialet. Tjora hevder at en troverdig analyse resulterer i temaer som ikke kunne vært 
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oppgitt før analysen startet (260). Det at en av forskerne i gruppen (HS) har bakgrunn fra 

sosiologi har bidratt til å utforske legenes analyser med større kritisk distanse. «Innenfra» 

perspektivet kan ha ført til at enkelte faktorer, som man antar at alle leger kjenner til, har blitt tatt 

for gitt og ikke blitt eksplisitt uttrykt. Jeg har under analysen sett etter variasjoner rundt 

hovedtemaene for å styrke den interne konsistensen av funnene. Deltakerne har fått muligheten  

til å lese gjennom resultatene og godkjenne bruken av sitater. Det var mange som ønsket å lese 

gjennom, men om de gjorde det vet jeg ikke da bare noen få ga tilbakemeldinger. 

Både klinisk- og forskningskompetansen i gruppen kan ha hatt en påvirkning på 

intervjuene og analysen. Siden vi er leger fra ulike spesialiteter og både overleger og lege under 

spesialisering og en ikke-lege, i tillegg til at funn har vært diskutert flere ganger i ulike 

forskningsfora der det har vært personer med annen forskningsbakgrunn har styrket den interne 

validiteten av funnene våre. 

Kommunikativ validitet 

Den kommunikative validiteten (253) gjelder i de fleste av forskningsprosjektets faser, i forhold 

til resultater, konklusjoner og prosess. Det handler om å dele og utfordre kunnskapen. Som 

tidligere nevnt har prosessen i denne studien vært presentert i flere ulike forskerfora, som for 

eksempel i en workshop i kvalitativ metode, og i en tverrfaglig forskningsgruppe der det har blitt 

gitt tilbakemeldinger på prosessen. I tillegg har resultatene underveis i analyseprosessene vært 

presentert ved flere nasjonale og internasjonale konferanser. Artiklene har helt bevisst vært 

skrevet på norsk og innsendt til Tidsskriftet for den norske legeforening for å øke 

sannsynligheten for å nå de personene artiklene er skrevet om og for. Bekreftende gjenkjennelse 

fra reviewere og andre kolleger av resultatene i studien har bidratt til å øke den kommunikative 

validiteten, men det er først etter at de ble publisert at jeg fikk en tydeligere tilbakemelding på 

dette. 

 

Pragmatisk validitet 

Vil denne undersøkelsen gjøre en forskjell? Innen for begrepet pragmatisk validitet bør man både 

vurdere de praktiske konsekvensene eller om noen senere vil ta i bruk den teorien vi presenterer i 

denne studien (253). Om dette kan jeg bare foreløpig spekulere. Kan man tenke seg at resultatene 

i vår studie kan brukes som et vitenskapelig innspill i den pågående debatten om sykehuslegers 

arbeidssituasjon og arbeidstid. Dette vil muligens kunne bidra til å øke gjensidig forståelse hos 
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partene. Dessuten bør funnene kunne brukes av profesjonen som et utgangspunkt for refleksjon 

rundt verdier og normer og hvilken atferd disse fører til. 

 

Ekstern validitet – generaliserbarhet( parallell til «transferability) 

Intensjonen med å gjøre gruppe intervju er at ulike perspektiver skal møtes. Individer er ofte 

uvitende om egne implisitte perspektiver rundt et tema før de kommuniserer med andre. 

Interaksjonen i gruppen kan på denne måten fremme et behov for å forklare eller forsvare egne 

perspektiver i forhold til de som har et annet syn på temaet. Styrken med en kvalitativ studie er at 

den genererer opplevelsesbasert kunnskap mer enn kvantitative rangeringer. Dette kan begrense 

generaliserbarheten. 

Den eksterne validiteten av funnene i studien er likevel at materialet inkluderer leger fra 

et stort sentralt og et mindre lokalt sykehus, leger fra ulike fagområder og både leger under 

spesialisering og overleger. Dette innebærer at resultatene bør kunne generaliseres til andre 

sykehusleger innenfor de aktuelle spesialitetene (259). På den annen side kan arbeidsmiljøet 

variere blant leger på ulike sykehus, slik man har vist at det gjør mellom sykepleiere på ulike 

sykehus (292). 

Analysen har vært inspirert av Malterud og systematisk tekstkondensering (265) og Tjora 

sin stegvis-deduktiv-induktiv- metode (260) fordi de har gitt oss en praktisk tilnærming til 

analysen.  Ved å følge prosedyrene har jeg synliggjort forskningsprosessen og gjort den enklere å 

få innsikt i da metodegjennomgangen beskriver hvordan de ulike stegene i analysen skal 

gjennomføres. 

 
 

2.2 Artikkel 3 og 4 - Den prospektive studien NORDOC 
 
Materiale og studie design 

Jeg beskriver utvalg til artikkel 3 og 4 samlet. Siden artiklene bruker forskjellige utkommemål   

og til dels forskjellige variabler beskrives så Artikkel 3 og 4 hver for seg. Materialet til den tredje 

og den fjerde artikkelen er hentet fra en nasjonal kohort av leger NORDOC (The Longitudinal 

study of Norwegian Medical Students and Doctors). Dette er en representativ kohort av leger som 

har studert ved de fire norske universitetene. NORDOC består av to kohorter med leger. 

Disse beskrives som legekohort 1, eller den så kalte Ung lege kohorten, som fullførte 

medisinstudiene i 1993/94 og legekohort 2 som startet medisinstudiet i 1993/94. Begge 



69 
 

 

kohortene (n=1052) er fulgt i over 20 år på 6 ulike måletidspunkter (se figur 2 neste side). Ved 

seks ulike målepunkter ble det sendt ut og fylt ut omfattende spørreskjemaer på 30-40 sider. 

Spørsmålene fokuserer på ulike faktorer knyttet til arbeid, mental helse og trivsel blant leger. Det 

har blitt publisert andre resultater fra de tidligere målepunktene i NORDOC i flere arbeider (18, 

145, 293, 294). 

I artikkel 3 brukte vi data fra legekohort 1, også kalt ung lege kohorten på 10 (T1) og 15 

(T2) år etter studieslutt. Se figur 2. Vi undersøkte endringer mellom T1 (2003) og T2 (2008). 

Responsratene var 75 % (390/522) ved T1 og 65 % (338/522) ved T2. Deltakerne ble begrenset 

til de som hadde svart på relevante variabler, emosjonell utmattelse (alle åtte spørsmålene) og 

jobb-hjem stress (alle tre spørsmålene)) ved begge målepunktene T1 og T2 (n=293) ble inkludert 

i analysene. Det vil si at 56 % (293/522) av den opprinnelige kohorten deltok i denne studien. 

Vi sammenliknet vårt datasett (n=293) med resten av deltakerne fra den «unge lege 

kohorten» i NORDOC studien (N=522) og fant ingen signifikante forskjeller i kjønn, alder eller 

psykiske problemer målt med Symptom Check List 5-item versjonen (SCL-5)(199, 295). I 

Artikkel 4 brukte vi både legekohort 1 og legekohort 2 i NORDOC slik jeg har gjort rede for i 

flytskjemaet, figur 2. Legekohort 2 inkluderer alle som begynte som studenter på 

medisinerstudiet ved et av de fire norske universitetene i Norge i 1993-94. 

Vi bruker data fra begge kohortene, for å studere legene 10 år etter studieslutt (innsamlet 

i 2003 for legekohort 1 og 2008 for legekohort 2) og 15 år etter studieslutt (innsamlet i 2008 og 

2014). Det vil si at vi sammenligner leger på samme tidspunkt i karrieren men målt med fem- 

seks års mellomrom. I denne studien inkluderes leger som har svart på alle item i målet på 

opplevd jobb-hjem stress både ti og femten år etter studiet (n=445 som er 42 % av den 

opprinnelige kohorten (445/1052), 248 fra legekohort 1 og 197 fra legekohort 2). 57 % er 

kvinner. Siden vi har fulgt to kohorter av leger er det liten spredning i alder innad i kohortene, 

der gjennomsnittsalder 15 år etter studiet var 43 år (SD 2.8). 

Vi sammenlignet det aktuelle utvalget for artikkel 4 (n=445) med alle NORDOC- 

deltakere ved slutten av studiet. For legekohort1 var det ingen forskjeller i kjønn, alder eller 

psykisk belastning (målt med scl5)(296) mellom de som inngår i vårt utvalg og øvrige målt ved 

studieslutt. For legekohort 2 var deltakerne i gjennomsnitt 8 måneder yngre enn de som ikke 

inngår i utvalget (p<0.05) og det var signifikant høyere andel kvinner (61 % mot 50 %, p<0.05). 

Det var ingen signifikant forskjell i psykisk belastning (målt ved scl5). 
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2.2.2 Artikkel 3 

 
Avhengig variabel 

Emosjonell utmattelse 

Emosjonell utmattelse ble målt med åtte spørsmål (Cronbach’s = 0.89) fra skalaen om 

emosjonell utmattelse i Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) (225, 297). OLBI består av to 

uavhengige skalaer, der en handler om emosjonell utmattelse og en om å være uengasjert 

(disengagement) i jobben. Vi har brukt emosjonell utmattelse til å måle endring av utbrenthet 

over tid, slik det er gjort tidligere i norske og internasjonale studier (19, 189, 298, 299). Skalaen 

har blitt tilfredsstillende validert opp mot Maslach Burnout Inventory (MBI) som er det mest 

brukte instrumentet for å måle utbrenthet og som er godt validert i flere internasjonale og 

nasjonale studier på leger (189, 300-302). Det som tydeligst skiller OLBI fra MBI er at utsagnene 

under emosjonell utmattelse i OLBI er med hensikt både positivt formulert som for          

eksempel «Jeg føler meg full av energi etter jobb» og negativt formulert «Jeg føler meg oppbrukt 

når arbeidsdagen er over» for å lede respondenten til å være oppmerksom og nøye når de skal ta 

stilling til utsagnene (225). Dette kan lede til mer pålitelige data. Korrelasjonen mellom 

emosjonell utmattelse i OLBI og MBI var 0,60 i en studie (303). De åtte spørsmålene om 

emosjonell utmattelse i OLBI i vår studie, presenterte legen for ulike utsagn som hun/han ble bedt 

om å vurdere på bakgrunn av de to siste ukene på en skala fra 1 (Helt uenig) til 5 (Helt enig) i 

utsagnet.  Denne skalaen har blitt validert i tidligere studier blant norske leger (19, 96). 

Reliabilitet eller Cronbachs i vårt utvalg var: 0,89. 

 
Uavhengige variabler 

Sosio-demografiske variabler 

Alder ble målt som en kontinuerlig variabel. Fordi dette er to påfølgende års-kohorter av 

studenter som er fulgt opp senere, forventer vi å finne liten variasjon i alder. 

 

Kjønn ble kodet 1 for kvinne og 2 for mann. 

 
Sivil status ble dikotomisert til gift og samboende = 1 og alle andre kategorier (ugift, separert, 

skilt, eller enke/enkemann) = 0. 

 

Antall barn ble kodet slik at ingen barn = 0, ett barn = 1, to barn = 2, og tre eller flere barn = 3. 
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Fødselen av et barn under perioden vi undersøkte ble kodet 0 = ingen ekstra barn og 1 = et eller 

flere ekstra barn. 

 

Instrumentelle jobb variabler 

Antall arbeidstimer per uke inkluderte både den regulære arbeidstiden og selvpålagt eller pålagt 

overtid. Deltids arbeid ble definert som mindre enn 37,5 timer per uke, fordi 37,5 timer per uke 

er ansett som fulltids arbeid i Norge. Dette ble en viktig faktor fordi man i Norge har rett til å 

redusere antall arbeidstimer og å jobbe deltid mens man har små barn (244). 

 

Endring i arbeidstimer ble dikotomisert og kodet 1 for reduksjon i arbeidstimer fra T1 til T2 og 0 

for ingen reduksjon eller økning i arbeidstimer fra T1 til T2. Hvilken stilling de hadde på jobb 

kategoriserte vi i følgende grupper: (1) Allmennpraktiker, (2) Overlege, (3) Lege i spesialisering 

(LIS), og (4) Andre. Denne inndelingen er basert på en inndeling som ble foretatt i en tidligere 

studie basert på data fra den «unge legekohorten» i NORDOC (145). Vi modifiserte inndelingen 

ved slå sammen kategoriene forsker/undervisning på heltid, privatpraktiserende spesialist, 

administrasjon, samfunnsmedisiner eller annet yrke til en gruppe; (4) Andre. 

 

Endring av stilling på jobb mellom T1 og T2 ble kodet 1= endring og 0 = ingen endring uansett 

hvilken endring som ble foretatt. Denne kategorien ble tatt med på bakgrunn av funn i en artikkel 

fra samme datamateriale (145) som viste at endring av stilling predikerte jobbtilfredshet blant 

leger som befant seg midt i karrieren. 

 

Jobb stress variabler 

Opplevd jobb stress ble målt med en modifisert og validert versjon av Cooper’s Job Stress 

Questionnaire (304). Dette instrumentet ble oversatt til norsk og brukt i en nasjonal studie blant 

norske leger i 1993 (144). Fordi enkelte av spørsmålene ble ansett å være spesielt tilpasset 

britiske allmennpraktikere, ble det laget en modifisert versjon av dette spørreskjemaet som ble 

brukt i en NORDOC-studie (293). Første gang det ble foretatt en prinsipal komponent analyse av 

dette måleinstrumentet ble det gjort på data generert fra de to første målepunktene i NORDOC. 

Dette resulterte i tre faktorer (293). I en longitudinell oppfølgingsstudie, også den gjort på data fra 

NORDOC (18), ble en tilsvarende prinsipal komponent analyse gjennomført men da med fire 

faktorer som resultat. Det er den siste inndelingen vi bruker i vår studie.  Dette målet på stress 

knyttet til jobb presenterte den responderende legen for en rekke situasjoner og ba ham/henne 
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vurdere graden av opplevd stress, innenfor fire ulike dimensjoner, på en skala som går fra 1 (ikke 

i det hele tatt) til 5 (veldig mye): 

 

(1) Emosjonelle krav, består av ni spørsma ̊l med en intern reliabilitet ma ̊lt som Cronbach’s  

= 0,83. Et eksempel på spørsmål: «Jeg blir stresset av å ta meg av lidende pasienter». 

(2) Tidspress, består av seks spørsmål og Cronbach’s = 0,75. Et eksempel på spørsmål: 

«Jeg blir stresset av avbrytelser og mas i arbeidssituasjonen». 

(3) Frykt for klager og kritikk, består av syv spørsmål og ga en Cronbach’s = 0,73. 

Et eksempel på spørsmål: «Jeg blir stresset av muligheten for å få klager fra pasienter». 

(4) Jobb-hjem stress henviser til grenseområdet der forpliktelser på jobb møter forpliktelser i 

privatlivet (305). Opplevd jobb-hjem stress ble målt med tre spørsmål med en Cronbach’s  

= 0,83: « Jeg blir stresset av at jobben går ut over familielivet», “Jeg blir stresset av at jobben 

ga ̊r ut over sosialt liv” og “ Jeg blir stresset av å få til en balanse mellom jobb og privatliv». 

Dette måleinstrumentet på jobb stress har tidligere blitt validert i studier som har sett på 

sammenhengen mellom jobb stress og andre utkomme variabler som ulike former for mentale 

helse problemer og utilfredshet med jobben (293, 304, 306). 

 

Endring i opplevd jobbstress ble regnet ut ved T1-T2 nivåer under hver enkelt av de fire 

dimensjonene av jobb stress (reduksjon eller økning av opplevd jobb stress) 

 

Støtte 

Kollega støtte ble målt med to spørsmål som er validert blant leger i en tidligere studie fra 

NORDOC (18): «I hvilken grad opplever du å bli tatt vare på av kolleger?» og «I hvilken grad 

liker du å jobbe sammen med dine kolleger?» som skåres på en skala fra 1 (ikke i det hele tatt) til 

7 (i stor grad). Cronbach’s = 0,84. Endring i kollega støtte ble regnet ut ved T1-T2 nivåer. 

 

Støtte fra partner ble målt ved å bruke fire spørsmål som dreide seg om i hvilken grad de 

opplever instrumentell og emosjonell støtte fra partner og hvorvidt partneren viste aksept for 

legens arbeidstid. Skalaen gikk fra 1 – Er ikke tilfelle i det hele tatt til 5- Er absolutt tilfelle. 

Cronbach´s = 0,66. To eksempler på spørsmål er «Når jobbsituasjonen er dårlig finner jeg 

mye trøst og støtte i partneren min» og «Min partner synes jeg jobber for mye» (reversert)(18). 

Endring i støtte fra partner ble regnet ut ved T1-T2 nivåer. 
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Manglende data 

Fordi emosjonell utmattelse var den avhengige(utkomme) variabelen var vi opptatt av bare å 

inkludere de deltakerne som hadde svart på alle åtte spørsmålene ved begge målepunktene, T1 

og T2, i vår analyse. Dette bidro til en reduksjon av utvalget vårt. 

Ettersom vi hadde data fra en kohort med leger som kunne jobbe innenfor flere ulike 

spesialiteter, var enkelte av spørsmålene under opplevd jobbstress ikke relevante for alle som 

svarte. Ikke alle jobbet direkte med pasientarbeid, men for eksempel på laboratoriet, andre jobbet 

hovedsakelig med ledelse eller forskning. For de spørsmålene som ikke var relevante for enkelte 

av respondentene og som derfor sto ubesvart, brukte vi gjennomsnittsverdien til de som hadde 

svart.  For indeksen om opplevd stress knyttet til skjæringspunktet mellom jobb og hjem, ga vi 

skårer kun til de som hadde svart på alle tre spørsmål. 

Utover dette ble antallet respondenter inkludert i hver enkelt analyse avhengig av antallet 

som hadde svart på de aktuelle parameterne. 

 

Statistisk analyse 

Til å utføre den statistiske analysen brukte vi programmet Statistical Package for Social Science 

(SPSS) Statistics 22. Gruppeforskjeller ble testet med Student’s t test og individuelle endringer 

fra T1 til T2 med parret t test. Signifikansnivået ble satt til 0,05. Proporsjoner ble rapportert i % 

med 95 % konfidensintervall (CI). Ikke overlappende forskjeller ble ansett som signifikante. 

Lineær regresjons analyse med en «forced entry» strategi brukte jeg til å teste effekten av 

de uavhengige variablene på emosjonell utmattelse ved T2. Alder, kjønn, fødselen av et barn i 

løpet av undersøkelsesperioden, manglende reduksjon av arbeidstid, endring av jobb stilling, 

reduksjon i stress på bakgrunn av emosjonelle krav, tidspress, frykt for klager og kritikk og 

utfordringer i skjæringspunktet mellom jobb-hjem, var uavhengige variabler vi ville undersøke 

om kunne påvirke nivået av emosjonell utmattelse på T2 kontrollert for nivået på T1. Blant disse 

uavhengige variablene ble alle de med signifikans nivå p<0.10 inkludert i den multivariate 

modellen (Blokk 1). Modellen ble deretter testet for å se om støtte fra kolleger eller fra partner 

kunne virke beskyttende mot emosjonell utmattelse (Blokk 2). 

Til slutt testet vi hver av de undersøkte faktorene som var signifikante for å se om vi 

kunne finne en interaksjon med kjønn. Siden vi fant en interaksjon mellom sosial støtte og kjønn 

ble deretter separate analyser blant menn og kvinner gjennomført på samme måte som beskrevet 
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over. Korrelasjoner mellom de ulike uavhengige variablene i den multiple regresjonsanalysen var 

alle under 0,55. Vi testet for mulig kollinearitet (variance inflation factors < 2 og normalt 

distribuerte residualer) men fant ingen. Signifikans nivået ble satt til p < 0,05. 

 

 

 
2.2.3 Artikkel 4 

 
Avhengig variabel 

Opplevd jobb-hjem stress 

Opplevd jobb-hjem stress ble målt med en tilpasset og validert versjon av Cooper’s Job Stress 

Questionnaire (186, 298). Dette instrumentet, som tidligere er blitt beskrevet i detalj (18), ble 

skåret på en skala fra 1 (ikke stress i det hele tatt) til 5 (svært mye stress). 

 

Jobb-hjem stress er en av fire dimensjoner av opplevd jobbstress. Stress i balansen mellom jobb 

og hjem refererer ikke bare til familieforpliktelser, men også til andre ansvarsområder den 

enkelte lege har utenfor arbeidssituasjonen (302). Den ble målt med tre utsagn (Cronbachs 

α=0,91): «Jeg blir stresset av at jobben går ut over familielivet», «Jeg blir stresset av å få til en 

balanse mellom arbeid og privatliv» og «Jeg blir stresset av at jobben går ut over sosialt liv». 

 

Uavhengige variabler 

Alder ble målt som en kontinuerlig variabel. 

 
Kjønn ble kodet med 1=kvinne og 2=mann. 

 
Sivilstatus ble dikotomisert som gift eller samboende =1 og alle andre kategorier (ugift, separert, 

skilt eller enke/-mann)=0. 

 

Antall barn ble kodet som ingen barn =0, ett barn =1, to barn =2, og tre eller flere barn =3. 

 
Antall ukentlige arbeidstimer omfattet både den vanlige arbeidstiden og selvpålagt og pålagt 

overtid. 

 

Deltidsarbeid ble definert som mindre enn 37,5 timer/uke (37,5 timer /uke anses som 

fulltidsarbeid i Norge). 
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Støtte fra kolleger ble vurdert på en skala fra 1 (ikke i det hele tatt) til 7 (svært høy grad) ved 

bruk av to tidligere validerte spørsmål: «I hvor stor grad har du følt deg ivaretatt av dine kolleger 

i legegjerningen?» og «I hvilken grad trives du i det store og det hele blant dine kolleger?». 

Cronbachs α=0,84. 

 
Støtte fra partner ble målt ved å bruke fire spørsmål (Cronbach´s = 0.55-0.67 ved ulike 

måletidspunkter i kohorten) som dreide seg om i hvilken grad de opplever instrumentell og 

emosjonell støtte fra partner og hvorvidt partneren viste aksept for legens arbeidstid. Skalaen 

gikk fra 1 – Er ikke tilfelle i det hele tatt til 5- Er absolutt tilfelle.. To eksempler på spørsmål er 

«Når jobbsituasjonen er dårlig finner jeg mye trøst og støtte i partneren min» og «Min partner 

synes jeg jobber for mye» (reversert)(18). 

 

Legestillinger ble kategorisert på følgende måte: (1) allmennpraktiker; (2) overlege; (3) lege 

i spesialisering; og (4) annet. I regresjonsanalysen dikotomiserte vi variabelen til lege i 

spesialisering (1) og andre (0). 

 

 

Statistikk 

Vi benyttet programvarepakken SPSS Statistics 22. 

Sammenligninger av kontinuerlige data mellom kohortene ble vurdert med Students t-tester.  I 

sammenligninger av kategoriske data brukte vi Khikvadrattester. 

For å undersøke hva som påvirket opplevd jobb-hjem stress ved 10 og 15 år ut i karrieren 

gjorde vi en lineær multivariat regresjonsanalyse, forced entry med jobb-hjem stress som effekt- 

eller avhengig variabel. Forklaringsvariabler for nivået av jobb-hjem stress 10 og 15 år etter 

studieslutt, var kohorten de tilhørte, alder, kjønn, sivilstatus, antall barn, stillingskategori, 

arbeidstid, opplevd kollega støtte og partnerstøtte. I tillegg til kjønn og alder inkluderte vi alle 

forklaringsvariablene med p<0,10 i de univariate analysene i den justerte multivariate analysen 

(tabell 2). 

Korrelasjonene mellom forklaringsvariablene i de multiple regresjonsanalysene var 

mindre enn 0,31. Signifikansnivået ble satt til p<0,05 i den siste justerte modellen. 
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Manglende data 

Det var bare respondenter som hadde svart på de tre spørsmålene knyttet til stress i balansen 

mellom jobb og hjem både 10 og 15 år etter avsluttet studie som ble inkludert i studien. For 

parametere der det manglet flere spørsmål enn de som er beskrevet ovenfor, ble antallet tilfeller 

brukt i de relevante analysene, redusert. 

 

 

2.2.4 Metodologiske betraktninger 

 
De viktigste styrkene ved disse studiene er det prospektive designet over fem år, et landsdekkende 

utvalg av leger som har studert i Norge, samt at vi bruker tidligere validerte instrumenter.          

Til å være en langtids oppfølgingsstudie har vi også en relativt høy responsrate:                  

artikkel 3:56 %, artikkel 4: 42 %. Utvalget i begge studiene anser vi å være representativt for leger 

som har tatt medisinerstudiet i Norge, men er ikke et representativt utvalg av praktiserende     

leger i Norge i tilsvarende alderskohorter fordi det har vært en betydelig immigrasjon av leger i  

de siste tiårene og flere norske leger har studert i utlandet. Våre funn bekrefter resultater fra  

andre internasjonale tverrsnitts-studier (17, 161, 307) vedrørende jobb-hjem stress og utbrenthet 

og er dermed med på å validere tidligere funn. Videre betraktninger gjelder NORDOC studien og 

metoden i både artikkel 3 og artikkel 4 der det er naturlig å betrakte de under ett. Der de skiller 

seg fra hverandre er dette spesifisert. 

 

Studiedesign 

 
Hovedstyrken i vårt datamateriale er altså at den er landsdekkende for alderskohorten som 

begynte og som avsluttet medisinstudiet i Norge i 1993/94, at studien har en lang oppfølgingstid 

og bruker tidligere validerte instrumenter. Dataene er hentet fra en longitudinell studie 

(NORDOC) med til sammen seks målepunkter for to ulike kohorter. Responsraten på 56 % i 

artikkel 3 som har målepunkter fra 10 og 15 års oppfølging, og 42 % i artikkel 4 som bruker 

målepunkter fra 20 års oppfølging må anses å være relativt høye. Omfattende arbeid ble lagt ned  

i begynnelsen av NORDOC studien for å få flest mulig studenter til å svare. Blant annet 

arrangerte forskerne et møte med studentene ved de respektive universitetene og det ble opprettet 

en kontaktstudent på hvert kull. Tidsskrift for Den norske legeforening ble brukt til å øke antallet 



78 
 

 

som svarte ved at en kampanje ble publisert. Deltakerne som svarte ble også premiert ved å få 

tilsendt musikk CD’er. Etterhvert fikk deltakerne tilsendt et brev med en publikasjonsliste som 

viste hvilke artikler som var blitt til på bakgrunn av data fra studien siden forrige målepunkt. Alt 

dette til sammen kan ha bidratt til den høye tilliten deltakerne har vist NORDOC, siden 60 – 70 

% har fylt ut den svært så omfattende 30-40 siders spørreskjemaet i undersøkelsen. 

Våre data er hovedsakelig hentet fra fjerde, femte og sjette målepunkt i NORDOC (10, 15 

og 20 år etter første måling), og det skiller seks år mellom legekohort 1 og legekohort 2 i forhold 

til avslutning av legestudiene. En slik oppfølgingsstudie er viktig fordi den kan si noe om 

prediksjon, og kan indikere kausale sammenhenger (artikkel 3) og ikke bare antyde assosiasjoner 

(artikkel 4). 

Bradford Hills kriterier (308) blir ofte brukt for å vurdere kausale sammenhenger. Det 

første av disse er at årsaken er målt før virkningen. Det er gjort i studien i artikkel 3, slik som 

beskrevet ovenfor. For å vurdere kausalitet må man dernest ta hensyn til effektstørrelse av 

sammenhengen. I studien som la grunnlaget for artikkel 3, var endring i jobb-hjem stress en 

selvstendig prediktor for emosjonell utmattelse med en standardisert β-verdi på 0,21 i den 

multiple regresjonsanalysen. Det var den mest betydningsfulle prediktoren, etter kontroll for 

nivået på emosjonell utmattelse fem år tidligere. 

Man må undersøke om funnene er reproduserbare. En tidligere studie har vist 

sammenheng mellom jobb-hjem stress og emosjonell utmattelse over en to-års periode (309). Ett 

og to års tidsrom, men også kortere, har blitt rapportert som optimalt når man ønsker å si noe om 

hvordan arbeidsrelatert stress påvirker mental helse (310-312). På den andre siden blir utbrenthet 

også sett på som en konsekvens av høye krav på jobben over tid og dermed vil et lengre tidsrom 

egne seg bedre for å studere hva som predikerer utbrenthet, som vi gjør her. Det vil derfor være 

viktig med nye studier som undersøker de aktuelle sammenhengene ved flere tidspunkt for å 

kunne vite hvor langt et optimalt tidsrom mellom målinger burde være. 

Et av kriteriene for å vurdere kausalitet er at målingene gjøres på en spesifikk populasjon 

i forhold til tid og sted. Her har man, som beskrevet, fulgt en definert årskohort av unge leger i 

Norge over en 15 års periode. 

Man skal kunne vise til at økt eksponering gir økt effekt. Vi har en kontinuerlig 

prediktorvariabel (endring i jobb-hjem tress) som predikerer en kontinuerlig avhengig variabel 

(emosjonell utmattelse) hvilket vil si at vi undersøker i hvilken grad økt eksponering gir økt 
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effekt.  
 

Det er også viktig å vise til en sannsynlig mekanisme for sammenhengen. Ut fra tidligere 

studier kan jeg si at sammenhengen mellom jobb-hjem stress og emosjonell utmattelse er 

plausibel. Det finnes også andre faktorer som er vist å ha betydning for nivåer av emosjonell 

utmattelse. Personlighetstrekk som nevrotisisme kan bidra til emosjonell utmattelse (313-315). 

Ulike mestringsstrategier, ikke minst følelses-fokusert mestring (emotion-focused coping) har 

også vist seg å være assosiert med jobbstress og utbrenthet (314, 316). Slike faktorer ble ikke 

inkludert i denne studien fordi vi regnet dem som mer stabile trekk (247, 317) som antakeligvis 

ville bety like mye på T1 som på T2 og dermed ikke påvirke endring mellom T1 og T2. Det er 

imidlertid omdiskutert hvor stabile de er, ikke minst når det gjelder mestringsstrategier (318). 

Arbeidsrelaterte faktorer som for eksempel manglende klarhet i rolleforståelsen er tidligere 

funnet å øke risikoen for utviklingen av emosjonell utmattelse (301, 319). Dette er faktorer som 

ikke var blitt målt så langt i NORDOC, men flere arbeidsrelaterte faktorer er nå inkludert i den 

sjette bølgen av NORDOC. 

De siste kriteriene Bradford Hill beskriver er i forhold til studier der man har gjort lab- 

undersøkelser. Der bør det være en sammenheng mellom resultatene og epidemiologiske funn og 

man skal kunne vise til eksperimentell evidens. Utbrenthet er blitt beskrevet som en følgetilstand 

av kronisk stress, der langvarig jobb-hjem stress er en form for stress. De akutte og reversible 

effektene man ser ved akutt stress, på grunn av aktivering av det autonome nervesystemet med 

frisetting av adrenalin, noradrenalin og acetylcholin som påvirker hjerte-kar systemet etc., så gir 

kronisk stress en aktivering av den så kalte HPA aksen. Dette innebærer en stimulering av 

hypothalmus, hypofyse og binyrer med frisetting av kortisol og adrenalin som også påvirker 

hjerte-kar systemet, andre sentrale og perifere organer og det immunsystemet. Dette fører til en 

adaptasjon både sentralt i hjernen og perifert i kroppen som fører til mer irreversible endringer 

enn ved akutt stress, med symptomer som tretthet, konsentrasjonsvansker, irritabilitet, høyt 

blodtrykk, smerter i muskulatur, hyppige luftveisinfeksjoner. Kombinasjonen av både sentrale og 

perifere symptomer er beskrevet ved kronisk stress /utbrenthet. Denne allostatiske stressmodellen 

er blant annet beskrevet av Ganzel et al (320) men bygger også på eksperimentell evidens. 

Forståelsen av hva utbrenthet er, diskuteres fortsatt og nylig publiserte Bianchi og medarbeidere 

en artikkel der de diskuterer om utbrenthet er en form for atypisk depresjon (321), samtidig     

som tidligere studier har funnet indikasjoner på at denne jobb-stress relaterte 
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depresjonen ved utbrenthet skiller seg fysiologisk fra såkalt "major depression" (322). 

Oppsummert er det, som vist, grunn til å tenke at det kan være en kausal sammenheng 

mellom endringer i jobb-hjem stress og nivå av emosjonell utmattelse. Dette trenger å studeres 

videre i longitudinelle studier. 

Viktige feilkilder å reflektere over med et slikt design som finnes i artikkel 3 og i artikkel 

4, er også at vi gjør et stort antall statistiske beregninger. Med et signifikansnivå på 0.05 er det en 

statistisk risiko for at en av tjue resultater er falskt positive, det vil si at man finner en 

sammenheng mellom faktorer der det ikke er en reell sammenheng. Dette kalles Type 1 feil. På 

denne bakgrunn det viktig å trekke inn flere kriterier i vurdering av hvor sannsynlige resultater er, 

som diskutert ovenfor. 

Når antallet i en statistisk analyse (n) er lavt kan man risikere å gjøre en type II feil. Det 

vil si at man ikke påviser sammenhenger som faktisk finnes der. I vår studie i artikkel 3 er det 

mulig at de kjønns-delte analysene har for få deltakere til at vi har påvist mulige relevante 

sammenhenger. 

Utvalget – representativitet og generaliserbarhet. Gjennom sammenlikning av vårt utvalg  

i artikkel 3 (n=293) med resten av deltakerne i NORDOC i 1993 og 1994 totalt n=522 fant vi 

ingen signifikante forskjeller for alder, kjønn og mental belastning målt med Symptom Checklist 

SCL-5 (199, 295). Dette tyder på at våre resultater er representative for deltakerne i den aktuelle 

NORDOC-kohorten. Når det gjelder artikkel 4 sammenlignet vi det aktuelle utvalget (n=445) 

med NORDOC-deltakere for øvrig. For legekohort 1 var det ingen forskjeller i kjønn, alder eller 

psykisk belastning (målt med scl5(296)) mellom de som inngår i vårt utvalg og øvrige målt ved 

studieslutt. For legekohort 2 var det aktuelle samplet i gjennomsnitt 8 måneder yngre enn de som 

ikke inngår i utvalget (p<0.05) og det var signifikant høyere andel kvinner (61 % mot 50 %, 

p<0.05). Det var ingen signifikant forskjell i psykisk belastning (målt ved scl5). Hvor 

representative funnene i vår studie er, avhenger også av hvor godt datamaterialet gjenspeiler 

populasjonen den er ment å si noe om. En kjent feilkilde i epidemiologiske studier er at 

datamaterialet, på sitt beste, bare baserer seg på et mer eller mindre tilfeldig utvalg av den 

populasjonen den er hentet fra (323). De fleste studier av utbrenthet blant leger er tverrsnitts- 

studier, mange av disse har lave responsrater (omkring og under 30 %) men blir likevel publisert 

og sitert i tidsskrift med høy impaktfaktor (15, 324). Det er kjent fra tidligere at det kan være 

vanskelig å få leger til å svare på spørreundersøkelser (325). Når vi i denne studien har en 
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svarprosent på 56 % over 15 år (artikkel 3) og 42 % over 20 år (artikkel 4) kan jeg derfor anta at 

dataene er representative for populasjonen dataene er hentet fra. 

Legene i denne studien begynte eller avsluttet medisinerstudiet på samme tid i 1993/94. 

Det betyr at resultatene ikke nødvendigvis er generaliserbare til leger som har avsluttet studiet på 

et senere eller tidligere tidspunkt. Andre kohorter kan oppleve arbeidssituasjonen annerledes på 

samme sted i karrieren sammenliknet med dem vi har sett på. Det at legene i vår studie inkluderer 

leger utdannet ved alle universitetene i Norge betyr at de jobber innen flere ulike spesialiteter. 

Studien vår inkluderer imidlertid ikke leger som er utdannet i andre land men som jobber              

i Norge. En studie på arbeidende norske leger fra 2010 viste at 43 % av de legene som avsluttet 

legestudiet mellom 2002 og 2005 hadde studert i utlandet, de fleste innen Europa (326). Det       

er altså en stor andel av de arbeidende legene som ikke er inkludert i denne undersøkelsen,       

noe som klart kan begrense generaliserbarheten av våre funn. 

Fordi oppbygningen av helsevesenet og arbeidsforholdene for leger varierer mellom ulike 

land (116) kan våre konklusjoner ha generaliserbarhet særlig til land som ligner våre, som de 

andre skandinaviske landene, men være mindre generaliserbare til land med lenger arbeidstid enn 

i Norge. Våre funn trenger derfor å bli gjentatt i longitudinelle sammenliknende studier fra land    

i og utenfor Skandinavia. 

Når det gjelder helserelaterte spørsmål har man funnet at leger ofte skårer mer reliabelt 

enn andre grupper (327), trolig grunnet sin kunnskap om medisinske forhold.  Det har vært antatt 

at selvrapporterte data kan være mindre valide enn data fra intervjuer (328), mens man i andre 

studier har funnet at selvrapporterte data kan være mer valide enn data fra intervjuer på grunn av 

den intervjuedes tendens til å ønske å gjøre intervjueren til lags, såkalt «socially desirable 

responding» (329). En kombinasjon av data fra intervjuer og selvrapportering kan derfor være 

med på å sikre presisjonen i beskrivelser av fenomener som dette, noe jeg har gjort i denne 

avhandlingen. 

Ulike former for mulige skjevheter i utvalget vil også kunne påvirke validiteten i denne 

studien. Man kan tenke at leger som føler seg stressede enten ikke svarer på relativt omfattende 

spørreskjemaer grunnet en presset situasjon, eller at det kanskje er mer sannsynlig at de svarer 

fordi problematikken er mer gjenkjennelig for dem? Dette vil kunne gi en seleksjonsskjevhet i 

resultatene. På den andre siden kan det være slik at de som ikke opplever stress heller ikke er så 

interesserte i å svare på en slik spørreundersøkelse. Dette vil i så fall fjerne ytterpunktene i begge 
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ender av skalaen om emosjonell utmattelse, og begrense en eventuell seleksjonsskjevhet. 

Evidensen rundt mulige skjevheter på grunn av de som ikke svarer er motstridende. En 

lav responsrate tenderer mot å redusere representativiteten av funnene i studien fordi det 

sannsynliggjør at de som ikke svarer er forskjellig fra de som svarer. I denne studien har vi 

relativt høy svarprosent, noe som øker representativiteten. Utover dette er det vist at det følger et 

visst stigma med det å oppleve mentale helseproblemer blant leger (330, 331), og det kan ha ført 

til en underrapportering av slike plager noe som vil kunne svekke våre konklusjoner og 

representere en skjevhet. At studien oppleves som relevant er viktig for å øke responsraten blant 

leger (332) og fordi studien vår fokuserer på arbeidsforhold og trivsel som jeg antar er relevante 

problemstillinger for den enkelte lege, kan det ha bidratt til økt responsrate og dermed økt 

representativitet. 

 

Psykometriske betraktninger 

Reliabilitet 

Reliabilitet referer til hvor presise eller pålitelige dataene i studien er (287). Det finnes 

hovedsakelig tre måter å måle reliabilitet på. Man kan gjøre en test-retest-korrelasjon som sier 

noe om graden av samsvar mellom to målinger når samme test er brukt på to ulike tidspunkter på 

de samme personene og disse forventes ikke å ha endret seg og derfor svare likt begge ganger 

(287). Flere av instrumentene brukt i denne studien er tidligere testet på denne måten (225). 

Inter-rater reliabilitet er et mål som vurderer i hvor stor grad ulike personer vurderer de samme 

svarene (ved for eksempel videokonsultasjoner), og er dermed ikke aktuelt her. 

I denne studien er det reliabilitet knyttet til intern konsistens mellom de ulike  

spørsmålene i et instrument som er aktuelt å vurdere. Som beskrevet i metodedelen under hvert 

enkelt instrument, blir intern konsistens stort sett beregnet med Cronbachs som baserer seg 

på et gjennomsnitt av korrelasjoner mellom spørsmålene i en test som antas å måle en dimensjon. 

Et eksempel fra vår studie er emosjonell utmattelse som ble målt med åtte spørsmål der 

Cronbachs = 0,89. Størrelsen på koeffisienter angir andelen reliabel varians i en indeks. I 

mitt eksempel er 89 % av variansen i den latente variabelen emosjonell utmattelse forklares av de 

8 spørsmålene vi har brukt. Den interne reliabiliteten til hver av de fire dimensjonene i 

jobbstressinstrumentet anså vi å være tilfredsstillende med en Cronbachs mellom 0,73 og 

0,83. Over 0,7 blir ofte regnet som godt nok. I artikkel 4 brukte vi kun opplevd jobb-hjem stress. 
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Stress i balansen mellom jobb og hjem refererer ikke bare til familieforpliktelser, men også til 

andre ansvarsområder den enkelte lege har utenfor arbeidssituasjonen (302). Den ble målt med  

tre utsagn som hadde en Cronbachs α=0,91, noe som vil si at 91 % av variansen i den variabelen 

jobb-hjem stress forklares av de 3 spørsmålene vi har brukt. Resten av instrumentene vi brukte 

hadde en akseptabel reliabilitet på over 0,70, bortsett fra variabelen partnerstøtte som hadde en 

Cronbachs = 0.55-0,67 .  Den interne konsistensen for de fire enkeltspørsmålene i 

partnerstøtte har variert og vært noe lav på ulike tidspunkter i kohorten (Cronbach’s α mellom 

0.55 og 0.67), som i multivariate analyser kan føre at resultatet kan være mindre reliabelt. Vi 

gjorde derfor tilsvarende analyser som i artikkel 4 med kun to av de fire aktuelle spørsmålene 

(med Cronbach’s α på 0.76), som gav tilsvarende resultater. Vi valgte da å inkludere hele 

instrumentet siden dette har vært brukt i tidligere studier som vi sammenligner med. 

 

 

 

Validitet 

Validitet sier noe om i hvilken grad måleinstrumentene i studien faktisk gir informasjon om det 

jeg ønsker å måle (287). De måleinstrumenter vi har valgt å bruke i denne studien, som for 

eksempel OLBI på emosjonell utmattelse, er basert på en antakelse om at dette er et brukbart og 

sannferdig mål på det vi ønsker å undersøke. En slik antakelse kan ta utgangspunkt i to 

hovedtyper av validitet; synlig validitet (face validity) og begrepsvaliditet, som inkluderer 

kriteriebasert (prediktiv-) og innholds validitet. 

Synlig(face) validitet er en subjektiv vurdering av om et instrument måler det som skal 

måles, gjerne foretatt av spesialister på feltet (287). Før utsending av spørreskjemaene ble det 

konkludert med at emosjonell utmattelse (OLBI) så ut til å skulle måle det vi var på jakt etter i 

artikkel 3, det samme gjaldt målet på opplevd jobb-hjem stress i artikkel 4. 

Begrepsvaliditet eller teoretisk validitet (construct validity) er en vurdering av om et mål 

faktisk fanger opp de psykologiske prosesser, holdninger og handlinger som jeg ønsker å 

observere og består av kriteriebasert (og prediktiv-) samt innholds validitet. 

Kriteriebasert (concurrent) validitet måler i hvor stor grad et instrument ligner på en 

samtidig målt "gullstandard" for det begrep som skal måles.  En studie som sammenliknet 

emosjonell utmattelse i OLBI og MBI fant en korrelasjon 0,6 (303). Det tolker jeg dit at 

instrumentet vi bruker samsvarer i tilfredsstillende grad med MBI som er blant de mest brukte 
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instrumentene på emosjonell utmattelse internasjonalt. Utover dette har OLBI blitt testet mot 

BMS questionnaire (Plath &Richter, 1984), et reliabelt og valid instrument som måler korttids 

effekter av arbeidsbelastning også utover de symptomene jeg kjenner på utbrenthet (303). Den 

testen viste at de to dimensjonene i OLBI tydelig skilte seg fra de mindre relevante begrepene i 

den analysen (303). Når det gjelder jobb-hjem stress har det blitt brukt flere ulike mål med litt 

ulikt innehold i forhold til hvilke problemstillinger som ønskes belyst (171, 333) og man har ikke 

landet på en "gullstandard" så langt jeg kjenner til. 

Prediktiv validitet sier noe om hvorvidt et instrument målt på et tidspunkt kan predikere 

et instrument målt på et senere tidspunkt. I vår studie finner vi at jobb-hjem stress kan predikere 

utmattelse målt fem år senere. Jobb-hjem stress har altså prediktiv validitet for emosjonell 

utmattelse. Dette kan tyde på at det er en kausal sammenheng mellom jobb-hjem stress og 

utmattelse, men man må i den forbindelse også vurdere andre kriterier som diskutert ovenfor. 

Innholdsvaliditet sier noe om hvorvidt instrumentet dekker alle viktige sider ved det 

fenomenet vi hadde tenkt til å måle (334) og kan vurderes ulikt utfra hvordan man oppfatter 

begrepet som skal valideres. Det hadde for eksempel kunnet gi et mer utfyllende bilde av 

fenomenet utbrenthet hvis vi hadde valgt å ta med begge dimensjonene av OLBI. En   

metaanalyse (227) antyder at menn og kvinner kan oppleve utbrenthet forskjellig, der kvinner 

rapporterer mer emosjonell utmattelse mens menn rapporterer mer emosjonell distansering (jmf 

depersonalisering i MBI).  Dermed kan det at vi ikke har målt emosjonell distansering eller 

manglende engasjement ha svekket funnene våre i retning av at vi kanskje fikk med færre menn 

som opplever å være utbrente. Dette kan altså ha begrenset innholdsvaliditeten. Når det gjelder 

begrepet jobb-hjem stress har vi hentet det fra et mål som tidligere er validert på leger, som 

beskrevet i metodekapittelet. Netemeyer (333) har evaluert flere mål på jobb-hjem konflikt og 

inkluderer både tids- og belastningsbaserte konflikter i sitt mål. Bellavia og Frone anbefaler 

derimot at man bruker item som er så generelle som mulig og mener inndelingen fra Greenhaus 

and Beutell (163) i tids-, belastnings-, og atferds baserte konflikter, sier mer om årsak til 

konflikten enn å måle konflikten som sådan (171). Til tross for at finnes forskjeller mellom de 

ulike målene på jobb-hjem konflikt har nesten alle akseptable nivåer av intern konsistens 

(Cronbachs α >0.70). Våre item er generelle i sin utforming; rollen på jobb, hjemme og sosialt,  

og hvordan leger opplever at disse konkurrerer, som samsvarer dermed med anbefalingene til 

Bellavia og Frone. Den dekker for så vidt jobb-hjem balansen og ikke bare konflikten, men det er 
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ingen videre utdyping av balansen ved for eksempel å belyse hjem til jobb konflikten. Sett opp 

mot inndelingen til Greenhaus og Beutell er vårt mål kun belastningsbasert. Det vil si at vi måler 

belastningen knyttet til jobb-hjem konflikten og ikke bare konflikten som i seg selv ikke trenger å 

føre til en belastning. Jeg vil likevel konkludere med at vårt måleinstrument ser ut til å dekke de 

viktigste sidene av jobb-hjem stress. 

Avveiningen i en omfattende studie som NORDOC er hvor mange spørsmål man kan ta 

med i et spørreskjema uten at det blir altfor omfattende, noe som kan resultere i dårlig 

svarprosent. Da må noe utelates. Fordi det er emosjonell utmattelse som blir sett på som 

hoveddimensjonen i utbrenthet (123) og den har blitt brukt i de studier der man har studert 

endring over tid, som her (111, 189, 298, 299) var den et naturlig valg. 

Når det gjelder begrepsvaliditet har jeg flere betraktninger knyttet til emosjonell 

utmattelse. Jeg forsker på noe som inntil nylig ikke har vært betraktet som en klinisk diagnose 

eller som har et tydelig klinisk «cut-off». Det kan virke problematisk, spesielt med tanke på å 

fastslå prevalens som sådan (194). I denne studien har jeg sett på prediksjon av endring i 

emosjonell utmattelse og ikke prevalens så dermed har ikke den utfordringen fremstått som 

påtrengende. Det at det ikke finnes et klinisk cut-off gjør det vanskelig å vite når man klinisk bør 

ansees som utbrent og det er uklart hva som egentlig ligger i begrepet utbrent. I forhold til 

begrepsvaliditet, mangler emosjonell utmattelse (utbrenthet) altså en god klinisk validering, noe 

som også ligger utenfor rammen til denne studien. Likevel er det verdt å nevne at utbrenthet  

nylig har blitt en diagnose i ICD10-systemet, selv om den plasseres i en relativt lite spesifikk 

kategori kalt «Kontakt med helsetjenesten på grunn av problemer med håndtering av tilværelsen: 

Z73.0 Utbrenthet; tilstand av allmenn utmattelse» (335). I legehåndboka finnes det, under 

arbeidsmedisinske veiledninger, en definisjon av utbrenthet som langt på vei er en gjengivelse av 

Maslachs Burnout Inventory  som ikke er klinisk fundert og som dermed ikke er mer utfyllende 

enn måleinstrumentene som er blitt brukt i forskning frem til nå; det vil si at det ikke har bidratt 

til innholds- eller synlig validitet for et klinisk relevant begrep. I Sverige har 

“Utmattningssyndrom” vært en akseptert stress-relatert diagnose siden 2003 (192), og man har 

der utarbeidet et sett med klinisk validerte kriterier. Når nå utbrenthet har blitt en diagnose i 

Norge, kan det etter hvert åpne for muligheter for å validere begrepet klinisk i fremtidige studier. 
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Vi har kun brukt selvrapporteringsinstrumenter i vår studie. Disse kan muligens være 

mindre valide enn instrumenter som brukes i observasjonsstudier, men de er effektive og kan nå 

mange deltakere på kort tid. 

 

 

 

2.3 Etikk 
 

Deltakerne i fokusgruppe studien signerte en informert samtykke erklæring og transkripsjonene 

ble anonymisert både i forhold til hvilket sykehus og hvilken avdeling de ulike var på og ble 

oppbevart som låste dokumenter. Det ble heller ikke notert navn på noen av deltakerne, kun 

kjønn for at det skulle være mulig å skille utsagn fra hverandre under analysen. For å sikre 

respondentenes konfidensialitet var det Statistisk sentralbyrå som sammenholdt 

identitetsnumrene i datafilene med deltakernes identitet. Forskeren hadde ikke tilgang på 

deltakernes identitet under noen omstendighet. Studien er i sin helhet gjennomført i henhold til 

retningslinjer fra den Regionale Etiske Komite for Medisinsk Forskning og godkjent (2009/788a 

og 2013/1585). Studien er godkjent av Datatilsynet via Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste. 
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3. Sammendrag av artiklene 

 
3.1 Fokusgruppe studien 

 
3.1.1 Artikkel 1 

 
Hertzberg T, Skirbekk H, Aasland OG, Tyssen R, Isaksson Rø, K. 
 

Den gode legen – sterk og utholdende. 
 

Bakgrunn 
Legene i dagens samfunn møter mange kryssende interesser fra blant andre kolleger, pasienter og 

arbeidsgivere. Det er forsket mye på utvikling og regulering av den medisinske profesjonen. 

Imidlertid er det forsket mindre på legers egne opplevelser av hva det innebærer å være en god 

lege. Det er derfor viktig å få legenes eget syn på dette. I lys av den kontinuerlige utviklingen og 

endringen av legerollen, ville også vi undersøke ulike syn på legerollen blant overleger og leger 

under spesialisering (LIS). 

 
Materiale og metode 

Vi gjennomførte åtte fokusgruppeintervjuer og tre individuelle intervjuer blant overleger og leger 

under spesialisering som jobbet innenfor kirurgi, psykiatri og indremedisin, ved to ulike sykehus. 

Totalt N = 48, 56  % kvinner. Transkriptene fra intervjuene ble analysert med systematisk 

tekstkondensering basert på en metode av Giorgi og modifisert av Malterud. Tilslutt re- 

kontekstualiserte vi resultatene opp mot datamaterialet, for å finne likheter som styrket funnene 

våre og ulikheter som svekket dem. 

 
Resultater 

«Faglig dedikasjon» vist ved «høy grad av tilstedeværelse på jobb» og «stor arbeidskapasitet» 

var sentrale temaer for gode leger. Stor arbeidskapasitet ble definert som viljen til å strekke seg 

langt, jobbe overtid og jobbe effektivt. Overlegene opplevde det å være lege mer som en 

«livsstil», mens leger under spesialisering i større grad så på det som en «jobb». 

 
Fortolkning 

Norske sykehusleger ønsker å fremstå som faglig dedikerte. Dette kan de vise gjennom en sterk 

vilje til å jobbe hardt og effektivt med pasientarbeid og samtidig strekke seg langt for å være til 

stede utover regulær arbeidstid. Det å bli faglig god fremsto som en grenseløs og livslang prosess, 

med få beskrivelser av hva som er «godt nok». 
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3.1.2 Artikkel 2 

 
Hertzberg T, Skirbekk H, Aasland OG, Tyssen R, Isaksson Rø, K 

.  
Dagens sykehuslege – fremdeles alltid på vakt. 

 

 
Bakgrunn 

Norske sykehusleger fremholder verdien av faglig dedikasjon som styrende for normer og atferd 

innen profesjonskulturen. Forventningene om stor grad av arbeidskapasitet og tilstedeværelse vil 

ha betydning både på jobb og i skjæringspunktene mellom jobb og hjem. Det er derfor viktig å 

undersøke utfordringer leger opplever ved å være faglig dedikerte. 
 

Materiale og metode 

Vi gjennomførte åtte fokusgruppeintervjuer og tre individuelle intervjuer blant til sammen 48 

overleger og leger under spesialisering, som jobbet innen kirurgi, psykiatri og indremedisin ved 

to ulike sykehus. Totalt N = 48, 56  % kvinner. Intervjuene ble analysert med systematisk 

tekstkondensering. 

 
Resultater 
Når norske sykehusleger ønsker å fremstå som gode leger, opplever de at det får konsekvenser 

for samspillet med legekollegiet, ledelsen og balansen mellom hjem og jobb. Interessekonflikter 

fremkom mellom overleger og leger under spesialisering. Ledelsesinitiativ for å håndtere fravær, 

livsfasetilpasning av legejobben og økt lederengasjement blant leger var tiltak som ble foreslått. 
 

Fortolkning 
Bedre gjensidig kunnskap mellom leger og ledelse om hverandres verdier og ansvarsområder vil 

være viktige premisser for å kunne gjøre strukturelle endringer, for eksempel bedre planlegging 

av fravær og mulighet for livsfasetilpasning i arbeidsplaner. 
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3.2 Den prospektive studien NORDOC 
 
3.2.1 Artikkel 3 

 
Hertzberg TK, Isaksson Rø K, Vaglum P, Moum T, Røvik JO, Gude T, Ekeberg Ø, 

Tyssen R. 

 

Stress i balansen mellom jobb og hjem: En viktig prediktor for emosjonell utmattelse 15 år 

inn i legekarrieren. 

. 
 

Bakgrunn 

Stress knyttet til balansen mellom jobb og hjem har vist seg å være assosiert med utbrenthet. Det 

vi ikke vet er om slikt stress er om det er like viktig for begge kjønn og hvor viktig det er i ulike 

faser av karrieren. Vi har derfor undersøkt endring i opplevd stress knyttet til jobb-hjem balansen 

mellom 10 og 15 år ut i karrieren og om endring i den formen for stress kan forutsi emosjonell 

utmattelse (en hoveddimensjon i målet på utbrenthet) fem år senere, kontrollert for andre faktorer. 

 
Materiale og metode 

En landsomfattende årskohort av leger (NORDOC; n=293) fullførte spørreskjemaer 10 og 15 år 

etter at de var ferdige med legestudiet. Endringer i perioden ble undersøkt og faktorer som 

predikerte emosjonell utmattelse ble undersøkt ved hjelp av lineær regresjonsanalyse. 

 
Resultat 

Nivåer av opplevd stress knyttet til jobb-hjem balansen gikk ned, mens nivåer av emosjonell 

utmattelse forble uendret gjennom denne fem års perioden. Manglende reduksjon av stress 

knyttet til jobb-hjem balansen var en uavhengig prediktor av emosjonell utmattelse 15 år etter 

studieslutt (β=−0.21, p=0.001). Andre uavhengige prediktorer var reduksjon i opplevd støtte fra 

kolleger (β=0.11, p=0.04) og nivået av emosjonell utmattelse målt 10 år etter studieslutt (β=0.62, 

p<0.001). Kollegastøtte var en viktigere prediktor for menn enn for kvinner. I separate analyser 

av menn og kvinner fant vi at det som 

predikerte endring i emosjonell utmattelse for kvinner var manglende reduksjon i stress knyttet 

til jobb-hjem balansen, og reduksjon i opplevd kollegastøtte og manglende reduksjon i 

arbeidstimer for menn. 

 
Fortolkning 

Endring i stress knyttet jobb-hjem balansen er en hovedprediktor (uavhengig) av emosjonell 

utmattelse 15 år etter studieslutt. Blant menn vil sosial støtte fra kolleger og ledere være viktig 

for å redusere risikoen for utvikling av utbrenthet ved jobb-hjem stress. 
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3.2.2 Artikkel 4 

 
 

Hertzberg T, Skirbekk H, Tyssen R, Isaksson Rø, K. 
 

 

Jobb-hjem balansen blant norske leger i et 10 års perspektiv 2003 - 2014. 
 

 
Bakgrunn 

Stress knyttet til balansen mellom jobb og hjem stress er viktig for legers helse.. Med mulig økt 

stress i forbindelse med omorganiseringer i helsevesenet, og en økende andel yrkesaktive 

kvinnelige leger, ville vi studere om slik stress øker over tid og eventuelle kjønnsforskjeller. 
 

Materiale og metode 
Vi sammenlignet data ved bruk av t-test og Khi-kvadrat test 10 og 15 år etter studieslutt fra to 

kohorter som var ferdige med medisinerstudiet med fem-seks års mellomrom, i 1993/94 eller 

1999 (NORDOC). Prediktorer for opplevd jobb-hjem stress 10 og 15 år ut i karrieren ble 

undersøkt med multippel lineær regresjonsanalyse. Det ble også undersøkt interaksjoner med 

kjønn og kohort. 
 

Resultater 

Den yngste kohorten hadde signifikant lavere nivå av jobb-hjem stress 10 år etter studiet enn den 

eldste kohorten (2.2, SD 1.0 vs 2.6, SD 1.0, p>.001), etter 15 år fant vi ingen signifikante 

forskjeller i nivå. Ingen signifikante kjønnsforskjeller i nivå av opplevd jobb-hjem stress innad i 

kohortene, men justert for partnerstøtte og arbeidstimer opplevde kvinnelige leger høyere jobb- 

hjem stress ved begge tidspunkt. Partnerstøtte var spesielt viktig i den eldste kohorten 10 år etter 

studiet. 
 

Fortolkning 
Forklaringer på lavere jobb-hjem stress i den yngste kohorten kan ligge i de norske 

velferdsgodene, en tilnærmet full barnehagedekning, en økt oppmerksomhet rundt 

støtteordninger for leger men også gjennom at en profesjonell identitetsendring i retning av å se 

på legeyrket som en jobb og ikke en livsstil har økt legenes fokus på å ivareta egne behov. 



91 
 

 

4. Generell diskusjon 
 

Den overordnede målsettingen i dette prosjektet var å studere legerollen og hvordan legerollen 

kan utfordre det å få til en god balanse i livet og hva legene opplever som viktig i forhold til å 

forebygge stress og slitenhet i eget liv. Dette temaet har ikke minst blitt satt på dagsorden 

17.oktober i år (2017). Da vedtok Verdens legeforening (World Medical Association) en revidert 

versjon av den universelle legeeden, også kjent som Genève-deklarasjonen, og for første gang er 

legens plikt til å ta vare på seg selv tatt med: «Jeg vil ivareta min egen helse, mitt velvære og 

mine evner, for å kunne gi omsorg av den høyeste standard» (8). Ved utforsking av dette temaet 

ble mulighetene for å ivareta en slik balanse relatert til betydningen av å være en god lege. Det 

ble derfor også viktig å utforske hva legene mente med den gode lege. 

 
 

4.1 Den gode lege 
 

I denne studien beskrives at det å være en god lege er å være faglig dedikert med høy grad av 

tilstedeværelse på jobb og vilje til å jobbe effektivt og strekke seg langt for å få dette til (stor 

arbeidskapasitet). Enigheten om disse verdiene innad i profesjonen var tydelig i den aktuelle 

studien, og det fremgikk også at mange av deltakerne mente at dette var et viktig grunnlag for 

den tilliten pasientene burde kunne vise sine behandlere (35, 36). Den «gode legen» har vært 

beskrevet i litteraturen som altruistisk og humanistisk (336-338) og det finnes, som beskrevet 

innledningsvis, mye forskning på medisinsk profesjonalitet som er knyttet til beskrivelser om 

den gode legen (72). Det å ha en definisjon av profesjonalitet er nødvendig både innad i 

profesjonen for å skape en felles identitet og utenfor profesjonen for å tydeliggjøre hva 

profesjonen er dedikert til og hvilke verdier den besitter (58). 

 

4.1.1 Den gode legen-faglig dedikert og utholdende 

 
Faglig dedikasjon eller det å holde et høyt faglig nivå virket som en grunnforutsetning for de 

fleste legene i fokusgruppestudien. Deres beskrivelse av dedikasjon sammenfaller med 

beskrivelser av dedikasjon i faglitteraturen som en følelse av betydning, entusiasme, inspirasjon 

og stolthet (225) i forhold til faget medisin. Dedikasjon til faget presenteres som en verdi det er 
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vanskelig å stille spørsmål ved fordi pasienter, kollegaer og de som administrerer helsevesenet 

har nytte av faglig dedikerte leger og legene selv oppga å bli motivert av dette. 

I litteraturen hevder noen at det tradisjonelt mest særegne for den medisinske profesjon, 

ligger i å være dedikert til noe uegennyttig (339). Tilstedeværelse ut over regulær arbeidstid og 

«viljen til å strekke seg litt ekstra» som vi fant i vår studie, kan likne idealene om den 

uegennyttige hjelperen som setter egne behov til side, og som har vært beskrevet som altruisme 

(340). Man kan sette spørsmål ved om slik altruisme alltid er uegennyttig, eller om den også kan 

være egoistisk (341). En måte å se på sammenhengen mellom altruisme og egoisme på er at 

tilsynelatende altruistiske handlinger egentlig er motivert av hvilke egne fordeler som kan oppnås 

(341). Når dagens leger strekker seg langt og tilbyr høy grad av tilstedeværelse og jobber hardt 

og effektivt kan det være både en fordel og en ulempe, for pasienten så vel som for legen.   

Legen får samlet den erfaringen som trengs for å være en «god lege», mens pasienten nyter godt 

av den dedikerte legens kompetanse. Strekker legen seg kun for pasientens beste eller også på 

grunn av egen faglig dedikasjon og et ønske om legitimitet blant kollegene? Dette tydeliggjør at 

motivasjonen bak normene for tilstedeværelse kan være delt. I denne delte motivasjonen kan 

spørsmålet bli hvorvidt det er til pasientens beste at legen også tenker på sitt eget beste. 

Er det alltid til pasientens beste at legen har høy grad av tilstedeværelse og jobber hardt 

og effektivt, eller kan man tenke seg at en lege som setter grenser basert på egne behov like 

gjerne kan være til pasientens beste? Det finnes ingen klare svar på en slik problemstilling, men 

denne studien indikerer at det er viktig å reflektere over den. Når legene i studien for eksempel 

forklarer at det ikke kan være forutsigbart om de kan komme hjem til middag med familien, kan 

det gi inntrykk av at det oppstår konflikt mellom andre-orientert (hensyn til pasienter) og indre- 

orientert (tid til faglig oppdatering/forskning) motivasjon og atferd. Det kan være utfordrende å 

forholde seg til disse uten at de er gjensidig utelukkende (336, 342). 

Man kan vanskelig lovregulere altruisme, forpliktelser eller individuelle profesjonelle 

vurderinger. Denne studien viser at det er viktig med en bevisstgjøring både innad i profesjonen 

om ulike sider av disse idealene, og utad til pasienter og samfunn om hva disse begrepene kan 

bety i praksis. Særlig i lys av de store endringene i helsetjenesten, i form av teknologiske 

nyvinninger og håndtering av ny biomedisinsk kunnskap samt at pasienter har andre 

forventninger og krav, gjenspeilet i endret lovgivning (45;§4, 343, 344), er det viktig å utforske 

hva disse idealene betyr i dag. 
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4.1.2 Arbeidskapasitet og tilstedeværelse på jobb 

 
Forventningen legene formidler om å jobbe intenst og effektivt samsvarer med tidligere forskning 

som viser at det å jobbe hardt er en gjennomgående norm innen legeprofesjonen (345).         

Viljen til å strekke seg langt fremsto som grunnleggende blant legene og som et uttrykk for 

dedikasjon, noe som ga legitimitet i kollegiet. I legeyrket er erfaring viktig og å oppnå medisinsk 

kompetanse handler om livslang læring, noe legene i studien uttrykte eksplisitt. Utfordringen  

som fremkommer her er om det er mulig å være en «god nok" lege underveis, på tross av at man 

strever mot en enda høyere kompetanse. Det kan virke som det er en viss ambivalens knyttet til 

dette fordi de yngre legene gir inntrykk av å ha en økt bevissthet knyttet til det å ha en stor 

arbeidsmengde og de langsiktige konsekvensene av å strekke seg langt.  En svensk studie som 

intervjuet yngre leger viste at legene fremstilte seg som leger som setter grenser for 

arbeidsmengden for ikke å bli frakoblet følelsesmessig og ende opp som en «macho» lege (346). 

Deres fremstilling av seg som lege beskrev en som verdsatte empati, samarbeid og et åpent klima 

for å stille spørsmål. 

God profesjonalitet defineres ofte indirekte ved å beskrive ikke-profesjonell atferd (48). 

Derfor måtte vi også utforske indirekte måter å beskrive "god lege" på.  I stedet for å snakke om 

hva det innebærer å være en god lege, snakket legene om kolleger som ikke «tilpasset seg» eller 

ikke «ville nok». Konsekvensene av slik faglig dedikasjon, slik de fremkommer i denne studien, 

understreker betydningen av å sette spørsmålstegn ved om det å være faglig dedikert 

nødvendigvis må innebære en høy grad av tilstedeværelse og stor arbeidskapasitet eller om man 

kan være faglig dedikert og vise dette uten å strekke seg så langt. 

 

4.1.3 Eget fravær 

 
Både norske og internasjonale studier viser at mange leger går på jobb når de er syke og  

forventer at kollegene gjør det samme (133). For å prøve å forstå hvorfor legene stiller slike krav 

til seg selv er det viktig å se på konteksten de er i. Man trenger å utforske hvilke konkurrerende 

verdier det finnes i kulturen blant sykehuslegene som kan forklare atferd og hvordan ulike 

personer løser slike verdikonflikter (347). I vår studie oppga legene at sykenærværet skyldtes på 

den ene siden lojalitet: ikke å pålegge kollegene mer arbeid.  På den andre siden kunne fravær 

true idealet om den faglig dedikerte legens utholdenhet og arbeidskapasitet. Et eksempel på dette 
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så jeg i vår studie når yngre leger prioriterte andre livsarenaer som familien, og dermed utfordret 

eldre kollegers oppfattelse av hva som er nødvendig grad av dedikasjon, for en «god lege». 

 

Profesjonskulturen 

Enkelte overlegers tydelighet på at profesjonskulturen ikke måtte være en sutrekultur, ble oppgitt 

å bidra til at leger under spesialisering ikke meldte fra om utfordringene de hadde med å få til en 

forventet grad av tilstedeværelse.  Dette kan henge sammen med uuttalte tanker om at det å ikke 

gi uttrykk for følelser assosieres med styrke og psykologisk tilpasning (227, 348, 349), mens det å 

gi uttrykk for følelser kan assosieres med å være sårbar.  En nylig publisert studie blant kanadiske 

medisinerstudenter viser at allerede tidlig i studiet gir legestudentene uttrykk for at de tenker       

at det å spørre om å få minsket arbeidsmengde for å unngå overbelastning, er å vise svakhet       

og mangel på ansvar (350). Flere av legene under spesialisering opplevde utfordringer med          

å leve opp til normene i kollegiet knyttet til tilstedeværelse og arbeidskapasitet, men turte        

ikke si fra. En forklaring på dette kan være at støtte fra overlegene (særlig de eldre kollegene) ble 

assosiert med mulighetene for videre utvikling og samarbeid. Det var også denne gruppen som 

tydeligst hevdet normene om tilstedeværelse og utholdenhet, mens de yngre legene hadde begynt 

å utfordre dem.  Hovedskillet i vår kvalitative studie går mellom yngre og eldre leger og ikke 

mellom kjønn. Det er likevel verdt å merke seg funn i en svensk kvalitativ studie der profesjonell 

identitetsutvikling har blitt analysert i forhold til kjønn og der de har gått mer i detalj på det 

konkrete innholdet i dette (346). Studien illustrerer prosesser som inkludering og ekskludering i 

både aktivt klinisk arbeid og i arbeidsmiljøet for øvrig, på bakgrunn av kjønn. Tidligere studier 

har vist at det fortsatt eksisterer kjønnsstereotype normer innenfor medisin, hovedsakelig i favør 

av de mannlige legene, som påvirker hvilke studenter som blir tatt på alvor og som oppfattes som 

fremtidige kolleger og dermed tilbys aktiv deltakelse i det kliniske arbeidet (351-353). Vi kan 

ikke se bort fra at slike kjønnsstereotype normer kan være noe av det som ligger til grunn for 

funnet vårt om en sammenheng mellom det å være kvinne og det å oppleve utfordring i jobb- 

hjem balansen (artikkel 4).  Profesjonsnormene som vi avdekker i vår kvalitative studie og som 

har vist seg å utfordre jobb-hjem balansen, har vært preget av normer knyttet til en tradisjonell 

mannsrolle, men som det har vist seg å være vanskelig å få tak i dersom man ikke spesifikt spør 

om det. Vi må anta at slike sammenhenger også er tilstede blant norske leger, men at vår studie 

ikke har vært konstruert slik at dette var mulig å fange opp. 
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I den kvantitative studien fant vi at opplevd reduksjon i støtte fra kollegene predikerte 

emosjonell utmattelse fem år senere, særlig blant mannlige leger (186). I en svensk studie blant 

legestudenter fant man at det som motiverte dem mest var et godt arbeidsmiljø og ha gode 

kolleger (346). «Enten så er du en del av det, eller så er du utenfor» (Gruppe 7) var det en lege 

under spesialisering som sa. Det å beholde støtten fra kolleger var svært viktig for legene og i 

kombinasjon med normen om høy grad av tilstedeværelse som ble beskrevet som avgjørende for 

å oppnå idealet om å være en god lege, førte det til at flere av legene opplevde at i jobben som 

lege «kan man ikke være syk». Dermed fremsto det som om fravær på grunn av sykdom handlet 

om hvordan den enkelte håndterte det å være syk og selve sykdommen ble underordnet. Dette er 

tankevekkende når man vet at leger kan så mye om sykdom, og dermed også vet at ikke all 

sykdom lar seg håndtere ved å ta seg sammen. Dette er et eksempel på at måter å være og å gjøre 

ting på var legitime så lenge de samsvarte med normene om hva som kunne forventes, og ble 

oppfattet som illegitime dersom de brøt med slike normer (354). Denne helseatferden, med uttalt 

grad av sykenærvær blant norske leger er også undersøkt og grundig beskrevet tidligere, og dette 

styrker validiteten av våre funn (133, 355). 

Så lenge graden av profesjonalitet delvis ser ut til å bli målt ut fra antall timer man jobber, 

vil skillet mellom generasjonene av leger opprettholdes (356). Slike innbyrdes konflikter i 

legekollegiet kan bidra til at for eksempel utfordringer knyttet til fravær individualiseres i stedet 

for å bli overlatt til ledelsen. I dag står de fleste leger under spesialisering i midlertidige stillinger 

og flere er i vikariater, noe som ble understreket av legene i studien vår, og det er stor konkurranse 

om de få faste stillingene som finnes. Dette kan bidra ytterligere til at det ikke sies fra                 

om utfordrende forhold til ledelsen og at man vegrer seg for å ta hensyn til egne behov, ved for 

eksempel sykdom, av redsel for å ikke få videre engasjement eller bli anerkjent av kollegiet. I     

lys av funnene våre kan leger med fravær bli sett på av kolleger som ikke dedikerte nok. Dette 

samsvarer med funnene fra en studie blant allmennleger der det å fremstå frisk var viktig fordi de 

opplevde at deres helsetilstand ble brukt som en indikator på deres medisinske kompetanse (126). 

 

4.1.4 Faglig dedikert til pasientbehandling og faglig oppdatering. 

 
Den faglige dedikasjon som legene i studien beskriver som høy grad av tilstedeværelse og stor 

arbeidskapasitet kan indikere at det ikke finnes en definisjon på hva som er "godt nok". Enkelte 

antyder at man kanskje ikke kan definere hva som er godt nok for helsepersonell fordi man 
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mangler en klar definisjon av et «godt helsesystem» (357s.28). Det kan bli vanskelig å ha normer 

for hva som er godt nok når kvalitet i helsevesenet generelt er vanskelig å måle. Dessuten er det 

som er godt nok i dag ikke nødvendigvis godt nok i morgen. På den annen side kan kvalitet være 

å møte krav innenfor en definert standard (358) som for eksempel pasientens behov. Da behøver 

ikke kvaliteten være fremragende. Da holder det at den er god nok for å dekke behovene til 

akkurat den pasienten (357). 

Den tredelte målsettingen for helsepolitikk, formulert av Institute for Healthcare 

Improvement, består av forbedring av kvalitet i pasientbehandlingen, forbedring av populasjonens 

helse og redusert ressursbruk (359). De siste årene har flere forskere argumentert for                     

at man må utvide dette til en firedelt målsetting, der gode arbeidsforhold for helsearbeiderne   

også må inkluderes som et sentralt mål (360). Sikka og medarbeidere sier: "Mens de tre første 

målsettingene utgjør et rasjonale for at helsevesenet skal eksistere, blir den fjerde målsettingen et 

fundament for at de andre tre kan realiseres"(361). Det blir derfor viktig å undersøke hvorvidt  

høy grad av tilstedeværelse og stor arbeidskapasitet skaper forutsetninger for "gode 

arbeidsforhold" for sykehusleger. For mange leger vil vitenskapelig basert praksis representere 

kvalitet og for å holde seg faglig oppdatert forteller legene i studien om at det kreves stor 

arbeidskapasitet og tilstedeværelse. Vitenskap endrer seg så raskt i dag at det å holde seg faglig 

oppdatert har blitt en utfordring. Ikke bare er det en kunnskapseksplosjon innen medisinfaget, det 

er også en rask endring av den allerede store mengden av kunnskap. Legene i vår 

fokusgruppestudie gir inntrykk av å ha et stort behov for å oppdatere seg faglig gjennom å holde 

tett faglig kontakt med kolleger, få tid til faglig fordypning og tid til forskning (362). Dette 

samsvarer med en tidligere studie blant norske leger som fant at forskning ble ansett som en 

viktig del av legenes kliniske arbeid, og at det å forske nærmest ble sett på som et tegn på 

forpliktelse overfor profesjonen (363). Dette ble også en konklusjon i « the Medical 

Professionalism Project» (59). 

Samtidig ga sykehuslegene i vår studie uttrykk for at de så seg nødt til å utvide 

arbeidstiden for å øke fagkunnskapen. Dette er i tråd med tidligere studier som viser at 

sykehusleger innen flere spesialiteter mente at minst 45 timer i uken må til for å sikre en god 

spesialisering (364). Selvpålagt overtid for leger har tidligere vist seg å speile avstanden mellom 

legenes egen vurdering av hvor mye tid som trengs for tilstrekkelig høy faglighet og krav om 

kostnadseffektivitet (365). At legene ikke rekker å holde seg faglig oppdatert samsvarer med det 
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Torgersen påpeker som en trussel mot profesjonaliteten (54). Resultatene i vår studie tilsier 

at det er viktig å spørre om det er mulig å se på seg selv som faglig dedikert lege og samtidig 

forholde seg til regulær arbeidstid og ta vare på egne og familiens behov, eller om det er 

nødvendig å utvise så stor arbeidskapasitet og mye tilstedeværelse på jobb for å kunne kalle seg 

en god lege at det ikke er plass til slike hensyn. Kan det å jobbe for en bedre balanse i legens liv 

faktisk være en basis for god pasientbehandling? Enkelte studier kan tyde på det (76, 361). 

 
 

4.2 Balansen i livet som den gode legen 
 

Våre data viser at det er krevende å få til en god balanse mellom forpliktelser på jobb og utenom 

jobb for mange av legene i studien.  Tidligere forskning har også påpekt at som profesjonell 

forventer man av seg selv og av andre at man ikke setter tid som en begrensning, kun behovene 

og kravene fra den det skal ytes service til (366). Konsekvensen av dette kan bli at utfordringer 

med balansen gjøres til et personlig anliggende for den enkelte lege. I henhold til Boundary 

teorien (177, 178) er det hvordan man klarer å sette grenser ved de ulike domenene i livet og 

hvor mye man lar det ene domenet trenge seg over på det andre som bestemmer hvor godt man 

får til balansen i rollene, som for eksempel både dedikert lege og dedikert forelder. Når det er 

knyttet retningsgivende normer til å være en faglig dedikert lege opp mot mer uklare normer 

knyttet til å være forelder kan det bidra til at krav man opplever i rollen som lege kan fremstå 

som viktigere enn kravene man har i rollen som forelder. Dette kan vanskeliggjøre en god 

balanse. I 2017 gikk norske sykehusleger og andre medlemmer av Akademikerne til streik på 

spørsmålet om hvor mye påvirkning arbeidsgiveren (Spekter) gjennom unntak fra 

Arbeidsmiljøloven kunne ha på legens pålagte overtidsarbeid. Spekter fikk i første omgang 

medhold i Rikslønnsnemnda, men da saken kom opp i Arbeidsretten fikk legene støtte i at den 

ordningen som inntil da hadde vært praktisert kunne opprettholdes. Dette er sannsynligvis første 

gang i historien, også internasjonalt, at legene fikk rettslig støtte på betydningen av også å ha et 

privatliv. 

Til tross for at det helt klart finnes fordeler knyttet til objektive, tekniske og grundige 

leger finnes det evidens for at når slike leger også er friskere og mer fornøyde kan dette bidra til 

en mer effektiv pasientbehandling (336).  Ivaretakelse av egne behov fjerner ikke nødvendigvis 

oppmerksomheten fra pasientsentrert behandling. Et mer holistisk og balansert fokus på legers 
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egenomsorg og personlige helse vil tvert imot kunne føre til en fornuftig og realistisk vei til en 

pasientsentrert helsetjeneste. Dette understrekes i den reviderte universelle legeeden fra oktober 

2017, der ivaretakelse av egen helse presenteres som en plikt (8). Dersom legene blir for 

dedikerte og bruker for mye av sine personlige ressurser i starten av karrieren, enten på seg selv 

eller på pasientene, kan det få konsekvenser som på sikt kan føre til utbrenthet eller andre 

stressrelaterte lidelser (367, 368). Utbrenthet har i tidligere studier blitt assosiert med en redusert 

kvalitet i det kliniske arbeidet ved mindre empati og altruistiske holdninger og en økt 

objektivering av pasienter (108, 203, 369). 

 

4.2.1 Livsstil eller bare en jobb? 

 
Gjennom denne studien får vi innsikt i forskjellen mellom å forstå legerollen som en livsstil 

kontra det å se på legerollen som en jobb. Dette er også beskrevet i internasjonal forskning (356, 

370). I fokusgruppestudien vår representerte flere av overlegene synet på legerollen som en 

livsstil mens flere av legene som var under spesialisering snakket om legeyrket som en jobb. 

Siden det er de enkelte legene som til sammen utgjør profesjonen og som hver for seg tilegner  

seg og forvalter sin profesjonelle rolle, er det den enkelte leges rolleforståelse, motiver og 

handlinger som bestemmer profesjonens faktiske funksjon, troverdighet og kulturelle posisjon 

(371). Noen mener at den yngre generasjonen har byttet ut idealet om altruisme med egne 

interesser, altså en mer egoistisk tilnærming, når de legger mer vekt på privatliv og familie (356, 

372). Strukturen med oppdelt vaktdøgn og kortere arbeidstid kan ha ført til at yngre leger føler 

seg mindre personlig ansvarlige for pasientene (373). De kan dermed føle seg mindre forpliktet i 

jobben som lege. Utviklingen med stadig nye oppgavedelinger og sub-spesialiseringer kan gå på 

bekostning av kontinuitet i behandlingen. På denne måten kan organiseringen av legejobben også 

bidra til å vedlikeholde dedikasjon som verdi gjennom stor kapasitet og mye tilstedeværelse, 

siden det også passer med behovet for kontinuitet. 

På den annen side kan forskjellen i synet på legerollen mellom overleger og leger under 

spesialisering, også representere en alderseffekt, som vil si at dagens yngre leger vil sosialiseres 

inn i legerollen som "en livsstil" senere i karrieren. Det finnes forskning som sier at synet på 

profesjonalitet endrer seg i løpet av karrieren gjennom noe som kan sees på som en 

modningsprosess eller mer som en gradvis aksept av dominerende verdier og normer i 
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profesjonskulturen (374). Dette kan stemme overens med våre funn der overleger og leger under 

spesialisering beskriver det å være leger som en livsstil versus en jobb. 

 

4.2.2 Balansen mellom jobb og hjem 

 
Et viktig funn i denne avhandlingen var at nivået på stress forbundet med balansen mellom jobb 

og hjem gikk ned for legekohort 1 mellom 10 og 15 år etter endt medisinstudium (186). Vi fant 

ingen kjønnsforskjeller i nivåer eller endring i jobb-hjem stress blant legene i legekohort 1 i 

studien (artikkel 3).  Når vi i en ny studie sammenliknet legekohort1 med en yngre kohort leger, 

legekohort 2, fant vi noe uventet at legekohort 2(den yngste kohorten) opplevde mindre jobb- 

hjem stress 10 år etter studieslutt enn legekohort 1 (artikkel 4 i avhandlingen, manuskript). Dette 

antyder at det har vært en nedgang i jobb-hjem stress mellom 2003 og 2008 blant yngre norske 

leger som har studert i Norge. Det var ikke forskjell i opplevd jobb-hjem stress mellom 

legekohortene 15 år etter studiet. Det er i tidligere longitudinelle studier av legekohort 1 vist at 

jobb-hjem stress varierer gjennom legekarrieren, med en økning gjennom de første årene og en 

reduksjon fra 10 til 15 år etter studiet (4, 8). Legekohort 2 jobbet færre timer i gjennomsnitt per 

uke 10 år etter studiet og flere jobbet deltid, men forskjellen mellom kohortene var der selv når   

vi kontrollerte for denne reduksjonen i arbeidstid (antall arbeidstimer). Høyere nivå av jobb-hjem 

stress i Legekohort 1 må altså skyldes andre forhold enn arbeidstid. De store helsereformene som 

er implementert i samme periode som studien, har endret legenes arbeidsforhold, men kan sies å 

føre til en paradoksal kombinasjon av både muligheter og trusler. På den ene siden trenger 

helsevesenet faglig dedikerte leger som er fleksible og tilpasningsdyktige. På den andre siden vil 

høy grad av tilstedeværelse på jobb, høye krav til kapasitet og muligheter for hjemmekontor 

kunne knytte legene tettere til jobben som igjen vil utfordre balansen mellom jobb og hjem. 

Fordi omorganiseringer ofte fører til både muligheter og trusler er det ikke sikkert vi klarer å 

fange opp nyansene i påvirkningen de har på legene i den studerte perioden. 

 

Hva med kjønnsforskjeller? 

Flere internasjonale og norske studier har funnet mer jobb-hjem stress blant kvinner enn blant 

menn (375). Derfor er det interessant at vi finner få kjønnsforskjeller i denne relativ unge og 

aldersmessig homogene gruppen (186) og at kjønnsforskjeller heller ikke er fremtredende i 

fokusgruppestudien (362, 376). Vi fant ikke ujusterte kjønnsforskjeller i nivå av jobb-hjem stress 
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i studien der vi sammenliknet de to kohortene, men når vi kontrollerte for arbeidstid eller for 

partnerstøtte fant vi at kvinner opplever mer jobb-hjem stress enn menn på begge tidspunkter. En 

svensk studie fant at ønsket om en overkommelig arbeidsbelastning og et rikt liv utenfor jobben 

var kjønnsnøytralt (346). Fordi kjønnsforskjeller i stress knyttet til balansen mellom jobb og  

hjem tidligere har vist seg å avhenge mer av sosiale forventninger og normer enn av biologiske 

forskjeller mellom kjønnene kan man fremover, med en stadig endring av de sosiale normene, 

forvente gradvis færre kjønnsforskjeller (377). For eksempel er sosiale normer og sosialisering 

inn i de ulike kjønnsrollene tradisjonelt blitt påvirket av forventninger som at kvinner er/har 

forventet i større grad å identifisere seg med familierollen og å tilbringe mer tid med husarbeid 

enn menn (375), mens dette er i ferd med å endre seg i retning av en forventning om mer likestilt 

fordeling. I en studie blant yngre svenske leger ble familie og fritid sett på som svært viktig for å 

mestre godt og fortsatt være empatiske i jobben som lege (346). I Norge, og i Skandinavia 

forøvrig, har vi lenge brukt betydelige ressurser gjennom ulike velferdsordninger for å legge til 

rette for par der begge er i arbeid. Både en god fødselspermisjonsordning og et velutbygd 

barnehagetilbud der målet om full barnehagedekning fra 2003, langt på vei er oppnådd. I 

perioden 2000- 2010 økte dekningsgraden i Norge for 1-5 åringer fra 62 % til 89 %. Fra 2010 og 

til 2015 har dekningsgraden for den samme gruppen bare økt til 91 % (378). Dette kan ha hatt 

betydning for legene og kan være deler av forklaringen på at vi finner en reduksjon i opplevd 

jobb-hjem stress mellom 2003 og 2008. Dette støttes også av at betydningen av partnerstøtte, 

sikkert også med hensyn til barnepass, var viktigere for de i den eldste kohorten i artikkel 4.15 år 

etter studiet har legene eldre barn med mindre tilsynsbehov, og det er heller ingen justert effekt 

av antall barn på opplevd jobb-hjem stress. 

Kulturen innad i den medisinske profesjonen kan, som vi har sett, bidra til en  

rollekonflikt mellom personlig og profesjonelt liv.  I dag har både mannlige og kvinnelige leger i 

stor grad partnere med egne karrierer, og ofte er partner også lege . Når det gjelder de 

hverdagslige konsekvensene av jobbidealer diskutert over, er det imidlertid vist at kvinner og 

menn takler jobb-hjem balansen på forskjellig måte. Menn trekker oftere et tydelig skille mellom 

de ulike rollene mens kvinner i større grad integrerer dem (375). Vanskelighetene mange yngre 

leger oppgir med å få til denne balansen har vist seg å lage barrierer for karriereprogresjonen, 

spesielt for kvinnelige leger (379). Når den kvinnelige legen er gift med en kollega ser man 

likevel at disse spesialiserer seg oftere enn de uten legepartner, og innen noen fagområder bruker 
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de kortere tid på å fullføre spesialiteten enn andre kvinnelige leger (380). Kvinner reduserte  

antall arbeidstimer i større grad enn menn, til tross for en like stor familiebelastning målt ved 

antall barn (18). Det er fortsatt mer uvanlig for mannlige enn for kvinnelige leger å gjøre 

justeringer for å imøtekomme familiebehov. En måte å redusere stress knyttet til balansen 

mellom jobb og hjem er selvsagt å redusere arbeidstiden (18), men både i Norge og  

internasjonalt diskuteres det om en ytterligere reduksjon i legenes arbeidstid kan senke nivået på 

spesialistutdanningen (364). Denne studien understreker viktigheten for medisinske ledere og 

kolleger å støtte slike valg som å redusere arbeidstiden for å øke menns toleranse for jobb-hjem 

stress. Reduksjon i støtte ved jobb-hjem-stress predikerte mer utmattelse fem år senere særlig for 

mannlige leger. Manglende reduksjon av arbeidstid blant menn viste en sammenheng med 

emosjonell utmattelse (utbrenthet) senere i karrieren (186). Både i Norge og internasjonalt 

diskuteres det om en ytterligere reduksjon i legenes arbeidstid kan senke nivået på 

spesialistutdanningen (364), så det å lete etter en løsning som kan balansere disse to hensynene 

vil være viktig fremover. 

 

Hva med generasjonsforskjeller? 

Til tross for disse funnene presentert i forrige avsnitt, ser profesjonskulturen ut til å opprettholde 

forestillingen om at det å ta hensyn til egen familie ikke er forenlig med å være en «god lege». 

Når det å oppleve sosial støtte fra legekollegene har vist seg å gi bedre trivsel og være viktig for 

legene i begge våre studier, blir det å skulle bryte med denne typen forestillinger ekstra 

vanskelig. Sykehuslegene i fokusgruppestudien bekreftet dette og ga uttrykk for at de opplevde at 

legejobben var vanskelig å kombinere med ansvar utenfor jobb. Her ble generasjonsskillet     

også spesielt tydelig. Mens legene under spesialisering hentet sosial støtte fra besteforeldre og 

andre og samtidig stilte krav om å gå når regulær arbeidstid var over, opplevde overlegene at 

deler av pasientansvaret ble skjøvet over på dem. Overlegene hadde ikke vært vant til å gjøre 

liknende tilpasninger som leger under spesialisering nå gjorde. Overlegene kom på denne måten 

litt «mellom barken og veden» og ble sittende med ansvaret for ugjorte oppgaver. Dette ble 

oppfattet som svært uforutsigbart og det var også overleger som foreslo livsfasetilpasning for å 

skape forutsigbarhet i arbeidet. Noen av de yngre legene var opptatt av å velge spesialitet utfra 

muligheten for å få til en bedre balanse mellom jobb og hjem, som er viktig kunnskap for å sikre 



102 
 

 

fremtidig rekruttering til de ulike spesialitetene. Noen overleger opplevde at de yngre legene tok 

mer hensyn til ansvar utenfor jobben ved å prioritere slik de gjorde. 

 

Utfordrende balanse 

Når man analyserer legenes atferd i henhold til Boundary teorien, beskrevet innledningsvis (178), 

kan både lav og høy permeabilitet mellom hjem og jobb innebære vansker med jobb-hjem 

balansen (179). Legene som jobber innen psykiatri og har hjemmevakt kan i større grad hente i 

barnehagen når de ønsker. De har altså en høy permeabilitet mellom jobb og hjem. Likevel vil de 

kunne få problemer dersom vakttelefonen ringer og de må dra på jobb, så jobb-hjem konflikten 

kan være stor likevel. For de legene der grensene mellom hjem og jobb er mindre fleksible og 

permeable, vil være en mindre sannsynlighet for forstyrrelser fra jobben mens du er hjemme, men 

overgangen mellom jobb og hjem vil kreve mer tid og en større innsats. Det kan altså se ut som 

begge betingelsene vil kunne føre til utfordringer i balansen mellom jobb og hjem men på     

ulike måter. 

Utfordringene med balansen mellom jobb og hjem kan delvis oppveies med sosial støtte 

både fra partner og kolleger (18), det ble bekreftet i vår studie av jobb-hjem balansen også. I vår 

studie rapporterte også de legene som fikk til en fleksibilitet ved blant annet å bruke sosial støtte 

fra partner, besteforeldre og andre, at de stort sett fikk til balansen. 

I flere studier på balansen mellom jobb og hjem, også blant leger i Norge (96), er det blitt 

undersøkt hvordan faktorer i hjemmesituasjonen kan fasilitere arbeidssituasjonen og motsatt 

hvordan faktorer i arbeidssituasjonen kan fasilitere hjemmesituasjonen, og hvordan de kan 

komme i konflikt med hverandre. Blant annet har man sett på om det å ha flere roller leder til 

fasilitering eller konflikt (173). Det er vist at menn og kvinner som både er partner, forelder og 

har jobb oppgir å trives, mens de som bare har en av disse rollene trives mindre (381-383).  En 

måte å se det på er å fokusere på belastningen eller konflikten mellom rollene, og tenke at jo  

flere roller jo større krav, og jo mer uforenlig og større konflikt mellom rollene opplever man 

(173, 384). En annen tilnærming kan være at det å ha flere roller er knyttet til belønninger og 

privilegier som kan fasilitere håndteringen av de ulike rollene og dermed redusere utfordringene 

med balansen (19, 173, 385). Det å ha andre roller utover rollen som lege kan fungere som 

alternative kilder til tilfredshet. Det vil være kombinasjon av jobb og hjem karakteristikker som 
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for eksempel arbeidstid og tid brukt på huslige sysler for begge partnere i en familie som vil ha 

betydning for grensesnittet mellom jobb og hjem. 

 

Jobb-hjem stress og utbrenthet 

I den prospektive studien om utbrenthet fant vi at en manglende reduksjon av opplevd stress 

knyttet til balansen mellom jobb og hjem var den viktigste prediktoren for emosjonell utmattelse 

fem år senere og dette gjaldt for hele kohorten. Tidligere studier har funnet en slik sammenheng 

primært blant kvinnelige leger (155, 160). Gjennom separate analyser for hvert kjønn så vi at 

denne sammenhengen gjaldt for begge kjønn, men at støtte fra kolleger/ledere opphevet 

sammenhengen blant mannlige leger, men ikke blant de kvinnelige legene. Dette kan likevel tyde 

på at det er på gang et skifte mot en mer lik ansvarsfordeling i hjemmet. En annen norsk studie 

blant leger fant en sterk sammenheng mellom jobb-hjem stress og emosjonell utmattelse blant 

kvinner men blant menn var sammenhengen mellom arbeidsmengde og emosjonell utmattelse 

sterkere (155). Også andre dimensjoner av arbeidsrelatert stress som tidspress i løpet av dagen og 

stress knyttet til emosjonelle krav i pasientarbeid har blitt knyttet til utbrenthet blant leger (249, 

313, 386). Utover i karrieren, når disse legene blir spesialister med stadig større kompetanse og 

selvtillit i jobben som lege, kan jeg forvente en ytterligere nedgang i disse stress faktorene og anta 

at de vil ha mindre betydning for emosjonell utmattelse. Det originale med vår studie er at vi har 

funnet en klar prediktiv validitet i reduksjonen av arbeid-hjem stress. Vi er dermed nærmere       

en kausal forståelse av sammenhengen mellom manglende reduksjon av denne type stress og 

emosjonell utmattelse blant de norske legene. Siden denne sammenhengen var sterkest blant de 

kvinnelige legene, og da det også er funnet en slik sammenheng konsistent i flere andre studier, 

taler dette for at en kausal sammenheng er mest sannsynlig for de kvinnelige legene (Jfr. 

Bradford Hill kriteriene), selv om dataene også indikerer at menn i økende grad opplever jobb- 

hjem stress. Dette blir enda mer tydelig i den kvalitative studien der vi ikke fikk frem klare 

kjønnsforskjeller i denne type stress. Forskjellene var mer tydelig mellom generasjoner av leger. 

Dette peker også i retning av at det er et generasjonsskifte på gang – og at begge kjønn av unge 

leger er opptatt av denne type stress. 
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4.2.3 Engasjement og utbrenthet 

 
Kjerneelementer i såkalt «work engagement» eller jobbengasjement, som også er målt i 

legekohorter, er definert som høye nivåer av energi og mental utholdenhet og en vilje til å 

investere i jobben som vedvarer når man møter utfordringer (387). Jobbengasjement ansees for å 

være det motsatte av utbrenthet (388) og kjerne dimensjonene minner mye om den faglige 

dedikasjonen beskrevet i vår studie, uttrykt ved stor arbeidskapasitet og høy grad av 

tilstedeværelse. Dette kan tyde på at legene i fokusgruppestudien har et høyt jobbengasjement, og 

jobbengasjement har vist seg å minske sannsynligheten for utbrenthet blant leger (301). I vår 

prospektive studie fant vi imidlertid at nivåene av emosjonell utmattelse holdt seg konstante 

mellom 10 og 15 år ut i karrieren, selv om vi hadde forventet en reduksjon. Maslach og Leiter  

har definert noen områder knyttet til arbeidsplassen for å belyse balansen mellom det å være 

engasjert på jobben og det å være utbrent (231) Sammenhenger mellom emosjonell utmattelse og 

jobbengasjement er et viktig aspekt når man vurderer funnene i våre studier. 

 

Arbeidsmengde og «livsfasetilpasning» 

Både kvalitativ (tidspress/effektivitet) og kvantitativ (eks. arbeidstimer) arbeidsbelastning kan 

bidra til utbrenthet (231), spesielt dersom man ikke har noen mulighet til å hente seg inn etter en 

spesielt belastende periode. Fordi utbrenthet kan gi irreversible endringer og føre til symptomer 

som tretthet, konsentrasjonsvansker, irritabilitet, høyt blodtrykk, smerter i muskulatur, hyppige 

luftveisinfeksjoner etc.(320, 321), er det å ha muligheten for å hente seg inn svært viktig. At en 

for stor arbeidsbelastning kan føre til utbrenthet samsvarer med funn i vår prospektive studie som 

viste at en manglende reduksjon av arbeidstimer, spesielt for menn, og en manglende reduksjon 

av stress knyttet til tidspress, predikerte emosjonell utmattelse fem år senere (186). Tidspress er 

blant norske leger vist seg å være knyttet til opplevelsen av kontroll over planlegging og 

organisering av arbeidet (389). Endring av stilling fra lege under spesialisering til overlege med 

mer kontroll over nettopp organiseringen av arbeidet vil altså kunne forventes å gi mindre risiko 

for utbrenthet (390). I vår studie var det flere kvinner enn menn som var gjennom en slik   

endring. 

En nylig publisert amerikansk studie (391) viste at mannlige leger som oftest løste jobb- 

hjem balansen til fordel for arbeidsplassen, mens vår studie viste at en stor andel av de mannlige 

legene (53 %) reduserte arbeidstiden noe i perioden vi undersøkte. I Norge oppgir menn som 
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jobber fulltid en høyere ukentlig arbeidstid enn kvinner (77, 392). Dermed vil en reduksjon av 

arbeidstid kunne vise seg å ha en større effekt for menn. 

På grunn av arbeidspresset fortalte sykehuslegene at de var avhengige av at alle i 

kollegiet fungerte bra, jobbet hardt, ikke var mye borte, og var lojale. Fordi det å strekke seg 

langt i forhold til arbeidsmengde var forventet, ble det reagert negativt når disse forventningene 

ikke ble innfridd, og man fikk sjelden positive reaksjoner når man innfridde forventningene. 

Diskusjonen om individuelt tilpassede arbeidsplaner kan være krevende. I henhold til 

Boundary teorien vil grensen for hva en overkommelig og inspirerende arbeidsmengde er være 

forskjellig i ulike faser i livet. Livsfase tilpasning som foreslås av sykehuslegene i studien kan 

være en måte å imøtekomme dette på. Flere leger frykter at individuell tilpasning vil kunne 

svekke arbeidsvernet og at arbeidsgiver vil kunne utnytte dette mer. Kanskje sier dette noe om 

manglende tillit til at arbeidsgiver ønsker at de individuelle tilpasningene skal ha et 

livfasetilpasnings aspekt, og ikke bare et kostnadseffektivt aspekt i seg. 

 

Fellesskapet- kollegene 

Det at kollegastøtte oppleves som svært viktig for legene, viste seg i vår studie ved at en 

reduksjon i opplevd kollegastøtte predikerte emosjonell utmattelse fem år senere, særlig blant 

menn (186). Støtte fra kolleger har i tidligere studier også vist seg å beskytte mot stress knyttet til 

balansen mellom jobb og hjem, spesielt blant kvinner (18). I en studie på et sykehus i New 

Zealand så man at atferden i legegruppen ble regulert gjennom normer knyttet til det vi i vår 

studie har kalt faglig dedikasjon og at det ikke å jobbe klinisk betydde å miste støtte fra kollegene 

(393). I en norsk studie fant man at kun halvparten av legene opplevde det som naturlig                  

å kritisere andre kolleger for uprofesjonell oppførsel (115).  Forfatterne av den samme studien 

konkluderer med at det å være åpen for kritikk og det å diskutere profesjonelle              

anliggender er relatert til en økning av opplevd støtte fra kollegene. Det ser altså ut som om leger 

skulle kunne gi hverandre mer støtte, også i utfordrende situasjoner, og at dette vil kunne bidra til 

en kultur med kontinuerlig refleksjon og åpen diskusjon rundt egen praksis, som vil kunne bidra 

til å styrke kvaliteten i organisasjonen (394). 

Dette samsvarer med funn i vår fokusgruppestudie. En av legene uttrykte sin beundring 

for kollegenes faglige dedikasjon, men forteller samtidig om at det blir tatt som en selvfølge: 

«Folk kommer inn på fritiden sin hvis det er noe de kan som den pasienten kanskje har behov 
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for. Så kommer de og gjør det, men får ingenting for det. Det er ikke noe takk engang som annet 

enn at vi på morgenmøtet så nikker vi litt sånn.» (Gruppe 4). Flere av legene fortalte at de 

opplevde nettopp det å være faglig dedikert og det at man aldri kunne bli utlært eller god nok i 

jobben som lege som motiverende for sitt arbeid. Det både overlegene og legene under 

spesialisering hadde til felles var den inspirasjonen de opplevde ved å møte kolleger, enten i 

formelle eller uformelle møter eller i veiledning. Denne motivasjonen og behovet for kontakt med 

kolleger kan bidra til å fremme et faglig felleskap som er nødvendig for å kunne drive faglig 

utvikling og korrigering. 

For å få tilgang til det sosiale fellesskapet fremsto det som viktig ikke å eksponere 

svakhet (ikke være syk eller borte). De som var borte av ulike grunner kunne beskrives som 

«[…]de som ikke ville nok.». Dersom evnen eller muligheten til å tilby høy grad av 

tilstedeværelse og stor arbeidskapasitet var svekket kan det, med bakgrunn i våre resultater, 

innebære at man ikke oppfattes som en «god lege» blant kollegene, og dermed får vanskeligere 

tilgang til fellesskapet. 

 

Sårbarhet-resiliens 

En studie som så på «resilience» (motstandsdyktighet) blant leger, undersøkte hvordan leger 

opplevde egen resiliens versus slik de opplevde den hos kolleger (395). Legene presenterte sin 

egen motstandsdyktighet gjennom å beskrive seg selv som immune mot stress. Når de skulle 

beskrive kollegers motstandsdyktighet, handlet det om å måtte jobbe med balansen i livet,  

utvikle gode mestringsstrategier og i større grad forplikte seg til egne mål og verdier. Deltakerne 

i den aktuelle studien beskrev motstandsdyktighet hos kolleger som profesjonalitet. I motsetning 

til dette så de på egen motstandsdyktighet som en immunitet mot stress, nærmest som en 

egenskap. Å mangle en slik immunitet mot stress kan knyttes til sårbarhet, som i studier blant 

leger har sammenheng med utfordringer i balansen mellom jobb og hjem (385). Sårbarhet har 

blitt definert som usikkerhet, risiko og emosjonell eksponering (396, kap.2). Det ikke å våge å 

være sårbar er blitt koblet til skam. Det kan være forbundet med skam å oppleve at man ikke 

klarer å leve opp til normene i kollegiet, som forestillingen om den «gode lege». Det man 

skammer seg over snakker man sjelden om (396). Når yrkeskulturen blant sykehuslegene kan se 

ut til å ha normer som ikke tar hensyn til legenes egen sårbarhet, kan man tenke seg at det bidrar 

til en kultur der slike ting ikke tas på alvor, men skjules. En individualisering av utfordringer 
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som vi jeg har sett i vår studie, er med på å forsterke tausheten rundt det å ikke leve opp til 

normen om den «gode lege». For å unngå jobb-hjem stress og kanskje utbrenthet blant legene er 

det viktig at en slik taushet brytes. Dette vil kunne bedre legenes arbeidsvilkår og kanskje også 

pasientenes behandling. Hadde sårbarhet i større grad blitt sett på som en ressurs i kollegiet og 

blitt tatt høyde for i organisering av sykehusene, kunne det ha bidratt til en styrking av empati og 

moralsk dømmekraft blant de som jobber der. Brown snakker i sin bok om å vise mot til å være 

sårbar (396), for også å kunne vise empati og moralsk dømmekraft. 

 
 

4.3 God lege og ledelse 
 

I vår studie fant vi at utfordringen med å møte idealene om å være gode sykehusleger også var 

knyttet til det å lede og å bli ledet. Profesjonalitet er knyttet til det å være «god lege» og oppstår 

gjerne i samspillet mellom individuell atferd og organisatorisk struktur (397). Legeprofesjonen 

har tradisjonelt vært preget av selvledelse (398). Det er profesjonsutøverens unike kompetanse 

som utgjør selve grunnlaget i kunnskapsorganisasjoner som for eksempel sykehus (399). 

Styring og ledelse av sykehus dreier seg om hvilke mekanismer myndigheter, styrer og 

ledere bruker for å påvirke atferd blant medarbeidere, herunder leger. Den organisatoriske 

strukturen i dagens norske sykehus og helsevesenet er komplisert og det kan være vanskelig å få 

overblikk over de faktiske forhold i helsevesenet, herunder hvilke beslutningslinjer som gjelder. 

Beslutningslinjene har kanskje særlig blitt uklare etter de senere års omfattende organisatoriske 

reformer og sammenslåinger (400, Kap. 6). Funn i vår fokusgruppestudie kan til en viss grad 

bekrefte at uklare beslutningslinjer er utfordrende for legene. Når legene i studien henviser til 

«ledelsen» og ikke nevner hvilket nivå i ledelsen de snakker om, kan dette være et uttrykk for en 

opplevelse av uklare beslutningslinjer. Slike uklare beslutningslinjer kan føre til en følelse av 

avmakt som igjen kan føre til det flere leger i studien beskrev som en distansering fra ledelsen og 

ledelsesarbeid. En slik distansering kan bidra til en nedprioritering av oppgaver knyttet til 

administrasjon. Det kan også tenkes at den faglige dedikasjon og stolthet klinisk arbeid 

representerer for legene er viktigere enn ledelsesoppgaver som i større grad forbindes med pålagte 

administrative oppgaver. Flere leger uttrykte at de opplevde at de administrative oppgavene      

tok mer energi og var mer krevende enn pasientarbeidet.  Funnene våre kan tyde på at det     

finnes en ambivalens blant legene når det gjelder administrative oppgaver og ledelse. 
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Henvisninger de kom med knyttet til hva som anses som administrative oppgaver og hvilket 

ledelsesnivå de egentlig mente de ikke hadde tillit til var uklare. Dette kan bety at organiseringen 

av sykehuset var et område de manglet kunnskap om. 

 

4.3.1 Ledelsesstruktur og legens plass i den 

 
På tross av at leger er godt representert i sykehusledelsen med 67 % av avdelingslederstillingene 

(401) og 58 % av klinikksjef- og divisjonsdirektørstillinger (402) er flere leger kritiske til dagens 

organisatoriske målsetninger for helsevesenet (81), som blant annet i stor grad baserer seg på 

kvantifiserbare kvalitetsindikatorer (403). Dette utfordrer legene, og flere leger i 

fokusgruppestudien ga uttrykk for at de savner anerkjennelse for sin medisinskfaglige innsats. 

Anerkjennelse har vist seg som noe av det viktigste for legenes profesjonelle selvrealisering 

(404). Enkelte syntes at ledelsen i større grad burde la medisinskfaglige vurderinger styre i stedet 

for økonomi og produksjonskrav.  Leger i vår studie som tidligere hadde vært tillitsvalgt 

opplevde på den annen side at de hadde fått en dypere kjennskap til hvordan ledelsen jobbet og at 

de faktisk jobbet med saker som var i legenes interesse. Dette var ikke slik flere av overlegene     

i studien opplevde ledelsen. 

 

Normene i kollegiet og kontakten med ledelsen 

Funnene fra fokusgruppestudien har vist at normene om tilstedeværelse og arbeidskapasitet 

utfordrer legers ivaretakelse av egne behov, men normene bidrar også til lavt sykefravær og 

muligens ulønnet arbeid ut over avtalt arbeidstid. For ledelsen ved sykehusene kan slike normer 

ses på som en fordel og til og med utnyttes. Fordi flere leger i fokusgruppestudien uttrykte at de 

ikke sa fra til ledelsen om utfordringer de hadde med å få til en god balanse mellom jobb og 

hjem kan det stilles spørsmåltegn om hvor mye av slik informasjon som når ledelsen. Når fravær 

og ekstrajobbing i stor grad ble ordnet innad i kollegiet som resultatene i vår studie ga inntrykk 

av er det ikke sikkert ledelsen sitter med en oversikt over dette eller tvinges til å ta tak i det. En 

forutsetning for at ledelsen skal kunne tilrettelegge, er at de får vite om behovet. Det kan hende at 

leger er tjent med å øke sin oppmerksomhet rundt hva de bør ordne innad i kollegiet og hva de 

burde anse som en ledelses oppgave. 

Jeg finner en diskrepans i vår studie mellom legenes store grad av selvstendighet og 

selvledelse, og samtidig en forventning om at ledelsen skal se og dekke deres behov. Dette kan 
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føre til usikkerhet og manglende involvering fra ledelsens side i for eksempel fraværshåndtering. 

En svensk studie har vist at sykehusledere ofte utøver en svak, uklar og delvis fraværende 

lederstil overfor leger (97). Legenes individualistiske arbeidsform og distanse til ledelsen kan 

samtidig føre til manglende rapportering av utfordringer. Legers tilsynelatende manglende 

interesse for ledelse kan sees som en konsekvens av faglig dedikasjon fordi dedikasjonen til fag 

står så sterkt og går foran alle andre oppgaver, men også fordi det kan virke som et område de 

mangler kompetanse på. Organisatorisk arbeid kan ha blitt et område det er greiere å renonsere 

på når det settes opp mot pasientarbeid. På tross av dette viser en studie blant norske leger at 

store deler av arbeidstiden går med til administrative oppgaver (405). 

Fordi det medisinskfaglige er så viktig for legene, vil de ledere som leder uten å prøve å 

forstå eller og ta hensyn til dette, ha vanskeligheter med å oppnå tillit. Flere overleger i vår studie 

opplevde at ledelsen ikke anerkjente legenes kompetanse og enkelte hadde gitt opp å gå i dialog 

med ledelsen og ga uttrykk for at de heller holdt på med det de kunne best, pasientarbeid og 

unnlot å engasjere seg i organisatoriske relaterte oppgaver. En svensk studie bekrefter betydning 

av at ledelsen bør lære å forstå «legeidentiteten» (74) slik også våre funn peker mot. Andre har 

derimot foreslått at en kritisk gjennomgang av hvordan den hierarkiske formen for lederskap som 

tradisjonelt har preget medisinen, har påvirket profesjonskulturen. De mener at den muligens er  

til hinder for tanker om utvikling og nyskapning (406) og kan fremme atferd som det å være 

unnlatende i forhold til organisatoriske oppgaver. Det kan stilles spørsmåltegn ved om norske 

sykehusledere har nødvendig tillit og anerkjennelse fra legekollegiet for å lykkes med sin ledelse 

av leger. 

 

 

4.3.2 Den gode lege i jobben som leder 

 
For flere av legene i studien var en lederposisjon et naturlig steg på karrierestigen, for andre et 

nødvendig onde. I fokusgruppestudien ga en del leger uttrykk for at de legene som valgte å bli 

ledere raskt endret seg og ble en av «dem», ledelsen. Dette samsvarer med funn i en studie ved et 

sykehus på New Zealand (393). Der fant man at de legene som ga uttrykk for at de ønsket å bli 

ledere ble sett på med mistenksomhet av kolleger. I andre studier kan det tyde på at ledere med 

legebakgrunn blir sett på som svært viktige av sykehusledelsen, spesielt i forbindelse med 

omorganiseringer, fordi leger som også er ledere har større legitimitet blant legene (407). Disse 
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lederne har allerede en viss tillit i kollegiet, den som finnes mellom kolleger (408). Et av våre 

funn om at leger opplever å tape legitimitet eller status blant kollegene ved å gå inn i 

administrative stillinger samsvarer med funn i en annen norsk studie (409). Andre mener deres 

studier peker i retning av at lederstillinger er i ferd med å bli mer populære og øke i status blant 

leger (410). Det kan se ut som at ledere med legebakgrunn oftere ser organisatoriske forhold fra 

en klinisk synsvinkel og ikke gjennom en mer holistisk organisatorisk tilnærming som den øvre 

sykehusledelsen ønsker seg (411). De lar det medisinskfaglige være avgjørende. 

For å forstå legenes problemer med å forholde seg til ledelse må jeg også se på hva dette 

egentlig innebærer. I litteraturen skilles det ofte på «management», evnen til å håndtere 

kompleksitet og sikre at organisasjonen forblir levedyktig og stabil og på «leadership», evnen til 

å håndtere endring og sikre visjoner, retning og energi til å opprettholde endring (406). 

«Leadership» sees ofte på som å være overordnet «management» og de to begrepene krever ulik 

kompetanse. Utover dette, beskriver de to begrepene to ulike sider av ledelse (406). 

«Management» posisjoner vil leger nødig ta på seg til tross for at ledere med lege bakgrunn kan 

vise seg å være bra for sykehusene (412). I vår studie fremsto legene delt rundt dette temaet. 

Noen sa de opplevde det å være leder som noe som var langt unna det de var utdannet til og at de 

fikk nærmest en «identitetskrise» som leder. Det kunne se ut som en «legeleder» måtte strekke 

seg langt for å vedlikeholde den kollegiale tilliten. For å få til det var det viktig å vise seg mer 

som en faglig innrettet leder enn en administrativt innrettet leder. Andre var opptatt av at det var 

viktig for den fremtidige legerollen at leger engasjerte seg i organisatorisk arbeid og tok 

lederposisjoner. For å fortsette å stimulere leger til å være ledere peker studier mot å utvikle den 

organisatoriske kompetansen hos leger og å støtte og motivere de som allerede er i en lederrolle 

(83, 406). 

Leger som jobber i norske sykehus har både klinisk og organisatorisk ansvar. Flere av 

legene, spesielt overlegene i vår fokusgruppestudie var opptatt av legens samfunnsansvar. Et 

ansvar som strakk seg utover arbeidet med den enkelte pasient og som handlet om prioritering, 

grenser og ledelse. Kombinasjonen av legenes mangelfulle opplæring og erfaring i ledelse (74), 

og at legitimiteten til en lege som er leder avhenger av fersk klinisk erfaring, kan gjøre 

lederstillinger svært krevende og lite attraktive for leger. Leger som var eller hadde vært ledere 

ga uttrykk for at de fryktet tap av ferdigheter og teknikk og som en konsekvens av det, 

manglende tillit fra kollegene, dersom de satte av mer tid til oppgaver knyttet til ledelse. Dette 
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bekreftes også gjennom andre studier (413). 

Noe av det vanskeligste for legene som ledere var å opprettholde et godt forhold til 

kollegene (414). Dette er i motsetning til sykepleiere, som nettopp gjennom administrasjon og 

ledelse oppnår status (415, 416), selv om det også for dem kan være vanskelig å holde en god 

relasjon til kolleger i klinikken (363). Samtidig mener flere leger at det er avgjørende at kolleger 

tar lederstillinger for å bidra både med faglig kompetanse og for å kunne påvirke utformingen av 

legerollen i fremtidens helsevesen. 

Mange leger har lederstillinger ved norske sykehus (401, 402). Førde og Aasland har vist 

at sykehusleger likevel ofte vegrer seg for å si fra til sine overordnete om forhold som ikke er 

som de skal være, bl.a. av frykt for å miste jobben (355).  Oppslag i media i den siste tiden (118) 

gir inntrykk av at det finnes leger som føler de ikke kan snakke ut og foreslå endringer av redsel 

for å ikke få fornyet den midlertidige stillingen sin eller ikke få fornyet tillit ved 

omorganiseringer. Det fremstår imidlertid uklart både i vår studie og i mediebildet hvilket 

ledernivå frykten er knyttet til. Det kan stilles spørsmålstegn ved om rommet for kritikk av 

sykehusdriften er blitt organisert bort. Hindrer dagens organisering av helsevesenet en åpen 

bottom-up diskusjon basert på medisinskfaglig grunnlag. Dette bryter i tilfelle med legens 

opplevelse av å være god nok. 

Man kan på den annen side reise spørsmål om frykten mot å si fra også kan skrive seg fra 

legekollegiet selv, hvor det kan gis uttrykk for streng intern justis overfor dem som ikke «vil 

nok» eller «sutrer». Uttalelser fra våre intervjuer kan også tyde på det sistnevnte. 

For helsevesenet er det uansett viktig å anerkjenne utfordringene nevnt ovenfor og være 

bevisst på hva som kan føre til fryktkultur, demoralisering, lavere ytelse, utrygg praksis og dårlig 

kvalitet på omsorgen (406). Det er flere som foreslår en endring av lederstilen i sykehus mot en 

mer verdibasert lederstil, (406, 417, 418) som vil si at lederen bør forstå hvilke verdier som 

driver medarbeiderne han har under seg (399). Profesjonell integritet og helse styrkes når 

helsepersonell jobber i samsvar med sine egne verdier (63). 
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5. Konklusjoner og implikasjoner 

 
5.1 Konklusjon 

 
Jeg har i denne studien sett på hvordan profesjonell identitet utfordrer mulighetene for en god 

balanse i livet som lege med et spesielt fokus på balansen mellom jobb og hjem og hvordan 

stress knyttet til denne balansen har utviklet seg og har påvirket utviklingen av emosjonell 

utmattelse. 

Våre funn tyder på at legene mener det å være god lege henger tett sammen med det å 

være faglig dedikert. Faglig dedikasjon innebar å holde et faglig høyt nivå på oppgaver som 

legene så på som relatert til faget medisin. Dette besto i utredning og behandling av pasienter, 

faglig utvikling og med betydelig mindre vektlegging av det de mente lå utenfor det faglige, som 

blant annet administrative oppgaver. Faglig dedikasjon økte viljen til å strekke seg både når det 

gjelder tilstedeværelse på jobb og effektivitet i pasientarbeidet. Mange ga uttrykk for at det var 

nettopp denne muligheten de fikk som sykehusleger til alltid å lære noe nytt, som inspirerte dem. 

Forventninger om faglig dedikasjon, sammen med retningsgivende normer om tilstedeværelse, 

utholdenhet og hardt arbeid, viste seg å gi konsekvenser for legekollegiet, håndteringen av 

balansen mellom jobb-hjem og forholdet til ledelsen og til det å lede. 

På grunn av arbeidspresset var legegruppen avhengige av at alle i gruppen fungerte bra, 

ikke var mye borte, jobbet hardt og var lojale. Fravær så ut å kunne true opplevelsen av det å  

være lojal overfor kolleger, og flere mente at man ikke kunne ha sykefravær. Det ville kunne 

svekke støtten man fikk. Støtte fra kolleger, særlig eldre kolleger, ble beskrevet som avgjørende 

viktig for fagutvikling. Leger opplevde at upassende atferd (som fravær) kunne bli sanksjonert av 

kolleger.  Overleger og leger under spesialisering uttrykte forskjellig syn på villighet til å 

nedprioritere andre områder i livet enn den faglige. Mens overleger snakket om det «å være lege» 

snakket leger under spesialisering om «det å jobbe som lege» - altså en livsstil versus en jobb. 

 

Balansen mellom hjem og jobb og sammenhengen med utbrenthet 

Noe overraskende finner vi et lavere nivå av jobb-hjem stress blant en yngre kohort leger ti år 

etter studiet, i 2008, enn blant leger som var kommet like langt i karrieren fem år tidligere, på 
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tross av at de yngre legene i større grad har vært utsatt for omfattende reformer i helsevesenet 

gjennom sin krevende spesialiseringsperiode. Tilsynelatende skyldes denne reduksjonen i stress 

blant annet en likere arbeidsfordeling mellom kjønnene innad i familien, velferdsordningene i 

Norge og en tilnærmet full barnehagedekning og en selvvalgt reduksjon av arbeidstiden. Det 

fremkom at sosial støtte fra andre, som besteforeldre, også bidro til en bedre balanse mellom jobb 

og hjem. En manglende reduksjon av stress knyttet til balansen mellom jobb og hjem økte 

risikoen for emosjonell utmattelse fem år senere for både mannlige og kvinnelige leger, men 

særlig var det viktig blant kvinner. Blant menn syntes støtte fra kolleger å kunne motvirke en slik 

utvikling, og kontrollert for kollegastøtte var manglende reduksjon i arbeidstid den viktigste 

risikofaktoren for utvikling av emosjonell utmattelse. 

Til tross for dette så det ut til at profesjonskulturen opprettholdt idealer/normer som 

kunne bidra til en opplevelse av at det å ta hensyn til egen familie ikke er forenlig med å være en 

«god lege». 

Samtidig som leger under spesialisering opplevde at det var vanskelig å forlate 

arbeidsplassen i tide, opplevde overleger at de ble sittende med ansvaret for ugjorte oppgaver når 

de yngre legene forlot arbeidsplassen. 

Funnene i denne studien kan tyde på at det finnes en viss ambivalens blant legene i 

forholdet til det å lede og å bli ledet. Jeg finner en diskrepans mellom legenes store grad av 

selvstendighet og selvledelse, og samtidig en forventning om at ledelsen skal se og dekke deres 

behov. 

Opplevelsen blant legene i studien var at ledelsen i større grad burde la medisinskfaglige 

vurderinger styre, i stedet for kostnadseffektivitet og produksjonskrav. På tross av dette er leger 

godt representert i ulike nivåer av sykehusledelsen. 

For noen leger var ledelse et naturlig steg på karrierestigen mens for andre et nødvendig 

onde. Å være leder opplevdes av flere som noe som kunne true legeidentiteten.  Å jobbe klinisk i 

tillegg til å jobbe som leder ble for mange av legene som hadde vært eller var ledere en umulig 

spagat. Men for å beholde legitimiteten i kollegiet ble det beskrevet at lederen trengte fersk 

klinisk erfaring. 

Legers tilsynelatende manglende interesse for ledelse kan sees på som en konsekvens av 

faglig dedikasjon, men manglende interesse kan også henge sammen med manglende 

kompetanse. På tross av dette hadde ledere med legebakgrunn mer tillit i legekollegiet enn ledere 
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med annen bakgrunn. Disse lederne ble opplevd i større grad å ta hensyn til og å forstå de 

medisinskfaglige vurderingene. En gjensidig mangel på innsikt mellom ledelsen og legene om 

hverandres prioriteringer og beveggrunner kan gi mangel på koordinering av mål og manglende 

gjensidig tillit. Dette kan føre til uventede resultater av prosesser i sykehus. 

 
 

5.2 Praktiske implikasjoner 
 

Studien viser at det er viktig at profesjonen reflekterer over idealer og normer som vanskeliggjør 

en god balanse, og diskuterer hva som kan være godt nok. Dette vil være nødvendig for å kunne 

ivareta hensyn til egne behov. Ivaretakelse av egne behov kan også ha stor betydning for god 

kvalitet i pasientbehandlingen. Det er imidlertid en kompleks og krevende balanse å få til, fordi 

behovene er motstridende. Hvordan balansen skal håndteres på gruppenivå og individnivå er 

spørsmål det er viktig å diskutere. 

I studien fant jeg faktorer som hadde innvirkning på emosjonell utmattelse som det er 

mulig å endre på. Disse funnene er av betydning både for enkelte leger og deres arbeidsplasser, 

for å kunne gjennomføre empirisk baserte og effektive tiltak. Både reduksjon av stress knyttet til 

balansen mellom jobb og hjem, reduksjon av arbeidstid og økt støtte i kollegiet kan derfor være 

viktige forebyggende tiltak for å hindre utvikling av utbrenthet. 

Både mannlige og kvinnelige leger trenger reduksjon i stress knyttet til balansen mellom 

jobb og hjem for å motvirke emosjonell utmattelse. Det kan virke som de kvinnelige legene 

fortsatt trenger mer hjelp til å redusere «hjem delen» av et slikt stress, mens mannlige leger kan 

bli hjulpet av arbeidsplass tiltak, slik som redusert arbeidstid og mer støtte fra kolleger. 

|Strukturelle endringer som for eksempel en «livsfasetilpasning» av ulike aspekter ved jobben 

som sykehuslege er viktige å ta stilling til. For å oppnå endring vil det vil være viktig at de som 

sitter med ansvaret for organiseringen av helsevesenet på ulike nivåer legger til rette for å 

muliggjøre prosesser som beskrevet ovenfor. 

Våre funn peker på viktigheten av at ledere har både analytiske og relasjonelle 

ferdigheter og at de har evnen til å forstå, motivere, inspirere og ansvarliggjøre de på mange 

måter selvledete faglig dedikerte legene. Flere leger etterlyste tilrettelegging for at leger skal  

velge å gå inn i lederroller. Funnene bør også stimulere leger til refleksjon rundt hvilken form for 

profesjonalitet vi verdsetter, hvordan vi evaluerer den og på hvilken måte vi best oppnår den 
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(347). Leger kan være tjent med å øke sin oppmerksomhet rundt hvilke hensyn de bør ta til egne 

behov, hva som bør ordnes innad i kollegiet og hva som er en oppgave for ledelsen og som man 

bør stå sammen om å si fra om. Dette vil kunne bidra til at man også på systemnivå legger til 

rette for at leger skal kunne ivareta egne behov og egen helse som også understrekes i den nye 

revisjonen av legeeden (9). 

 
 

5.3 Implikasjoner for videre forskning 
 

Våre resultater synliggjør behovet for videre forskning på hva som kan bidra til en reduksjon av 

stress knyttet til balansen mellom jobb og hjem i dagens helsevesen og samfunn, der vi får flere 

og flere kvinnelige leger og en likere arbeidsdeling i hjemmet mellom kjønnene. Leger stiller 

store krav til seg selv både som leger og som familieansvarlige og det er viktig å studere hvordan 

dette påvirker legerollen. Denne studien tyder på at det er forskjellige faktorer blant kvinner og 

menn som er viktige for sammenhengen mellom jobb-hjem stress og utbrenthet. Resultatene 

pekte på jobb-relaterte faktorer som hjalp mannlige leger å mestre denne typen stress. Fremover 

trenger vi derfor i særlig grad å utforske disse sammenhengene blant de kvinnelige legene. 

Hensynet til pasientbehandling beskrives i studien som avgjørende for opplevelsen av å 

være god lege. Flere kvalitative studier kan verifisere og nyansere legers oppfatninger av disse 

sammenhengene og det er også i fremtiden viktig at deres stemme blir hørt. Samtidig vil det 

være viktig å intervjue sykehusledere om deres perspektiv på denne tematikken, og ikke minst 

trenger vi å utforske av pasientenes oppfatning om den gode lege. Skjæringspunktene i 

beskrivelser fra disse ulike gruppene kan gi viktige innspill til utforming av legerollen videre, 

samarbeidet med øvrige profesjoner og ansatte på sykehus. 

Våre funn i den kvalitative undersøkelsen kan brukes som et utgangspunkt i videre 

kvantitative studier. Slik vil man kunne undersøke om funnene er generaliserbare både til 

sykehusleger i de aktuelle spesialitetene, men også blant andre sykehusleger i Norge. 

Våre funn understreker viktigheten av metodetriangulering eller mixed methods i 

tilnærmingen til denne type forskningsspørsmål. Det bidrar til et mer utfyllende bilde av en 

kompleks problemstilling enn en enkelt metode ville ha gjort. Man bør derfor overveie slike 

design i videre studier. 
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7. Vedlegg 

 
Vedlegg 1: Forespørsel om deltakelse i gruppeintervjuer 

 

Bakgrunn og hensikt: 

Dette er en invitasjon til å delta i et fokusgruppeintervju. Både norske og internasjonale studier 

har vist at leger står i krevende arbeidssituasjoner, og at legens velvære og helse har betydning 

både for den enkelte legen og for pasientbehandling. Vi trenger kunnskap om hvordan 

arbeidssituasjonen oppleves for forskjellige grupper av leger, og om det er behov og mulighet for 

å ha mer fokus på dette aspektet i arbeidshverdagen. Vi vil derfor gjennomføre gruppeintervjuer 

med forskjellige spesialiteter på et mindre og et større sykehus. 

Målsettingen med fokusgruppeintervjuene er: 

- å identifisere utfordringer i forhold til å ivareta legers helse og velvære/livskvalitet i 

arbeidssituasjonen - herunder å finne ut mer om hvordan gjentatte og vedvarende 

omorganiseringer påvirker legenes faglige og sosiale arbeidsmiljø 

- å identifisere mulige tiltak som er gjort eller som trengs for å ivareta legers velvære og helse 

- å drøfte muligheter og hindringer for ev. gjennomføring av tiltak 
 

 
Prosjektet er et samarbeid mellom Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap,UiO, Modum Bad og 

Legeforeningens Forskningsinstitutt og finansieres av Helse Sør-Øst. 

Hva innebærer deltakelse? 

Deltakelse i et gruppeintervju med 4-8 kollegaer. Intervjuet varer i 1½ time og vil holdes i 

tilknytning til arbeidsplassen. Leger i spesialisering/turnusleger og spesialister vil intervjues i 

forskjellige grupper. 

Gjennom gruppeintervjuet ønsker vi å høre deres synspunkter på og eventuelle behov i forhold til 

målsettingene som er definert ovenfor. 

Hva skjer med de innsamlede dataene? 

Det vil bli gjort et lydopptak av gruppeintervjuet som vil bli transkribert (skrevet ned), og 

analysert i henhold til formålet med studien. Lydopptak og transkribering oppbevares med 

passordbeskyttelse ved Legeforeningens forskningsinstitutt. Navn på deltakere oppbevares 

adskilt fra opptakene og vil slettes etter bruk. 
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Ved data-bearbeiding vil data fra flere intervjuer slås sammen. Alle deltakere vil ha anledning til 

å lese og kommentere artikkelutkast før ev. publisering. I den forbindelse vil man kunne rette 

eller slette egne opplysninger. 

Studien er godkjent av regional etisk komité (REK). 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt 

samtykke til å delta i studien. 

Informasjon om resultatene av studien 

Alle deltakere har rett til informasjon om resultatene fra studien når studien er avsluttet og 

dataene bearbeidet og publisert. Som oven beskrevet vil deltakere også kunne kommentere 

resultatene før de blir publisert. 

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål angående studien eller deltagelse: 
 

 

Tuva K Hertzberg, stipendiat 

E-post: t.k.hertzberg@medisin.uio.no 

Karin Rø, daglig prosjektansvarlig 

E-post: karin.ro@legeforeningen.no 

Reidar Tyssen, prosjektleder 

E- post: reidar.tyssen@medisin.uio.no 
 

 

Med Vennlig Hilsen Tuva 

Hertzberg, stipendiat 

Modum Bad, Vikersund og 

Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, 

Universitetet i Oslo. 

Karin Isaksson Rø, PhD Modum Bad, Vikersund og 

Legeforeningens Forskningsinstitutt, Oslo 

Reidar Tyssen, Prof. Dr. med 

Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, 

Universitetet i Oslo. 

Olaf Aasland, Prof. Legeforeningens Forskningsinstitutt, Oslo 
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Vedlegg 2: Huskeliste for Fokusgruppeintervjuer 

Tema: Utfordringer av og tiltak for en helsebringende balanse i livet for leger 

 
Presentasjon av deltakerne, der hver person sier noe om arbeidsbakgrunn og noe om egne 

eller annen hånds erfaringer av temaet. 

 

1. En helsebringende balanse i livet for leger. 
 

 På hvilken måte er dette et viktig tema for deg? 
 

2. Hvilke utfordringer opplever du at legegruppen har i forhold til balansen i livet? 
 

 Hvilke kilder til stress opplever du som viktige 

- følelsesmessige (alvorlig syke pasienter, krevende pårørende…) 

- organisatoriske 

- forholdet til familie og privatliv 

- personavhengige (konflikter) 

- rettslig ansvar 

- andre 
 

 Hvordan påvirker dette legene som gruppe og deg som person? 
 

 Har kjønn betydning for grad eller opplevelse av utfordring? 
 

 Har forskjellig kulturbakgrunn betydning for grad eller opplevelse av 

utfordring? 

3. Hvilke utfordringer har arbeidsplassen i forhold til en helsebringende balanse i 

livet for leger? 

4. Hva kunne være en hjelp til å opprettholde en helsebringende balanse? 
 

 Organisatoriske tiltak? 
 

 Individuelle tiltak? 
 

 Trenges det forskjellige tiltak for forskjellige grupper? /alt. 

Trenges samme type tiltak men gjort i hensiktsmessige grupper? 

 Er det behov for hjelp utenfra avdelingen/sykehuset? 
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5. Gjennomføring av tiltak? 
 

 Har du behov for en endring/intervensjon i forhold til å ivareta en 

helsebringende balanse i livet? Hva slags intervensjon? 

 Hvilke faktorer kan tale for at endringen/intervensjonen er mulig å 

gjennomføre? 

 Hvilke faktorer taler imot at endringen/intervensjonen kan gjennomføres? 




