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• Disposisjon

• Bakgrunn

• Avhandlingens artikler

• Avhandlingens hovedfunn

• Andres funn og erfaringer  



Allmennlegen som portvakt

• Kontrollerer tilgang på helsetjenester og velferdsgoder 

• Portvaktrollen er under press 

• Oppgaven oppleves krevende 



Metode

•Kvalitativ metode   

• Fokusgruppeintervju  og individualintervju

•Analyse: Systematisk tekstkondensering



Artikkel 1
Nilsen S, Werner EL, Maeland S, Eriksen HR, Magnussen LH. 

Considerations made by the general practitioner when dealing

with sick-listing of patients suffering from subjective and 

composite health complaints. 

Scand J Prim Health Care. 2011;29(1):7-12.

Hvilke vurderinger gjør allmennleger når de skal ta stilling 
til om pasienter med medisinsk uforklarte plager og 
symptomer (MUPS) oppfyller vilkårene for sykmelding?



Materiale

• Ni fokusgruppeintervjuer – 48 deltagere

• 17 kvinner, 31 menn, 32-65 år 

• Allmennleger på kurs i trygdemedisin

• Kurs i Bergen, Oslo og Tromsø  



Kurs i trygdemedisin: MUPS og sykmelding

• Presentasjon av ni kasuistikker på video

• Hver enkelt lege vurderte om de ville sykemeldt pasienten

• Fokusgruppeintervju med utgangspunkt i videoene

• Forelesninger/diskusjon



Artikkel I: Resultat 

•Utfordrende å vurdere sykemelding ved 

MUPS

•Å stole på pasienten ble avgjørende

•Generell mistro lite forenlig med legejobben



Andre forhold spilte også inn: 

• Troverdig, lite «krevende» framstilling

• Tidligere kjennskap til pasienten

• Hensiktsmessig, del av en plan

• Ønske om å styre unna konflikt 



”En må velge sine kamper. 

Jeg kan ikke slåss med 20 pasienter hver dag.  

Når jeg skal hente sønnen min i barnehagen om 20 

minutter kommer jeg ikke til å bruke mye krefter på å 

presse en motvillig pasient tilbake på jobb.” 

Anne, 34 år



Artikkel II 
Nilsen S, Malterud K, Werner EL, Maeland S, Magnussen LH.  

GPs' negotiation strategies regarding sick leave for 

subjective health complaints. 

Scand J Prim Health Care. 2015;33(1):40-6.

Hvilke strategier bruker allmennleger når de 

forhandler med pasienter med MUPS om 

sykmelding, når de skal ivareta ansvaret overfor 

både samfunnet og den enkelte pasient?



Artikkel II: Resultat

•Langvarige sykemeldinger kunne være uheldig

•Strategier for å begrense sykmeldingene
• Bygge allianse, komme pasienten i møte

• Tidlig tilbakeføring til arbeid 

•Virkemidler for retur til arbeid 



”Når jeg står overfor et spørsmål om sykmelding som jeg ikke 
riktig forstår meningen med snakker jeg alltid med pasienten 
om arbeidet, om ekteskapet, barna og privatøkonomien. 

Mange problemer ligger skjult her.” 

Gunnar, 60 år



Artikkel III

Nilsen S, Malterud K. What happens when the doctor denies a patient´s

request? A qualitative interview study among general practitioners in 

Norway

Scand J Prim Health Care 2017; 35(2): 201-7.

Hvilke erfaringer har allmennleger fra konsultasjoner der 

de, ut fra faglig velbegrunnede vurderinger, sier nei til 

pasienters uttrykte ønsker? 

Hvilke konsekvenser opplever legene at slike hendelser 

får, og hvordan påvirkes lege-pasientforholdet?



Artikkel III: Resultat

•Tema for konflikt 

•Konsultasjonens forløp

•Følger av avslaget



“ Hva er vitsen med å gjøre alt du kan for hjelpe pasientene
dine, bare for å oppleve å bli hengt ut offentlig på internett, 
og bli beskyldt for å være ufølsom og mangle empati. 

Det jeg hadde gjort var å foreta en medisinsk vurdering som
jeg mener var helt adekvat.  Jeg kan ikke se hvordan dette
kunne vært håndert anderledes, men likevel …

Et svært nært lege-pasientforhold var blitt ødelagt.”

Lise, 58 år



Resultatdiskusjon

• Lege-pasientforholdet

• Legens egne følelser

• Riktig fordeling av helse og velferdsgoder



Avhandlingens konklusjon

•Flere motstridende hensyn
• Lege-pasient-forholdet

• Legens egne følelser og arbeidsevne

• Riktig fordeling av helse- og velferdsgoder

•Alle er legitime – kompromiss er nødvendig



Hva betyr dette for praksis?

Portvaktfunksjonen kan styrkes

• Økt kompetanse i klinisk kommunikasjon 

• Tryggere fagetisk forankring  

• Tydelig politisk mandat 



Sverige: Strategier for å få godkjent MUPS-sykmeldinger

• Kvasi- kvantifisering

• Objektivisering (fjerne pasientens stemme)

• Utelatelser

• Buzzwords

• Off the record

Unsanctioned techniques for having sickness certificates accepted: a qualitative exploration and description of the 
strategies used by Swedish general practitioners.      
Mani Schutzberg https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813432.2019.1569426



Europeiske legers vurdering av sykmelding



Sykmelding: Allmennleger vs «forsikringsleger»



Takk for oppmerksomheten!




