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Den sittende regjeringen har svekket 
deler av Arbeidsmiljøloven, blant 
annet ved å lette tilgangen til  
midlertidige ansettelser og svekke 
tillitsvalgtes innflytelse.

REDAKTØR

Urolige tider for 
arbeidsmedisin og BHT

Håkon Lasse Leira

I
skrivende stund er Stortingsvalget nettopp 
over. Hva kan det bety for faget vårt? 
Urolige tider er jo heller regelen enn unnta-
ket for faget, men nå synes det å blåse opp. 

Rammebetingelsene er i endring blant 
annet gjennom ny, kommende spesialitetstruk-
tur. Vår rolle har lenge vært i endring blant annet 
gjennom endringer i de økonomiske betingel-
sene for bedriftshelsetjenesten. Noe av dette blir 
tatt opp i dette nummeret av Ramazzini.

Som Knut Skyberg skriver i Styrets Spalte denne 
gangen, vil resultatet av Stortingsvalget  ha 
betydning for den skjebnen til den pågående 
evalueringen av BHT. BHT har større støtte til 
venstre i det politiske landskapet enn til høyre, 
ikke minst gjennom støtte fra  arbeidstakerorga-
nisasjonene og deres innflytelse på de politiske 
partiene. Den sittende regjeringen har svekket 
deler av Arbeidsmiljøloven, blant annet ved å 
lette tilgangen til midlertidige ansettelser og 
svekke tillitsvalgtes innflytelse. Motstanden mot 
dagens sykelønnsordningen, som professor 
Steinar Westin har kalt et tegn på en høyere form 
for sivilisasjon, er også størst der, selv om Høyre 
varsler at dagens ordning skal beholdes, enn så 
lenge. 

Valgkampen ha vist at i de fleste store spørsmål 
som forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk, 
innvandring- og integreringsspørsmål og i stort 
monn også det som gjelder klima, helse, skole og 
utdanning, er det liten forskjell på de to største 
partienes politikk. Et klart skille er arbeidslivspo-
litikken. At det ble konservativ/liberalistisk seier 
i dette valget lover derfor ikke godt for vår bit av 
samfunnslivet. Om det blåser opp vil det bli bruk 
for politisk arbeid i tillegg til det faglige, så vær 
klar til å brette opp ermene! 
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I DETTE NUMMERET:

Arbeidsmedisinerens rolle
Ole Jacob Møllerløkken, gjesteredaktør

H
Hvilket år og hvilken brytingstid! 
Evaluering av bedriftshelsetje-
neste, ny spesialitet, nye lærebø-
ker og stor aktivitet i det ganske 
land innenfor arbeidsmedisin. 
Bakgrunnen for denne utgaven 

av Ramazzini  er flere, en var selvfølgelig end-
ringen i spesialistutdanningen og hva det kan 
bety for oss. En annen var den gjentatte usikker-
heten og forvekslingen av hvilken rolle arbeids-
medisineren har. 
Et eksempel som illustrerer dette godt er 
følgende utsagn: «Det var så mye bedre før da 
bedriftslegen vår var tilstede i bedriften. Vi var 
hos ham og fikk målt blodtrykket og tatt blodprø-
ver jevnlig og det var så kjekt. Nå er bedriftslegen 
helt diffus, jeg vet ikke engang hvem som er 
bedriftslegen min eller hvor de holder til.» 
Jeg synes dette illustrer et problem godt, vi er 
selvfølgelig veldig synlige for våre arbeidstakere 
og bedrifter når vi gjør individuelle helsekontrol-
ler av ulik årsak og på svært varierende indika-
sjon. Dette kan oppleves nyttig og være fristende 
og enkelt å målsette som kontaktpunkt. Derimot 
er risikovurderinger av et arbeidsmiljø som hel-
het og å jobbe med tiltak på gruppenivå noe som 
ofte blir diffust for de ansatte og kanskje også 

lederne, selv om det er her vi virkelig kan gjøre 
en forskjell som monner for arbeidstakerne. 
Enhver pasient hos bedriftslegen er på en måte 
bare et symptom på en mulig syk arbeidsplass, 
det er vår jobb å holde arbeidsplassene friske og 
dermed sørge for at vi oppleves unødvendige for 
arbeidstakerne. Et kjedelig dilemma. 

I dette nummer belyser vi noen av våre roller og 
vi diskuterer arbeidsmedisinerens rolle. Skulle vi 
vært mer involvert i sykemeldingsarbeid? Silje 
Mæland og medforfattere oppsummerer her en 
studie beskrevet i detalj andre steder som ser på 
hvordan ulike leger sykemelder ulikt. Anne Kris-
tine Jordal drøfter så hvordan vi som leger har 
det og arbeidet som har pågått etter legestrei-
ken i fjor høst. Personlig tar jeg opp den nye 
spesialistutdanningen og hvilke muligheter som 
kan ligge i denne. Vårt styre løfter frem satsnin-
gen på kvalitet i bedriftshelsetjenestene. Ørn 
Terje Foss omtaler utfordringene vi står ovenfor 
med konkurranseutsetting. Det er mye mer man 
kunne omtalt i et slikt nummer, men jeg håper 
det i hvert fall kan gi noen gode refleksjoner og 
kanskje også skape engasjement og vilje. 

Som alltid: «Stå på! Vær synlige!»
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Bakgrunn
Subjektive helseplager (Subjective Health 
Complaints, SHC) er et uttrykk for pasienter med 
uspesifikke og ofte sammensatte helseplager, 
hvor man ikke finner årsakssammenhenger i 
vanlig medisinsk utredning og undersøkelse. 
Andre begrep som blir benyttet i den internasjo-
nale forskningslitteraturen, er MUPS (Medically 
Unexplained Physical Symptoms), MUS (Medically 
Unexplained Symptoms) eller Bodily Distress 
(Creed et al 2010). Det dreier seg om uspesifikke 
muskelsmerter, tretthetsfenomen, nedstemthet, 
irritabel tarm etc. De fleste mennesker har slike 
plager fra tid til annen (Ihlebæk et al 2007), men 
da som forbigående plager. Det er når plagene 
blir funksjonshindrende vi kan kalle dem alvorlige 
(Aamland et al 2014). Det er vist at pasienter med 
SHC i betydelig grad er overrepresentert blant 
langtidssykmeldte (Loengaard et al 2015). 
Tidligere studier har vist at legene synes vurdering 
av arbeidsevne hos pasienter med SHC er vanskeli-
gere enn når pasientene har en veldefinert og sikker 
sykdom som lungebetennelse, hjerteinfarkt, ben-
brudd etc. (Nilsen et al 2015). I møtet med pasienter 
med SHC må legens vurderinger nødvendigvis 
hvile fullt og helt på pasientens symptombeskri-
velse og opplevelse av denne, og til en viss grad 
pasientens tolkning av plagene, i betydelig større 
grad enn ved veldefinerte medisinske tilstander. 
Dette åpner for skjønn og ulike vurderinger blant 
legene. 
Det var derfor noe overraskende at vi i de tidligere 
studiene fant så stor samsvar mellom legene, ikke 
bare i Norge, men også i Sverige og Danmark, i 

deres vurderinger av hvilke av pasientene med 
alvorlige subjektive helseplager som skulle sykmel-
des og hvilke pasienter hvor dette ikke ble anbefalt 
(Mæland et al 2013). Vi antok at likheten mellom 
legene i de skandinaviske landene til en viss grad 
kunne bero på likheter i kultur og samfunnsliv. 
I 2014 fikk vi anledning til å gjennomføre den 
samme studien i Frankrike, i et samarbeid med 
allmennmedisinske forskere ved Universitetet i 
Nantes. Over 50 franske allmennleger ble vist en 
fransk oversettelse av de samme pasienthistoriene 
og besvarte det samme spørreskjemaet om diag-
noser og vurdering av arbeidsevne hos pasientene. 
Overraskende nok, viste resultatene nokså iden-
tiske arbeidsevnevurderinger sammenlignet med 
de skandinaviske legene. 
På denne bakgrunnen ble spørsmålet om spesia-
lister i arbeidsmedisin ville kunne ha andre vurde-
ringer av disse pasientene aktualisert. Vi satt nå 
med ganske sammenfallende vurderinger gjort av 
allmennleger i fire land, og spørsmålet var altså om 
en gruppe leger som ikke har behandlingsrelasjon 
til pasientene, ville vurdere arbeidsevne annerle-
des. Nederland har lang tradisjon for å la arbeids-
medisinere, som er tilknyttet enten arbeidsgiver 
eller helseforsikringen, gjøre arbeidsevnevur-
deringen ved arbeidsuførhet. I utgangspunktet 
oppfattes en sykmelding i Nederland å være et 
forhold mellom arbeidstager og arbeidsgiver, mens 
den medisinske vurderingen kan innhentes hos en 
spesialist i arbeidsmedisin. 
Formålet med denne studien var å undersøke 
likheter og forskjeller i vurdering av sykmelding for 
pasienter med SHC blant allmennleger i Norge, 

En internasjonal sammenligning av 
legers vurdering av arbeidsevne hos pasienter 

med alvorlige subjektive helseplager
 

Silje Mæland, Erik Werner, Suzanne Merkus

Basert på artikkel: Werner, Erik L; Merkus, Suzanne; Mæland, Silje; Jourdain, Maud; Schaafsma, Fre-
derieke; Canevet, Jean Paul; Weerdesteijn, Kristel H. N.; Rat, Cédric; Anema, Johannes R. Physicians’ 

assessments of work capacity in patients with severe subjective health complaints: a cross-sectional 
study on differences between five European countries. BMJ Open 2016 ;Volum 6.
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Sverige, Danmark, Frankrike og arbeidsmedisinere 
fra Nederland.
Dette prosjektet er finansiert av NAV gjennom pro-
grammet FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd. 

Metode
Vi presenterte 9 videovignetter til leger i fem euro-
peiske land i en tverrsnittstudie (se tabell 1 for antall 
leger og demografiske variabler for legene). Vide-
ovignettene var autentiske konsultasjoner hos en 
fastlege med pasienter med SHC og spørsmål om 
sykmelding. Av personvernhensyn var pasientene 
i filmene byttet ut med skuespillere, men tekst, 
tonefall og mimikk identisk med originalen. 
I analysene er statistikkprogrammet IBM SPSS 
Statistics 22.0 benyttet. Statistisk signifikans 
ble satt til p<0.05. Bakgrunnsvariabler mellom 
landene ble testet med Chi-square test for alder og 
Kruskal-Wallis for alder og antall år i yrket (legene). 
Hovedutfallsmål var vurdering av sykmelding, ja 
eller nei. Forskjellene mellom legene i alle de fem 
landene som hadde gjennomført studien, ble 
testet med ”Generalized linear mixed models” 
(GLLM)-analyser med land og pasient som faktor, 
og Norge som referanseland. Vi testet også for-
skjell mellom legenes spesialisering med GLLM. Vi 
identifiserte og justerte for confoundere. 

Resultater
I Figur 1 fremgår hvor stor andel av de deltagende 
legene i hvert land som anbefaler sykmelding for 

hver av de ni kasuistikkene. Vi ser en ganske stor 
grad av samsvar mellom landene, og legger spesi-
elt merke til at pasientene nr 2, 6 og 9 i alle landene 
blir vurdert til sykmelding i betydelig mindre grad 
enn de øvrige pasientene. 
I Tabell 2 ser vi likevel at det er statistiske forskjeller 
mellom landene, til tross for en likhet i vurderingen 
av de enkelte pasientene. Sett under ett, ser vi at de 
svenske allmennlegene i noe mindre grad enn de 
norske ville sykmelde pasientene (OR 0.51, (95% CI 
0.30-0.86)), og at også de hollandske arbeidsmedi-
sinerne synes å være mer restriktive enn de norske 
fastlegene (OR 0.53, 95% CI 0.37-0.78)). 
Analysene ble justert for arbeidsevne, medisinsk 
årsak som viktigste årsak til sykmelding, og 
arbeidssituasjonen som viktigste årsak til helsepla-
ger. Med disse justeringene ble forskjellene mellom 
Norge og Sverige opprettholdt (OR 0.43, (95% CI 
0.23-0.79)), hvilket også var tilfellet for forskjellene 
mellom de hollandske og de norske legene (OR 
0.55, (95% CI 0.36-0.86)). 
I figur 2 har vi sammenlignet hollandske arbeids-
medisinere med allmennleger fra alle de øvrige 
landene i materialet. Vi ser igjen at arbeidsmedi-
sinerne ser ut til å ville anbefale sykmelding i noe 
mindre grad enn allmennlegene (OR 0.60, 95% CI 
0.45 to 0.87).

Diskusjon
I denne studien var svenske allmennleger og 
hollandske arbeidsmedisinere i mindre grad villig 

Norge (n=56)
Sverige 
(n=29)

Danmark 
(n=41)

Frankrike 
(n=46)

Nederland
(n=93)

p-value

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Kjønn
Mann 36 (64) 12 (43) 14 (34) 19 (41) 52 (56) 0.018
Kvinne 20 (36) 16 (57) 27 (66) 27 (59) 41 (44)

Alder
<40 år 15 (27) 5 (18) 5 (12) 15 (33) 12 (13) 0.001
41-50 år 21 (38) 6 (21) 19 (46) 12 (26) 21 (23)
51-60 år 17 (30) 13 (47) 16 (39) 14 (30) 39 (42)
>61 år 3 (5) 4 (14) 1 (3) 5 (11) 21 (23)

Antall år i yrket
<10 år 21 (38) 10 (36) 22 (54) 16 (35) 18 (19) 0.002
11-15 år 12 (21) 4 (14) 9 (22) 6 (13) 23 (25)
>16 år 23 (41) 14 (50) 10 (24) 24 (52) 52 (56)

Tabell 1: Demografiske opplysninger om deltagende leger i fem land.
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til å anbefale sykmelding til pasienter med alvorlig 
subjektive helseplager, sammenlignet med norske 
fastleger. Allmennlegene i Danmark og Frankrike 
viste ingen forskjell i sine vurderinger fra de norske 
fastlegene. Hovedinntrykket er likevel at det er 
relativt små forskjeller for de enkelte pasientene, 
og spesielt legger vi merke til et sammenfallende 
mønster slik at alle legene i alle de fem landene i 
hovedsak vurderer likt med hensyn til hvilke pasien-
ter som bør sykmeldes. Forenklet kan en si at der 
hvor ti pasienter ville blitt sykmeldt av allmennle-
gene i Norge, Danmark og Frankrike, så ville mellom 
8 og 9 av dem også ha blitt sykmeldt i Sverige og 
Holland. 
I sammenligning av leger med ulik spesialisering, 
synes det som om arbeidsmedisinere gjennom-
gående er mer restriktive enn allmennlegene i sine 
vurderinger av arbeidsevne. 
I litteraturen har det vært stilt spørsmål om hvor-
vidt den ellers så ønskede nære kontakten mellom 
fastleger og deres pasienter, kan være et hinder 
for objektiv vurdering av arbeidsevne (Werner et al 
2012). Mange fastleger føler en nærere relasjon og 
lojalitet til sine pasienter, enn til NAV og oppgaven 
som portvokter til velferdsgoder. På den annen side 
blir det fremholdt at fastlegene besitter en ”taus 
kunnskap” (”tacit knowledge”) om pasientene som 
ikke er lett å formidle skriftlig i legeerklæringer. Den 

store samvariasjonen i vurderingene av legene i 
disse fem landene i den foreliggende studien, kan 
tolkes som at legene har en felles forståelse av 
pasienter med subjektive helseplager og sykmel-
ding.
I en oppfølgende, kvalitativ studie, har vi forsøkt å 
finne slike underliggende faktorer som kan tenkes å 
påvirke legenes vurderinger av sykmeldingsgrunn-
laget hos den enkelte pasient (Merkus et al 2017). 
Vi fant her at synlig funksjonstap, lidende pasient, 
en uttalt hensikt med sykmeldingen og psykiske 
plager, kunne være slike faktorer. 
Konklusjon
I denne studien viste vi at hollandske arbeidsmedi-
sinere uten behandlingsrelasjon til den sykmeldte, 
i noen grad var mer restriktiv i sine vurderinger av 
rett til eller behov for sykmelding, enn allmenn-
leger. Forskjellene var imidlertid ikke veldig store, 
og spørsmålet blir om en tilsvarende endring i 
hvilken legegruppe som skal gjøre den medisinske 
vurderingen i Norge vil medføre større byråkrati og 
belastning for pasienten, enn økonomisk gevinst. 
Et pågående forsøk i Hordaland (Effekt evaluering 
av Ny Medisinsk Vurdering) vil kunne gi kunnskap 
om hvorvidt uavhengig medisinsk vurdering av 
langtidssykmeldte endrer forløpet hos den enkelte 
pasient. 

Tabell 1: Demografiske opplysninger om deltagende leger i fem land. 

Figur 1: Andel (prosent) av alle leger i de fem landene som svarer ’ja’ på spørsmålet om pasienten bør 
sykmeldes, fordelt på hver kasuistikk (helt eller delvis sykmeldt) 

Table 2: Crude and adjusted OR for the probability that GPs from Sweden (n=29), Denmark 
(n=41), France (n=46), and OPs/IPs from the Netherlands would grant sick leave, compared 
to Norwegian GPs. 
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Norge 
(n=56) 

Sverige 
(n=29) 

Danmark 
(n=41) 

Frankrike 
(n=46) 

Nederland 
(n=93) 

p-
value 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
Kjønn 

Mann 36 (64) 12 (43) 14 (34) 19 (41) 52 (56) 0.018 
Kvinne 20 (36) 16 (57) 27 (66) 27 (59) 41 (44) 

Alder 
<40 år 15 (27) 5 (18) 5 (12) 15 (33) 12 (13) 0.001 
41-50 år 21 (38) 6 (21) 19 (46) 12 (26) 21 (23) 
51-60 år 17 (30) 13 (47) 16 (39) 14 (30) 39 (42) 
>61 år 3 (5) 4 (14) 1 (3) 5 (11) 21 (23) 

Antall år i yrket 
<10 år 21 (38) 10 (36) 22 (54) 16 (35) 18 (19) 0.002 
11-15 år 12 (21) 4 (14) 9 (22) 6 (13) 23 (25) 
>16 år 23 (41) 14 (50) 10 (24) 24 (52) 52 (56) 

Figur 1: Andel (prosent) av alle leger i de fem landene som svarer ’ja’ på spørsmålet om pasienten bør sykmeldes, fordelt på hver 
kasuistikk (helt eller delvis sykmeldt)
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Figur 2: Andel (i prosent) av allmennleger (GP) og arbeidsmedisinere(OP/IP) som vil anbefale sykmelding for hver av pasientene

Crude model Adjusted model
OR 95% CI p OR 95% CI p

Norway 1 1
Sweden 0.51 0.30–0.86 0.012 0.43 0.23–0.79 0.006
Denmark 0.89 0.56–1.42 0.619 1.05 0.64–1.73 0.851
France 1.10 0.73–1.65 0.641 1.11 0.67–1.85 0.679
The Netherlands 0.53 0.37–0.78 0.001 0.55 0.36–0.86 0.009
Workability

Normal 1
Reduced 11.28 7.60–16.75 <0.001

Medical cause of sick leave
Disagree 1
Agree 6.28 4.43–8.92 <0.001

Work causes complaints
Disagree 1
Agree 2.24 1.60–3.13 <0.001

Table 2: Crude and adjusted OR for the probability that GPs from Sweden (n=29), Denmark (n=41), France (n=46), and OPs/IPs from 
the Netherlands would grant sick leave, compared to Norwegian GPs.
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Figur 2: Andel (i prosent) av allmennleger (GP) og arbeidsmedisinere(OP/IP) som vil 
anbefale sykmelding for hver av pasientene 
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Arbeidsmedisineren i fremtiden 
ny spesialitetsstruktur gir store muligheter!  

Førsteamanuensis og LiS Ole Jacob Møllerløkken
Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin, UiB og Yrkesmedisinsk avdeling, 

Helse Bergen HF, Ole.mollerlokken@uib.no 

A
lle de medisinske spesialitetene i 
Norge er for tiden oppe til en stor 
omveltning og endring, inklusiv 
arbeidsmedisin. Bakgrunnen for 
dette er Helsedirektoratets ønske om 
å korte ned tiden det tar å bli spesia-

list etter endt medisinstudium. Dette har i lengre 
tid tatt i gjennomsnitt 11 år. Samtidig har det innen 
flere fagfelt vært et stort behov for flere spesia-
lister. Mye er skrevet om dette i andre organer i 
Legeforeningen, og de generelle utfordringene 
omtales ikke her. Med denne artikkelen ønsker jeg 
å beskrive de endringene som er påbegynt, og de 
muligheter som ligger i omleggingen.  De mulig-
hetene som skisseres her er kun mulige dersom 
vi ønsker dette i fellesskap og arbeider videre for 
dette tett sammen med andre samarbeidspart-
nere. 

Endringen i ny spesialiststruktur er vedtatt å være 
et tredelt utdanningsløp. Del 1 er en felles modul 
som er obligatorisk for alle spesialiteter. Del 2 er 
felles for grupper av fag, og del 3 er en unik del for 
hver spesialitet (Figur 1). Krav om dokumenterbar 
kompetanse er løftet frem i den nye strukturen, 
og de ulike delene av spesialistutdanningen skal 
vurderes gjennom læringsmål. Det vil også være 
naturlig at noen av disse læringsmålene oppnås 
gjennom obligatoriske læringsaktiviteter. Slike 
læringsaktiviteter kan være operasjoner, utrednin-
ger og kurs bl.a. 
Læringsmålene skal beskrive konkret hva spe-
sialisten forutsettes å inneha av kunnskaper, 
ferdigheter og kompetanser. Læringsmål inne-
bærer et kunnskapsløft da spesialistutdannin-
gen tidligere ble kompetansevurdert gjennom 
ulik utført tjeneste, slik som antall journaler eller 
operasjoner. Det vil nå kreves at du beskriver hva 
du har lært og oppnådd i de tjenester du har hatt 
og eventuelt hvordan du har oppnådd spesifikke 
læringsaktiviteter, i tillegg til at en del læringsmål 
vil sikres gjennom ulike stillinger som innebærer 
utdanning til spesialist. Hittil, for vår spesialitet, 
er det gjort et stort stykke arbeid av spesialistko-
miteen i arbeidsmedisin vedrørende læringsmål. 

De har utarbeidet et forslag til de læringsmålene 
de forventer skal ligge i bunn hos en spesialist og 
de læringsaktivitetene som kan føre til oppfyllelse 
av spesifikke læringsmål. Dette har vært ute på 
høring i de ulike miljø og er nå oppe til vurdering 
hos Helsedirektoratet, sammen med læringsmå-
lene for de andre spesialitetene. Det som ikke har 
vært diskutert i vår forening, eller hos Helsedirek-
toratet, men som er blitt diskutert i ulike fora i vår, 
er hvordan strukturen i utdanningen vår bør være. 
Hvordan skal vår spesialistutdanning passe inn 
i dette nye tredelte LiS-løpet, skal vi presse det 
gamle inn i det nye, eller skal vi gripe muligheten 
og utvikle utdanningen?

LiS-1, første del av spesialistutdanningen
Del 1, best kjent som LiS-1, «nybegynnerstilling», 
består av ett års tjeneste innenfor spesialisthel-
setjenesten og 6 måneders tjeneste i kommune-
helsetjenesten. LiS-1 er således tilsvarende den 
gamle turnustjenesten, men er nå en søkbar 
stilling som alle med cand.med. grad er kvalifisert 
for. Denne skal være felles for alle spesialiteter, og 
er et ufravikelig krav for å kunne inneha stillinger 
knyttet til et spesialiseringsløp. Legestudenter 
utdannet i Norge har altså nå full autorisasjon når 
de avslutter studiet med cand.med. graden og kan 
jobbe som leger utenfor spesialiseringsløpet uten 
LiS-1 stilling. Dette har ført til at en rekke legestil-
linger i dag knyttes til krav om spesialiseringsløp. 
Forskriftsfesting
LiS-1 stillingen vil altså gi legene viktig bredde-
erfaring innenfor både spesialisthelsetjenesten 
og kommunehelsetjenesten. Det at man krever 
gjennomført LiS-1 stilling for å gå videre i spesia-
litetsutdanningen sikrer at legene må ha en viss 
breddeerfaring i bunnen, selv om nå turnustje-
nesten er avviklet. 
Dette fører til et viktig poeng; nemlig at en rekke 
stillinger som lege, blant annet innenfor vårt 
fagfelt som bedriftslege, ikke fordrer et spesi-
aliseringsløp slik det er i dag. Det er kun hvis du 
søker på LiS-stillingene på de arbeidsmedisin-
ske avdelingene, eller ansettes som spesialist i 
arbeidsmedisin at dette er en forutsetning. Vårt 



11

fagfelt er derfor et av svært få områder som man 
kan arbeide i uten krav til LiS-1 stilling, altså uten 
annen erfaring enn å ha gjennomført medisinstu-
diet. Nettopp dette tok allmennlegene tak i våren 
2017. De innførte at man ikke kan arbeide klinisk i 
kommunehelsetjenesten uten å være spesialist 
eller under utdanningsløp til å bli spesialist. Dette 
gjør det svært viktig å arbeide for å få arbeids-
medisinske stillinger i førstelinjetjenesten inn i 
spesialiseringsløp gjennom forskrift, og gjennom 
godkjenningsordningen til Arbeidstilsynet. 
 
Fravikelse av tjenestetid
I dag har arbeidsmedisin krav om 5 års spesifikk 
tjeneste i arbeidsmedisin. Et av disse årene kan 
erstattes av særskilt relevant klinisk tjeneste ved 
forhåndsgodkjenning, eller ved forskningstje-
neste. Tre av årene er øremerket arbeidsmedisinsk 
tjeneste, denne tjenesten er definert som arbeid 
som bedriftslege i bedriftshelsetjeneste, eller 
arbeid som lege ved godkjent utdanningsinstitu-
sjon i arbeidsmedisin. Det er et minimumskrav om 
ett år ved institusjon og ett år ved en bedriftshel-
setjeneste, men altså en total tjenestetid på 3 år. 
Godskrevet tjenestetid godkjennes ned til 50 % 
stilling med dertil forlenget tjenestetid. I løpet av 
spesialiseringen skal man også gjennomføre de 
obligatoriske kursene, et 2-årig veiledningspro-
gram og ha skrevet en individuell oppgave. Det er 
per i dag krav på de arbeidsmedisinske institusjo-
nene at LiS’ene skal ha oppnevnt veileder i avde-
lingen, et eget utdanningsprogram og oppfølging 
av dette. Dette rapporteres årlig til legeforeningen. 
Det er ingen slike krav til bedriftshelsetjenestene, 
og rapportering av tjenestens innhold er ene og 
alene opp til hver enkelt bedriftslege ved søknad 
om spesialistgodkjenning til legeforeningen. Det 
er heller ingen krav om at leger i bedriftshelsetje-
nester skal være i et spesialiseringsløp til arbeids-
medisin. Dette gir selvfølgelig utfordringer i å få 
permisjon fra arbeidsgiver til obligatoriske kurs, 
internundervisning og fordypning i et travelt virke 
som bedriftslege. 
En forskriftsfesting av at leger som skal virke i 
arbeidsmedisinske stillinger må være i et spesi-
aliseringsløp i relevant spesialitet fører til utfor-
dringer med den strukturen vi har i dag med krav 
om tjenestetid justert i forhold til stillingsstørrelse. 
Dette vil det ikke være anledning for lenger i nytt 
spesialiseringsløp. Det er ikke lengden på tje-
nesten som skal være avgjørende, men lærings-
målene du har oppfylt. Det er derfor viktig at 
læringsmålene beskriver aktiviteter som vi ønsker 
bedriftsleger skal gjøre i sine stillinger og som er 
vanskelig å oppnå utenfor en bedriftshelsetje-
neste. Det samme gjelder aktiviteter som fordrer 
stilling innenfor sykehusavdelingene, slik som 
forslaget fra spesialistkomiteen har nevnt. 

Et stillingskrav for leger i bedriftshelsetjenester 
bør heller rettes mot godkjenningsenheten til 
Arbeidstilsynet og kvalitetssikringen av bedrifts-
helsetjenester på den måten. Her er det viktig at 
kompetansemengden innenfor de ulike fagområ-
dene må stå i relasjon til størrelsen på bedriften/ 
bedriftene de skal tjene. Dette har også vært løftet 
frem for utvalget som i dag vurderer bedriftshel-
setjenesten.  

LiS-2, felles kompetansemodul for grupper av 
fagområder/spesialiteter
LiS-2 er en ny modul som er felles for grupper av 
fag, best kjent fra den eldre strukturen er kan-
skje indremedisin og kirurgi som hadde felles 
tjenesteområder og kurs før man gikk videre til 
grenspesialiteter. LiS-2 ligner på dette, men skal 
være et grunnlag som er felles for flere individuelle 
spesialiteter. Grenspesialiteter vil ikke eksistere 
lenger. Du vil altså ikke lenger bli indremedisiner 
med grenspesialitet på nyre, du vil bli spesialist i 
indremedisin og/eller spesialist i nyresykdommer, 
men begge disse har en felles del før den spesi-
aliserte delen. LiS-2 er ikke obligatorisk for alle 
spesialitetsutdanninger, men kan innebære inntil 
2 år av den totale spesialistutdanningen. 
Vår spesialitet har klare fellesområder med 
samfunnsmedisin. Det er tette bånd både under 
utdanningen på universitetene og senere i 
arbeidslivet der flere arbeidsmedisinere innehar 
viktige samfunnsmedisinske legeroller og vice 
versa. Det er helt uomtvistelig at arbeidsmedi-
sineren trenger kunnskap om samfunnsmedisin 
og samfunnsmedisineren trenger kunnskap om 
arbeidsmedisin! 
Hvorfor da ikke gjøre våre spesialiteter mer 
robuste, mer samfunnsnyttige og mer relevante?! 
En felles LiS-2 i ny spesialiststruktur. En slik orga-
nisering kan gi store fordeler:
- Den viser på en tydelig måte breddeforståelsen 

som kreves i begge fag 
- Den gir et mer oversiktlig utdanningsløp
- Den krever mindre vurdering av spesielle tjenes-

ter, da løpet legges mer tydelig
- Den tilkjennegir muligheter for læringsmålopp-

nåelse i ulike tjenester som er svært relevante for 
yrkesutøvelsen

- Den gjør spesialitetene attraktive for flere leger 
(større bruksområde)

- Den gjør at flere leger vil få kunnskap om fagene 
og dermed øke det forebyggende potensialet

- Den bygger videre på det man lærer i grunnut-
danningen

- Den nyttiggjør svært stor kompetanse i begge 
spesialiteter på en god måte og hindrer dob-
beltarbeid

- Den gir muligheter for videre- og etterutdanning i 
begge spesialiteter



12

De læringsmål som defineres for modulen bør 
tilkjennegi en bred andel av tjenesteområder og 
modulen bør ha en varighet på 2 år. Av tjenester 
som kan gi erfaring, og dermed oppfylle lærings-
målene, for modulen kan man se for seg normalt 
klinisk arbeid som lege, forskning- og undervis-
ningsarbeid, samfunns- og arbeidsmedisinsk 
arbeid. Jamfør skiftet fra tjenestetid til lærings-
mål vil det ikke være krav til spesifikk tjenestetid, 
men mer at den tjenesten og de erfaringene du 
har opparbeidet deg skal vise at du har oppfylt de 
læringsmål som kreves i modulen. Våre fag har 
allerede en rekke områder som vi helt klart burde 
samarbeide mer om og utdype vår felles kompe-
tanse for å møte de krav samfunnet stiller og vil 
stille. Av fellesområder i dagens struktur viser jeg 

til figur 2 som beskriver de obligatoriske kurs som 
gjelder i dag som man kan videreutvikle og tilby 
innenfor denne felles kompetansemodulen som 
obligatoriske læringskativiteter (Figur 2).

Det er viktig å påpeke at dette ikke er entydig 
enkelt, og vil kreve en god del omlegging og 
omstrukturering av kurs og læringsmål, men våre 
fagfelt er små og vi har alt å tjene på et større 
samarbeid for å være robuste og attraktive for 
fremtidens leger. 

Figur 1: Oversikt over nytt spesialiseringsløp. 

Figur 2: Obligatoriske kurs som kan videreutvikles til en felles 
LiS-2 modul. 
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@RNEBLIKK - BETRAKTNINGER 

FRA DEN ARBEIDSMEDISINSKE SIDELINJA

Arbeidsmedisinerens rolle  

A
lle veit at samfunnet er i endring, 
det er nærmest opplest og vedtatt. 
Men har arbeidsmedisinerens rolle 
endret seg, eller kommer den til å 
gjøre det framover? Har internasjo-
nal politikk noe å si for arbeidsmil-

jøet våre barn og barnebarn skal tilbys? Kan mer og 
mer av arbeidsmedisinerens oppgaver bli utført av 
roboter?

Ta disse hersens endringene først. Hvorfor endre 
på noe som fungerer? For Norge og Nordens del 
minner jeg om hvor misunnelige arbeidstakere og 
aktører innen arbeidsmiljøområdet i stort sett hele 
verden er på «den nordiske modellen». Denne kjen-
netegnes ved å ha grunnlaget for et godt arbeids-
miljø, nemlig en «velferdsstat, trygder og pensjoner 
som i stor grad er skattefinansiert, stabil økonomi 
med stabil inflasjon og valutakurs, samarbeid mel-
lom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, 
svært lave inntektsforskjeller (internasjonalt sett), 
høy deltakelse i arbeidslivet blant kvinner, høy grad 
av likestilling, (gratis) utdanning dominert av offent-
lige tilbydere.» (1) 

Hvorfor er det alltid sånn at konkurranse fra utlan-
det må møtes ved å kutte i goder og rettigheter her, 
og ikke ved å forbedre forholdene hos arbeidsta-
kere/konkurrenter i andre land til å nærme seg eller 
bli lik våre? Sjøl er jeg personlig involvert i omvelt-
ningene i jernbanesektoren hvor veksten i bruk av 
konsulenter og et nytt, sentralt byråkratisk sty-
ringslag er uhemmet, mens selve togtransporten 
av ideologiske grunner skal konkurranseutsettes og 
ikke koste for mye. Det medfører at NSB har funnet 
ut at rundt 300 stillinger i stab og støtte må fjernes 
innen utløpet av 2018 for ikke å ha større adminis-
trative kostnader enn det de forventede anbuds-
konkurrentene har i andre land hvor de opererer (2). 
HMS er en del av stab og støtte i NSB, og min 

stilling som fagsjef arbeidsmiljø og helse inngår i 
de 300 og jeg har skrevet en sluttavtale om å gå 
av med pensjon i des. 2018. Noen vil sikkert mene 
at jeg derfor er inhabil og gråter for min egen mor, 
men glem det – jeg er fra «dessertgenerasjonen» 
(3) og klarer meg bra selv om jeg sliter med å forstå 
at dette er i samsvar med god IA-politikk.  Det alle 
som er opptatt av HMS burde være bekymret for 
og som jeg frykter; er at NSB er i ferd med å bli et 
«Ryanair på skinner», og at dette bare er begynnel-
sen på en politisk styrt utvikling som vil berøre hele 
det norske arbeidslivet. 

Så da er vi inne på det med politikk. Vi som jobber 
med arbeidsmedisin og primært med grupperet-
tet, forebyggende og helsefremmende arbeid på 
arbeidsplassen, legger ikke skjul på at arbeidsmi-
ljøet og det å være i jobb er noen av de viktigste 
faktorene for å ha god helse. Arbeidsmedisinerens 
rolle har jo nettopp vært å overlate ansvaret for 
individuell helseoppfølging til fastleger og øvrig 
helsevesen i visshet om at 90 % av helsa avgjøres 
på andre arenaer enn helsevesenet. Men når stadig 
mer av arbeidsmiljøfaktorene avgjøres på nivåer 
over arbeidsmiljøutvalg, direktør og styre for virk-
somhetene, må kanskje arbeidsmedisinerens rolle 
innrettes mer mot de politiske rammebetingelsene 
for utforming av arbeidsmiljøet enn kun å være en 
aktør internt i virksomhetene. 

Gode rutiner for registrering og arbeidsmedisinsk 
oppfølging av tidligere eksponerte ansatte i bygg- 
og anleggsbransjen hvor registeret skal oppbeva-
res 60 år framover, blir meningsløse når mange av 
de som jobber i bransjen knapt vet om de har jobb 
60 dager framover og enten er innleid som selv-
stendig næringsdrivende eller ansatt i et firma som 
er leid inn av en utenlandsk kontraktør som bare 
sender ansatte med problemer hjem (som f.eks. en 
ansatt hvor det er sendt melding til Arbeidstilsynet 
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om mistanke om arbeidsrelatert sykdom og burde 
følges opp) og henter inn en ny arbeidstaker fra en 
annen underleverandør. Er arbeidstakeren ansatt 
i hjemlandet, og med rettigheter som er ganske 
fjernt fra det vi kjenner fra den nordiske modellen, 
så er det altså det kostnadsnivået som disse virk-
somhetene opererer med som legger føringer for 
arbeidsmiljøstandarden i Norge framover.
Har du overhodet interessert deg i hva TISA-av-
talen har av muligheter for å åpne opp for fri 
konkurranse for multinasjonale selskaper på alle 
de områder hvor ikke Norge reserverer seg mot å 
åpne en sektor for anbud før avtalen evt trer i kraft? 
Hvis du tenker at informasjon om dette fra LO eller 
Folkeaksjonen mot TISA er altfor biased, så kan du i 
hvert fall lese litt om Legeforeningens bekymringer 
i sitt policynotat om temaet (4).

Robotene og teknologiutviklingen redder oss? Selv 
der det er åpnet for at produksjon og tjenesteyting 
kan flyttes fra Norge til andre land med lavere 
kostnadsnivåer, finner en del virksomheter ut at de 
totalt sett kommer best ut ved å beholde det eller 
flytte det hjem igjen til Norge. Og her passer det 
kanskje med noen bevingede ord fra finansminister 
Siv Jensen i et foredrag om effektivitet og produk-
tivitet på NTNU i 2014: «Når vi har blant de høyeste 
lønningene i verden, krever det at vi både i offentlig 
og privat sektor ligger et hestehode foran andre 
land i å organisere oss effektivt, omstille oss og 
prioritere riktig. Vi må nå våre mål på en kostnads-
effektiv måte, slik at vi får mest mulig velferd ut av 
inntektene.» (5) 

Vi må altså omstille oss og ligge foran andre 
land i utviklingen, og om bedriftene oppfatter at 
bedriftshelsetjenestens og arbeidsmedisinerens 
innsats koster mer enn de får igjen for det, må 
også vår sektor endres for ikke å bli skviset helt ut 
av det framtidige arbeidslivet. Selv om det er en 
litt fremmed tanke, bør vi kanskje sammen tenke 
gjennom hvor mye av arbeidsmedisinerens arbeid 

i dag kan tenkes å bli utført av roboter, apper og 
andre elektroniske løsninger og duppeditter. I løpet 
av høsten 2017 kommer digitale sykmeldinger for 
fullt, hvor den ansatte/sykmeldte sjøl må sjekke 
sykmeldingen og søke om sykepenger til NAV selv 
om arbeidsgiver forskutterer sykelønnsutbetaling 
utover arbeidsgiverperioden (6). Andre rutineopp-
gaver vil sikkert også bli digitalisert og basert på at 
den ansatte må betjene mer av oppgavene sjøl, og 
arbeidsmedisinerens rolle blir kanskje mer å være 
apputvikler som bidrar til å sikre at disse appene 
og løsningene er basert på riktig kunnskap om 
sammenhenger mellom jobb og helse og gi god 
beslutningsstøtte. Men helautomatiserte arbeids-
medisinere er nok en utopi, og hvilke områder som 
absolutt ikke kan erstattes av andre yrkegrupper 
eller selvbetjening og hvilket tap det blir for arbeids-
miljøarbeidet om arbeidsmedisineren blir borte, må 
belyses og formidles til beslutningstakerne.

Jeg tror at vi skal omformulere påstanden vår om 
at 90 % av helsegrunnlaget legges i andre sektorer 
enn helsesektoren. Når det blir arbeidsmiljøstan-
darden i land vi ikke har lyst til å sammenligne oss 
med som blir førende for hvordan arbeidsmedisi-
nerens rolle skal bli (eller om det i det hele tatt blir 
noen rolle for arbeidsmedisineren i norsk arbeids-
liv), så må vi kanskje engasjere oss mer i politisk 
arbeid for bedret arbeidsmiljø internasjonalt for å 
motvirke trusselen om at den nordiske modellen er 
i ferd med å uthules og forvitre. Bli realitetsorientert 
og dra på neste ICOH-konferanse i Dublin i 2018 
(7) og få med deg litt mer om hva slags arbeidsmil-
jøproblemer som er dominerende utenfor vår lokale 
andedam. Deretter stiller du deg kanskje bak min 
uærbødige påstand og engasjerer deg mer politisk 
og ikke bare i vernerunder og helsekontroller:
Med innføring av TISA og TTIP vil 90 % av arbeids-
miljøet i Norge i framtida avgjøres av hvordan 
arbeidsmiljøstandarden er i andre land, og det må 
utformingen av arbeidsmedisinerens framtidige 
rolle ta inn over seg!

Referanser
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ringsavtaler--betydning-for-helsetjenesten---32016/ 
5. Siv Jensen, foredrag NTNU 25.02.2014 «Effektiv ressursbruk og produktivitet»: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/

effektiv-ressursbruk-og-produktivitet/id751760/ 
6. Digital sykmelding på Nav.no: https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt%2C+arbeidsavklaringspenger+og+yr-
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7. ICOH-konferansen i Dublin 29. april – 4. mai 2018: http://icoh2018.org/wp/ 
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Et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helse-
fremmende og meningsfylt arbeidssituasjon ?

Anne Kristine Jordal, Bedriftshelsetjenesten FRAMO AS, Bergen
akj@framo.no

J
eg er nå inne i andre epoke som 
tillitsvalgt for NAMF- Hordaland.  Jeg 
er takknemlig ovenfor medlemmene 
å få ha den rollen. Det har vært noen 
saker som jeg har vært involvert i, 
eller gitt råd i. Foruten at en erverver 

seg kunnskap og kompetanse gjennom erfaring, 
er det den medmenneskelige faktoren som xxx 
ikke er lovregulert i tariff eller avtaleverk som er 
utfordrende. Det er godt da at det er korte linjer 
både lokalt og sentralt, så gode rådgivere er tett 
på i organisasjonen.
Hva innebærer egentlig tillitsvalgtrollen for leger 
Litt bakteppe kommer godt med:
Legeforeningen sentralt gir begrepet tillitsvalgt 
ulike tilnærminger avhengig av avtaleverk. Tillits-
valgtrollen brukes både om den 
• som er valgt til å utføre en funksjon for sin orga-

nisasjon (bred),og
• den som er valgt av medlemmene for å ivareta 

de oppgaver som fremgår av en hovedavtale.
(snever)

De rettigheter og plikter som tilkommer de tillits-
valgte som omfattes av definisjonen som

beskrevet ovenfor, kan kort skisseres som følger:

• Rett og plikt til å drøfte/forhandle om spørsmål 
vedrørende lønns- og arbeidsvilkår

• Rett og plikt til å påse at rettigheter og plikter 
overholdes i forhold til gjeldende tariffavtaler.

En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening 
og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om 
arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.   
De mest aktuelle arbeidsgiverforeningene i Norge 
for leger er KS, Spekter, Virke, Oslo Kommune og 
Stat. 
På Legeforeningen sine nettsider, finnes det et 
avtaleverk for bedriftsleger mellom NHO og Dnlf-  
i bedrifter tilsluttet Næringslivets hovedorgani-
sasjon. Den er fra 2004, nettversjon oppdatert i 
2012. Den henviser til Arbeidsmiljøloven av 1977, 
men på bakgrunn av at vi fikk ny Arbeidsmiljølov i 

2006 er det trolig ingen gjeldende overenskomst 
pr dags dato....håper jeg tar feil ?
   
Legeforeningen er i dag både yrkesorganisasjon 
og fagforening for alle norske leger.
Legeforeningen har pr dags dato det høyeste 
antall medlemmer noensinne , nærmere 30 000 
legemedlemmer, og ca 4600 medisinerstudenter.

Legeforeningens formål er beskrevet i forenin-
gens lover § 1:
A.  å virke for høy faglig og yrkesetisk standard 
blant foreningens medlemmer
B.  å fremme medlemmenes sosiale, kollegiale og 
økonomiske interesser
C.  å fremme medlemmenes psykiske og fysiske 
helse
D.  å fremme legeutdanningen og medisinsk 
vitenskapelig virksomhet
E.  å fremme tiltak som er egnet til å bedre befolk-
ningens helse
F.  å arbeide med helsepolitiske spørsmål
Dette er nedfelt i  Prinsipprogram for Den norske 
legeforening i perioden 1.9 2015 – 31.8.2019, 
og kalt ” MED KVALITET OG FAG SOM LEDE-
STJERNE” .

Arbeidsmiljøloven av 2006 er i hovedsak en  
lov om forebyggende helsearbeid på  
arbeidsplassen. 
«Forfaren» til AML er «Lov om tilsyn med arbeid 
i fabrikker (1892)», og to forhold stod da sentralt 

De største bekymringene blant unge 
leger er utbrenthet, stress eller å syk 
av jobben. «Å klatre på rangstigen», 
«å bli leder», og «å starte sin egen 
bedrift» havner nederst på prioroter-
ingslisten. 
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–kampen mot barnearbeid og arbeidstidens 
lengde. Industriens krav om kollektiv organise-
ring skapte det organisatoriske grunnlaget for 
fremveksten av fagbevegelser. For fagbevegelsen 
var målet et arbeid å leve av, et arbeid som ikke 
ødela helsa og retten til et verdig liv. Med basis i 
dette utviklet det norske samfunnet seg gjennom 
kollektiv organsiering - et lov og avtaleverk som 
sikret arbeidstakerrettigheter og balanserte for-
holdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Arbeidsmiljøloven gjelder for de fleste arbeids-
forhold i private og offentlige virksomheter, og 
formålet er:
• å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en 

helsefremmende og meningsfylt arbeidssi-
tuasjon, som gir full trygghet mot fysiske og 
psykiske skadevirkninger, og med en velferds-
messig standard som til enhver tid er i samsvar 
med den teknologiske og sosiale utvikling i 
samfunnet

• å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehand-
ling i arbeidslivet,

• å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforhol-
det knyttet til den enkelte arbeidstakers forut-
setninger og livssituasjon,

• å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidsta-
kerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle 
sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets 
parter og med nødvendig veiledning og kontroll 
fra offentlig myndighet,

• å bidra til et inkluderende arbeidsliv
Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene i 

loven blir overholdt.

Leger er i særstilling når det gjelder arbeids-
tidsbestemmelser, ref AML § 10-5.  Med dis-
pensasjon fra arbeidsmiljøloven kan de jobbe 
19 timer i strekk og 60 timer i uken, ved såkalt 
gjennomsnittsberegning  Bestemmelsen er ment 
å balansere behovet for fleksibilitet i forhold til 
driften og vern av den ansatte, byrden deles likt 
mellom legene i et team.  Men, gjennom bruk av 
tariffavtaler kan partene i betydelig utstrekning 
avtale avvik. Intensjonen bak er å unngå uhen-
siktsmessig drift, noen leger ønsker også lengre 
vakter, både fordi det kan begrunnes i faglige 
hensyn, kontinuitet i behandlingen, samt at den 
sosiale belastningen for den enkelte kan bli lavere 
ved at antallet vakter begrenses. 
Dette var kjernen for streiken i norske sykehus 
i fjor: Spekter ønsket å planlegge inn alt fravær, 
som kurs og ferie i rullerende plan/arbeidsplan 
for leger i vaktsjiktet. For å få dette til, mente 
Spekter at man må kunne legge opp til en annen 
gjennomsnittsberegning enn antallet leger i 

vaktsjiktet. Tillitsvalgte for legene mente det ville 
gi arbeidsgiver en for stor grad av styringsrett – 
og at virksomheter under økonomisk press kan 
bli fristet til å tøye grensene slik at ordningene blir 
uforsvarlige. Spekter hevdet at det er virksom-
hetene som er ansvarlig for pasientsikkerheten 
mens legene på sin side har delansvar for at 
arbeidet er forsvarlig etter helsepersonelllovens § 
4. Forsvarlighetskravet gjelder også arbeidstids-
ordninger.
 
 
Historienens lengste legestreik startet 7 septem-
ber, og ble avsluttet da arbeidsministeren grep 
inn med tvungen lønnsnemnd etter 5 uker. 628 
medlemmer i Akademiker helse ble tatt ut i strei-
ken, og den kostet Legeforeningen ca 25 millioner 
kroner. Det som her er bra er at medlemmene 
betalte en tilleggskontigent på 900 kroner – dette 
primært for  å få balanse i konfliktfondet, men 
med dette grepet viste  Legeforeningen vei inn i 
”den nye fleksible kapatiaismen”. Det vi arbeider 
med, forteller hvem vi er og om vår identitet.  
Rikslønnsnemda kom med kjennelsen sin den 27 
februar, Spekter fikk medhold, og legene og Aka-
demikerne Helse vil ta tvisten videre til Arbeids-
retten. Akademikerne Helse mener den norske 
arbeidslivsmodellen, med et tett samarbeid 
mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndig-
hetene nå står på spill. 
Hva sier forskning om fremtidenes arbeidsliv 
? Arbeidslivet er i endring. Automatisering og 
digitalisering vil føre til at mange arbeidsplasser 
forsvinner og at nye kommer til. Vi har fått med 
oss
• Uber – verdens største taxiselskap, eier ingen 

biler.
• Facebook-verdens mest populære mediesel-

skap, produserer ikke innhold.
• Alibaba – verdens høyest verdsatte detaljhan-

del, eier ikke varelager
• Airbnb – verden største overnattingstilbyder, 

eier ingen senger
• Automation everywhere – sikter mot å bli ver-

dens største arbeidsgiver uten å ha ansatte
Kansje de to siste representerer en eller annen 

form for drift av  regionale helseforetak om noen 
år ?

Nå viser derimot ny forskning ( 2016 ) at en for-
utsigbar arbeidssituasjon og et trygt og sikkert 
arbeidsmiljø er viktigere for unge (alderen 15 – 25 
år ) enn det å gjøre karriere. ”Ledere og arbeidsgi-
vere kan få en stadig viktigere jobb med å sørge 
for et trygt og godt arbeidsmiljø i møte med et 
arbeidsliv i nødvendig omstilling og de utfordrin-
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gene det kan føre med seg.............”
Forholdene som kommende arbeidstakere 
betrakter som viktigst er; 
• personlig utvikling og læring
• god balanse mellom jobb og fritid 
• fast jobb med forutsigbar inntekt
• at man har et trygt og sikkert arbeidsmiljø.
Forholdene ”å klatre på rangstigen”, ”å bli leder”, 
og ”å starte sin egen bedrift” havner nederst på 
prioroteringslisten. De største bekymringene 
blant unge leger er utbrenthet, stress eller å bli 
syk av jobben. Dette står ikke særlig i harmoni 
med formålsparagrafen i Arbeidsmiljøloven. Kan-
skje Legeforeningen bør vurdere andre moment i 
prinsipprogrammet sitt i  2019 ?

Har norske leger i dag et arbeidsmiljø som gir 
grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt 
arbeidssituasjon som gir full trygghet mot fysiske 
og psykiske skadevirkninger, og med en velferds-
messig standard som til enhver tid er i samsvar 
med den teknologiske og sosiale utvikling i sam-
funnet ?
Hva er status for norske leger sitt arbeidsmiljø 
i dag ?  Hva er den viktigeste faktoren en lege 
arbeider med i dag ? 
• System med aktivitet og produksjon som ledes-

tjerne  eller 
• Mennesker med sine sykdommer og muligheter 

utifra en grunnleggende verdi for prioritering ?
Ja, vi er tilpasningsdyktige, men inntil en viss 
grense. Status for legers arbeidsmiljø er og har 
over en lang periode vært alarmerende, som, nå 
nærmest daglig, vist til i media.
”Utslitte og utbrente sykehusleger”, ”fastlege 
Norge kollapser grunnet mangel på leger ” 
En lege kan ikke skrues sammen og fungere som 
et teknologisk vidunder selv om dette i en sys-
temtankegang hadde vært ønskedrømmen.
Hvilke forventninger ligger i systemet rundt oss ? 
Leger  er utsatt for et krysspress, krav fra verden 
utenom er grenseløse – gjennom IKT-løsnin-
ger, krav fra medarbeidere, pasienter, offentlige 
instanser, arbeidsgivere, og ikke minst krav til 
leveranse fra en selv og ens private liv. Samlet 
belastning vil overstige enhver leges yteevne om 
en følger utviklingen i samfunnet.
Det er legens ansvar å avgrense krysspresset slik 
at en får arbeidsro og arbeidsfri til å gjøre fornuf-
tige disposisjoner. Det må bli legen selv som må 
sette grenser for sin maksimale yteevne for en 
forsvarlig praksis.
Dette bør Legeforeningen bidra med å  standar-
disere !

Med tanke på arbeidsmiljøloven, hvor er kvali-

tetssikringen og rammevilkårene rundt en leges 
hverdag?  Jeg etterlyser dette fra Legeforeningen 
sin side, og ikke minst fra arbeidsgiversiden. Fast-
leger sitter med arbeidsoppgaver som de ikke 
definierer som sykdom, spesialistene behandler 
friske folk med privat helseforsikring. Helseforeta-
kene oppfordrer til ressursallokering. Oppgavene 
øker i omfang, men hvem skal si ”Stopp”?

Jeg er selv oppvokst i en distriktslegefamilie 
og så lite av  far - eller mor for den saks skyld. 
Barndomsminnene ( dette var før barnehager 
kom) med ulike praktikanter som bodde hjemme 
hos oss, til gode pensjonistnaboer som tok seg 
av oss dann og wann. Baksetet i pappas bil- aktiv 
deltakende på legevakt med premier fra pasien-
tene som kamferdrops, lefser og råmelk. Tele-
fonvakt på hjemmebane, der en etterhvert lærte 
seg å svare presist, og lærte seg å kjenne bygda 
på godt og ondt. I tillegg mange turnusleger som 
måtte spise middag med oss, stakkars dem, de 
måtte jo få mat i seg, det var jo ingen andre som 
passet på dem. Hele tiden ble det pekt på at pasi-
entene måtte gå foran, og vi tre søsken visste ikke 
bedre, det var jo sånn det var.  Noen som kjenner 
seg igjen her ?
Har vi en kollegial interesse for å ivareta vårt eget 
arbeidsmiljø ? Arbeidsmiljølovens § 4-3  sier 
noe om dette. Det skal legges til rette for at din 
integritet og verdighet ivaretas og gi deg mulighet 
til kontakt og kommunikasjon med dine kolleger. 
Vi har tillitsvalgte og kollegial støttegruppe i hvert 
fylke og  jurister som bistår i foreningen. 

Derimot - den ”sekken” som omhandler trakas-
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sering, det å bli oversett, utfryst eller og være 
usikker på hva ledere og medarbeidere synes om 
en fanges ikke opp. Det vi trenger er å bli hørt, 
trodd og ivaretatt. Å fylle ut skjema med kartleg-
ginger gir arbeidsgiver en pekepinn på status i 
det psykososiale arbeidmiljø, men det er og alt. 
Jeg vil påstå at arbeidsmedisinere generelt har 
god kunnskap og forståelse på systemnivå for 
hvordan en skal ta tak i og arbeide med sammen-
hengene mellom nærværskultur, psykososialt 
arbeidsmiljø og helse, også kalt psykososial risi-
kostyring.  Sammen med jobbkrav, jobbkontroll, 
sosial støtte, rolleavklaring og sosiale forhold 
kan vi si noe om konsekvenser for helse, nærvær, 
engasjement, produktivitet, hendelser og ulykker.

Hvordan arbeider vi med vår egen nærværskul-
tur, ser vi sammenhengene, hvordan påvirker 
vi, leder og styrer psykososial risiko ? Forskning 
viser at det er en fordel for en organisasjon å ha 
et helhetlig fokus når man skal bedre de ansattes 
generelle velvære og ha en strategi som ikke bare 
ser på individet  (Bailey et al., 2014). 
Kanskje tiden er moden for foreningen vår som 
yrkesorganisasjon  å ISO-sertifisere seg på 9001 
- Ledelsessystem for kvalitet, eller OHSAS 18001, 

for å bli bedre i stand til å identifisere, vurdere og 
håndtere risiko på arbeidsplassen ? Husk ressur-
sene arbeidsmedisinerene utgjør- vi er kompe-
tente medarbeidere, og  ingen nedfallsfrukt som 
vi ofte refereres til. Det er slik jeg ser det. 

Det viktigste å bevare i fremtiden er å sørge for at 
den nære menneskelige kontakten mellom lege 
og pasient blir opprettholdt  i fremtidens arbeids-
liv. Uavhengig av grad av sosial og teknologisk 
utvikling er menneskets integritet et selvstendig 
levende vesen og ikke et bare en Muda i et sys-
tem. For leger vil alltid ”av og til kurere, ofte lindre, 
alltid trøste” være den viktigeste gjerning vi skal 
utøve, la oss få bevare autonomien og integrite-
ten i vårt yrke. 

Ref;
Dagens Medisin, Frode Solberg
Arbeidsmiljøloven
Tillitsvalgthåndboka Dnlf
Bailey et al., 2014
Aftenposten Digital
Arbeidstilsynet

ARV-konferansen 2017
Clarion Hotel Admiral, Bergen 
6.- 7. november 2017

Program Praktisk informasjon Registrering

Konferansen er for personell som arbeider i bedriftshelsetjenester,  
eller i samarbeid med bedriftshelsetjenester. 
Meld deg på her: http://bit.ly/ARVkonferansen 
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Salmer fra fabrikken
Anniken Sandvik, Seksjon for miljø- og arbeidsmedisin, Oslo Universitetssykehus Ullevål

H
awthorneeffekten – at men-
neskers adferd endres når de vet 
at de blir studert – er et hyppig 
omtalt fenomen i forskningssam-
menheng. Begrepet har opphav i 
en rekke eksperimenter som ble 

foretatt ved Hawthorne Works, Western Electrics 
fabrikk i nærheten av Chicago, mellom 1924 
og 1933. Fabrikken produserte diverse kabler, 
brytere og koblinger til telefoner og telefonsen-
traler. Ved Hawthornefabrikken var det på det 
meste 45 000 arbeidere. Et av hovedproduktene 
ved fabrikken var såkalte reléer eller omkoblings-
brytere til bruk på telefonsentraler. På slutten av 
1920-tallet produserte Western Electric 75 ulike 
typer reléer og hadde et produksjonsvolum på 
over 7 millioner enheter per år. De fleste av kom-
ponentene i reléene kunne produseres maskinelt 
i store kvanta. Imidlertid måtte de ulike delene 
justeres og settes sammen for hånd. Dette var 
svært arbeidsintensive operasjoner, og hurtig-
heten til den enkelte arbeider avgjorde omfanget 
av produksjonen. Det kan være vanskelig for oss 
i dag å forstå hvor krevende en arbeidshverdag 
på Hawthorne- fabrikken må ha vært, både 
fysisk og psykisk. Du skulle altså sitte konsen-
trert ved et bord og i raskt tempo sette sammen 
minst 35 komponenter til en ferdig bryter. Det 
ble forventet at du produserte minst én slik bry-
ter per minutt i opptil ni timer per dag, fem og en 
halv dag i uken. Produksjonen ble nøye overvåket 
og lønnen ble bestemt utfra antall produserte 
enheter (1). Arbeidet kan kanskje best sammen-
liknes med det vi kjenner til fra dagens elektro-
nikkfabrikker i Asia. 

Med fremveksten av masseproduksjon og store 
selskaper med mange ansatte på begynnelsen 
av 1900-tallet, fulgte interessen for ledelses-
strategier som sikret mest mulig effektiv bruk 
av arbeidskraften. Hawthornestudiene ble 
foretatt i kjølvannet av at Fredrik Winslow Taylor 
(1856-1915) hadde lansert sine teorier om såkalt 
vitenskapelig bedriftsledelse (2). Knapphet på 
arbeidskraft under første verdenskrig hadde 

synliggjort problemet med overbelastning av 
den enkelte arbeidstaker, og skapt stor interesse 
for strategier som kunne sikre produktiviteten. 
Hawthorneeksperimentene ble innledet med en 
undersøkelse av fabrikkbelysningens betydning 
for arbeidernes produktivitet. Resultatene var 
initialt som forventet: bedre belysning økte pro-
duktiviteten. Imidlertid var overraskelsen stor da 
det viste seg at produktiviteten økte ytterligere 
når man dempet belysningen, og at denne effek-
ten fortsatte helt til arbeiderne ikke lenger kunne 
se det de gjorde, i en belysning med styrke 
tilsvarende noen få stearinlys (1). I håp om å 
avdekke hvilke faktorer som hadde innflytelse på 
produktiviteten, gikk man videre med ytterligere 
eksperimenter. Man opprettet et eget testrom 
der fem kvinnelige arbeidere satt og monterte 
telefonreléer på samme måte som de gjorde 
ellers ved fabrikken. Deretter justerte man ulike 
faktorer – som hyppigheten og lengden av pau-
sene og avlønningssystemet. Resultatene viste 
også her at arbeiderne økte sin produktivitet 
jevnt gjennom hele forsøksperioden, uavhengig 
av hvilken type intervensjon som ble gjort. 
Ingeniørene som hadde gjennomført testene 
var tydelig i villrede om hvordan de skulle tolke 
registreringene. George Pennock, en av ingeniø-
rene som hadde vært med på gjennomføringen 
av testene ved Hawthorne, skrev i 1928: «We 
have become so skeptical of being able to prove 
anything in connection with the behavior of 
human beings under various conditions (…)» (3). 

Også i arbeidsmedisinsk praksis kan 
effekten av observasjon ha betyd-
ning. Bedriftslegens tilstedeværelse 
fører til forventninger som kan på-
virke adferden til både ansatte og 
ledere.
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Flere akademikere, med Elton 
Mayo (1880-1949) fra Harvard 
Business School i spissen, ble der-
for hentet inn for å hjelpe til med 
tolkningen. Mayo hadde bakgrunn 
som professor i filosofi, men beve-
get seg etter hvert over i studier av 
ulike aspekter ved arbeid og indus-
tri. Hans faglige tilnærming bygget 
på en kombinasjon av antropologi, 
psykologi og fysiologi. Han hadde 
tidligere blant annet vært invol-
vert i studier av såkalt «Industrial 
fatigue», der man forsøkte å finne 
vitenskapelige forklaringer på 
utmattelse hos arbeidere. Resul-
tatene fra eksperimentene ved 
Hawthorne ble publisert i bøkene 
The Human Problems of an 
Industrial Civilization i 1934 (4) og 
i Management and the Worker i 1939 (5), i tillegg 
til en rekke tidsskriftsartikler. Mayo peker på at 
arbeidernes holdninger, motivasjon og sosiale 
interaksjoner på arbeidsplassen har betydning 
for produktiviteten. Senere forsto man at det å 
bli observert i seg selv kan ha en effekt (6). Dette 
betraktes nå også som et fenomen av betydning 
for medisinske observasjons- og intervensjons-
studier.

Hawthornestudiene er blitt mye kritisert i 
ettertid. Flere har hevdet at resultatene ikke er 
pålitelige og at tolkningen i stor grad ble påvirket 
av politiske og personlige verdivurderinger hos 
forskerne (1,7). Andre mener at konklusjonene 
har blitt mistolket som mer bastante enn inten-
dert og at forsøkene hadde verdi som hypotese-
genererende forskning (8). Fremdeles diskuteres 
det hva Hawthorneeffekten egentlig er, og når 
og hvorfor den kommer til uttrykk. Paradoksalt 
nok var Hawthornedataene neppe egnet til å 
dokumentere effekten som bærer navnet herfra. 
Imidlertid har studiene fra Hawthorne hatt 

stor påvirkning på senere forskning og betydd 
mye for utvikling av teorier om organisasjon og 
ledelse. Hawthornestudiene regnes som starten 
på «Human Relations»-skolen innenfor arbeids-
psykologi og organisasjonsteori, en retning 
der man fremhever de psykologiske og sosiale 
faktorenes betydning for produktivitet og trivsel 
i arbeidslivet (9). 

Også i arbeidsmedisinsk praksis kan effekten 
av observasjon ha betydning. Bedriftslegens 
tilstedeværelse fører til forventninger som kan 
påvirke adferden til både ansatte og ledere. Som 
leger må vi forholde oss nøkternt til vitenska-
pelig evidens av intervensjoner, men samtidig 
vil vi som mennesker alltid selv være en del av 
situasjonen vi forsøker å løse eller undersøke. 
Som den britiske professoren i medisin Edwin 
Gale uttrykker det: «human behaviour will never 
be a spectator sport» (7). 
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Avtroppende leder av  NAMF Knut Skyberg 
intervjuer ny leder Tone Eriksen

1. Først vil jeg si at jeg er veldig glad for at du 
har overtatt ballen som leder av NAMF etter 
meg. Vi har jo sittet i styret sammen tidligere og 
jeg vet at du kommer til å gjøre en god jobb for 
medlemmene. Hvordan føles det å ta over som 
leder?
Som jeg sa etter valget, så føles det litt som å 
«hoppe etter Wirkola». Du har lagt ned mye arbeid 
for arbeidsmedisinen i flere perioder og jeg er glad 
for at jeg kan kontakte deg for råd i tiden fremover. 
Jeg vil samtidig benytte sjansen til å takke for 
tilliten og håper at jeg, sammen med styret, kan 
fortsette å jobbe aktivt for å fremme arbeidsme-
disinernes interesser. 

2. Du startet som arbeidsmedisiner i BHT og har 
vært ved STAMI for institusjonstjeneste og er nå 
i Arbeidstilsynet. Hvordan synes du utviklingen 
har vært for arbeidsmedisinen i disse årene?
Jeg begynte å interessere meg for arbeidsmedi-
sin i 2001, da jeg ble spurt om å lede en BHT. For å 
være ærlig så visste jeg veldig lite om fagområdet 
da jeg begynte. Heldigvis hadde vi god undervis-
ning om temaet på NTNU, men jeg skjønte fort at 
jeg måtte heve kunnskapen min betraktelig på 
området for å gjøre en best mulig jobb.  

Fra at arbeidsmedisineren hadde en selvfølge-
lig og svært sentral stilling i BHT, ser det nå ut 
som om en del BHTer ikke innser at man jobber 
med forebyggende arbeidshelse. I mine øyne er 
arbeidshelsearbeid uten arbeidsmedisinsk kom-
petanse utenkelig. Utfordringen er å få samfunnet 
og virksomhetene til å virkelig forstå hva arbeids-
medisinere kan. 

3. Synes du vi er dyktige nok til å spille på vår 
moderorganisasjon Legeforeningen for å nå 
våre mål?
Jeg vet at det er og har vært mye godt samarbeid 
mellom NAMF og Legeforeningen. Kanskje kan vi 
bli enda bedre på å skape forståelse for vårt eget 
fagområde internt i Legeforeningen. 

4. Tror du at en liten yrkesforening som NAMF 
kan ha en spesiell oppgave i Legeforeningen 
som rettferdiggjør at vi er egen yrkesforening?
Ja, det tror jeg. Blant annet kan Legeforeningen 
bruke NAMF sin kompetanse om arbeidshelse. 

NAMF har mye kompetanse om arbeidsmil-
jølovgivningen, organisasjonsteorier, arbeids-
tid, konflikthåndtering og ledelse. Dette er noe 
arbeidsmedisinerne kan hjelpe virksomheter med. 
Naturligvis kan vi også bidra med denne kompe-
tansen internt i Legeforeningen. 

5. Hva tror du blir de viktigste oppgavene i neste 
styreperiode?
Uten tvil vil den viktigste oppgaven være å sørge 
for at det kommer tydelig frem at enhver BHT bør 
ha arbeidsmedisiner eller LIS i arbeidsmedisin. 
Andre oppgaver vil være å fortsette å gjøre fag-
området vårt kjent, sikre rekruttering og å sørge 
for gode arbeidsvilkår for våre medlemmer. 
6. Er de arbeidsmedisinske sykehusavdelingene 
sikret videre drift på dagens nivå? 
Er midlene gitt som en del av IA-satsingen 
sikret videreføring? 
Det er vanskelig å si. Det kan se ut som om det har 
blitt en trend å nedprioritere forebygging gene-
relt. De arbeidsmedisinske sykehusavdelingene 
er blant annet helt nødvendige for å sikre gode 
arbeidsmedisinske vurderinger for pasienter med 
mulig yrkessykdom. Her forvaltes det store verdier 
både i form av menneskeskjebner og samfunns-
økonomi – jeg blir derfor forundret om ikke driften 
videreføres som nå. 

7. Er det noe du ønsker å endre på i måten NAMF 
arbeider på?
Det vet jeg ikke ennå; kursen videre må stakes 
ut sammen med resten av styret. Vi har tidligere 
snakket om å bli mer tydelige i media – jeg håper 
at vi vil få til dette, men det får tiden vise. 

8. Noe mer du ønsker å trekke frem?
Mitt ønske er at det skal være like selvfølgelig med 
arbeidsmedisiner i BHT, som kirurg på opera-
sjonsstuen.

Det skal være like selvfølgelig med 
arbeidsmedisiner i BHT som kirurg 
på operasjonsstuen.
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STYRETS SPALTE

Sats på kvalitet i 
bedriftshelsetjenesten (BHT)!

Knut Skyberg, Leder, NAMF

D
et er ikke tilfeldig at styret NAMF/
NFAM flere ganger i denne sty-
reperioden har satt søkelyset på 
BHT i styrets spalte. Utviklingen 
for BHT har i løpet av de siste 
årene gått i retning av billigst 

mulig tjenester, færre leger og mindre vekt på 
primærforebyggende arbeidsmiljøtiltak. Mange 
av legene som arbeider i BHT i dag bruker altfor 
mye av sin tid på helsekontroller. Hvis ikke denne 
trenden snus, er det fare for at BHT etter hvert 
forsvinner. 

Man skulle derfor tro at vi i utgangspunktet skulle 
hilse ekspertutvalget for BHT velkommen. Nå 
skal det endelig tas nye grep for å snu skuta! Men 
mandatet kan dessverre misforstås. Det er der-
for viktig at ekspertgruppen er bedt om å utrede 
forskjellige modeller for BHT. Hvordan utrednin-
gen blir mottatt politisk er dessuten avhengig 
av utfallet av stortingsvalget. Utvalget er ledet 
av STAMIs direktør Pål Molander, som er genuint 
opptatt av primærforebyggende arbeidsmi-
ljøtiltak. Det vil ikke vekke særlig oppsikt om 
utvalget konkluderer med at en forutsetning for 
forskriftsfesting av BHT er at ordningen arbeider 
med å bedre arbeidsmiljøet. Det betyr at aktivi-
teter som generelle helsekontroller, oppfølging 

av sykefravær, organiserte trim-aktiviteter på 
jobb, etc. må nedprioriteres.

I så måte er starten på ekspertutvalgets arbeid 
lovende. De har hatt dialog med Arbeidstilsynet, 
Godkjenningsenheten, hovedorganisasjonene 
i arbeidslivet og profesjonsforeningene i BHT. 
Etter det var det et åpent høringsseminar juni, 
der utvalget også inviterte til innspill. Både Lege-
foreningen separat og profesjonsforeningene i 
BHT samlet leverte innspill til utvalget. Begge 
notater er tilgjengelige på NFAMs hjemmesider 
(1).

Hovedessensen i Legeforeningens innspill vil 
også bli omtalt Tidsskriftet. Volumkravet på tre 
årsverk i BHT kan fjernes, og bør erstattes av en 
regulering av hvor mange arbeidstakere som 
kan betjenes pr årsverk BHT-ansatt. Dessuten 
må det kreves spesialist i arbeidsmedisin eller 
lege under spesialisering i godkjent BHT. I tillegg 
må Arbeidstilsynet få ressurser til å kontrollere 
at virksomhetene benytter BHT på riktig måte. 
Handlingsplan for bedriften med årsplan for bruk 
av BHT og rapporter fra BHT med anbefalinger 
og dokumentasjon av oppfølging for avsluttet 
periode må kunne fremlegges.

Referanser
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Kurs i prosjektarbeid og forskning i arbeidsmedisin 
12. – 15. mars 2018 
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Avd. for miljø og yrkesmedisin, 
Oslo Universitetssykehus
Målgruppe: Leger med tilknytning til det arbeidsmedisinske 
fagområde. Kurset er obligatorisk og teller som 40 timer i 
spesialiteten arbeidsmedisin.

Målsetning: Stimulere systematikk og dokumentasjon i 
arbeidsmedisinsk virksomhet. Gi en innføring i prosjekt- 
planlegging, herunder kvantitative og kvalitative metoder, 
basert på praktiske øvelser. Sterkere basis i vitenskapelige 
metoder gir grunnlag for å gjennomføre prosjekter med 
bedre kvalitet i bedriftshelsetjenesten.

Arbeidsmedisinsk virksomhet har basis i kunnskaper som vi 
løpende må oppdatere. Vi har derfor alle behov for å skjerpe 
vår evne til å lese artikler kritisk. I gruppearbeidene blir det 
lagt vekt på å gå gjennom artikler på en systematisk måte.

Kurssted: Statens arbeidsmiljøinstitutt, Gydas vei 8,  
Majorstua, Oslo.

Kursavgift: Kr 6100 Bespisning i pauser, lunsjer og  
velkomstpizza kr 900. Leger kan søke tilskudd til overnatting, 
reise og dekning av kost fra Legeforeningens fond II.
Påmelding: Kontor for legers videre- og etterutdanning 
(Oslo), Den norske legeforening, Postboks 1152 Sentrum, 
0107 OSLO
Påmelding E-post: kurs.oslo@legeforeningen.no

Kurskomité:
Knut Skyberg, forskningssjef dr.med., Avd. for  
arbeidsmedisin og epidemiologi, STAMI (kursleder)
Petter Kristensen, forskningssjef dr.med. og professor  
emeritus, Avd. for arbeidsmedisin og epidemiologi, STAMI
Tor Erik Danielsen, overlege dr.med., Arbeidstilsynet i Oslo 
og veiledningskoordinator i arbeidsmedisin, DNLF.
Bato Hammarström, lege i utdanning PhD, Avd. for miljø og 
yrkesmedisin (AMY), Oslo universitetssykehus, Ullevål.
Svein Grahnstedt, overlege dr. med., Avd. for miljø og  
yrkesmedisin (AMY), Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Forelesere forøvrig:
Berit Bakke, avdelingsdirektør PhD., Nasjonal overvåkning 
av arbeidsmiljø og helse, STAMI
Merete Drevvatne Bugge, overlege PhD, Avd. for  
arbeidsmedisin og epidemiologi, STAMI
Trine Dale, medieviter, TNS Gallup

Dag Ellingsen, avdelingsdirektør dr. med., Avd. for kjemisk 
og biologisk arbeidsmiljø, STAMI
Bjørn Hilt, overlege dr. med. og professor, Arbeidsmedisinsk 
avd., St. Olavs hospital
Sverre Vigeland Lerum, master i sosiologi PhD,  
Legeforeningen
Karl Christian Nordby, avdelingsdirektør dr.med., Avd. for 
arbeidsmedisin og epidemiologi, STAMI
Karin Rø, Instituttsjef PhD, Legeforskningsinstituttet
Bo Veiersted, gruppeleder dr.med., Avd. for arbeidspsykologi 
og -fysiologi, STAMI

Prosjektarbeid i bedriftshelsetjenesten
Introduksjon til epidemiologi 
Design av epidemiologiske undersøkelser
Tverrsnittsundersøkelser - bedriftslegens  
epidemiologiske verktøy
Kvalitet av eksponeringsdata i arbeidsmedisinske 
prosjekter 

Systematisering av data i bedriftshelsetjenesten

Intervensjonsstudiet - en mulighet for kritisk evaluering 
av miljøtiltak

Statistikk 

Planlegging og gjennomføring av et prosjekt i egen 
bedrift
 
Utforming av spørreskjemaer. Muligheter og fallgruver
 
Praktiske øvelser med spørreskjemaer (TD)

Kvalitative metoder i arbeidsmiljøforskning. Teori og 
eksempler 

Erfaringer med praktisk litteratursøk 

Etikk og forskning. Etiske utfordringer ved gjennom-
føring av forskningsprosjekter 

Utforming av prosjektrapporter og fagartikler, og noe 
om muntlig formidling 

Fullt program og andre opplysninger i Legeforeningens kurskatalog:
http://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=32182
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B - Økonomi

Lactrase er et fordøyelsesenzym 
som spalter laktose.
Lactrase kan enkelt brukes av pasienten i de 
situasjonene der man får servert mat som 
man mistenker eller vet inneholder laktose.
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