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ABSTRAKT 

BAKGRUNN	  	  

Det er et økende fokus på kvalitet i helsesektoren. En viktig faktor for kvalitet er legenes 

faglige kompetanse og utvikling. Dette gjenspeiles på tre plan; for legen selv, ”ledelsen” i 

videste forstand og befolkningens krav og forventninger.  For legen foreligger det individuelle 

etiske og juridiske forpliktelser, mens ledelsen skal sørge for at ansatt helsepersonell gis slik 

opplæring, etterutdanning og videreutdanning som er påkrevet for at den enkelte skal kunne 

utføre sitt arbeid forsvarlig (Sphtl. §3-10).  Befolkningens krav og forventning til kvalitet 

fremkom i Kunnskapssenterets undersøkelse fra 2013 (1), hvor helsepersonell med god 

utdanning ble anført som  det viktigste. Samlet sett pålegger dette legene individuelt og 

ledelsen generelt å påse egen og legenes faglige kompetanse og utvikling. Kravet til at leger 

holder seg faglig oppdatert gjelder ikke bare innenfor sitt eget fagområde, men også generelt.  

Fra et overordnet administrativt ståsted vil det å etterspørre formell 

tilleggskompetanse utover cand. med. og autorisasjon som internasjonalt akseptert 

medisinskfaglig grunnkompetanse, forskningskompetanse og internasjonal akkreditering være 

sentralt i forbindelse med ansettelser.  Dette er spesielt viktig med tanke på at en betydelig 

andel av de praktiserende leger i Norge i dag har sin legeutdannelse og/eller 

spesialistutdanning fra andre land enn Norge.   

For å holde seg orientert om fagutviklingen og derigjennom kunne tilby kvalitet, er 

leger i de kirurgiske fagområder avhengig av å tilegne seg faglig oppdatert kunnskap.  De 

antatt viktigste kilder til dette er gjennom å lese oppdatert evidensbasert klinisk faglitteratur 

ved f.eks. de anbefalte elektroniske oppslagsverkene Best Practice og UpToDate®.  I praksis 

dekker disse oppslagverkene i dag alle relevante kliniske fagområder.  En av 

hovedintensjonene med Best Practice og UpToDate®  er å kunne bidra med medisinskfaglig 

kunnskap utover ”eget” fagområde.  Ledelsesmessig har forholdene blitt lagt til rette for bruk 

av Best Practice og UpToDate® gjennom Helsebiblioteket, slik at alle leger i Norge nå har fri 

tilgang til disse elektroniske kliniske oppslagsverkene.  

På tross av samarbeid med bibliotekarer ved Universitetsbiblioteket i Oslo, ble det 

ikke funnet noen publisert dokumentasjon som beskriver i hvilken grad leger innen de 

kirurgiske fagområder i Norge eller i andre land leser oppdatert klinisk faglitteratur via Best 

Practice og/eller UpToDate®.  Det er også begrenset med internasjonale studier som 

beskriver bruk av Best Practice og/eller UpToDate® innenfor andre fagområder, men blant 
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underordnede leger i indremedisin i USA er UpToDate® både subjektivt og objektivt angitt 

som den mest effektive kilde for å tilegne seg medisinsk kunnskap.   

MATERIAL	  OG	  METODE	  	  

I februar 2014 ble 80 tilfeldig utvalgte vakthavende leger i for- og bakvaktsjiktet innenfor 

fagområdene generell/gastrokirurgi, gynekologi, ortopedi og anestesi i Helse Sør-Øst 

telefonintervjuet med spørsmål om demografiske forhold, tilleggskvalifikasjoner og bruk av 

og antall leste ”sesjoner” i Best Practice og/eller UpToDate®.   

RESULTATER	  

Svarprosenten var 100%.  Samlet kvinneandelen var 31%, men for ortopedi og generell 

kirurgi var kvinneandelen 10% for forvakter og 15% blant bakvaktene.  Uansett 

hovedspesialitet, tok det median 10 år fra oppnådd graden cand. med. til godkjent spesialist.  

Det var liten forskjell mellom fagområdene.  70% av forvaktene, og 40% av bakvaktene var 

legeutdannet i utlandet.  75% av gynekologene var legeutdannet i utlandet, hvorav 73% av 

disse var utdannet i tidligere østblokkland.  Blant de gynekologiske bakvakter ble 70% 

kommunikasjonsmessig kategorisert som ”rom for misforståelser” eller ”vanskelig å forstå”.   

Andel leger  med formelle tilleggskvalifikasjoner var 5% med internasjonal 

legeeksamen (FEMGEMS/USMLE), 9.8%  hadde internasjonal akkreditering og 16.3% hadde 

doktorgrad.  Blant de med spesialistutdanning fra utlandet hadde 30% internasjonal 

akkreditering. 

 68.8% av legene oppga å ha brukt Best Practice og/eller UpToDate® siste måned.  Det 

var statistisk signifikante forskjeller mellom fagområdene.  Alle de intervjuede 20 

anestesilegene hadde brukt Best Practice og/eller UpToDate® siste måned, mot kun 45% 

blant ortopedene.  Blant de ortopediske forvaktene hadde kun 20% benyttet Best Practice 

og/eller UpToDate® siste måned, hvorav ingen av de ortopediske forvaktene på 

universitetssykehusene.   

Det ble ikke påvist signifikante forklaringsvariabler med hensyn til antall leste 

sesjoner i Best Practice og/eller UpToDate®, ei heller fremkom noen sammenhenger med 

demografiske forhold, tilleggskvalifikasjoner eller lesing av vitenskapelige primærartikler i 

bruk av Best Practice og/eller UpToDate®.	    Samlet sett synes Best Practice og/eller 

UpToDate® å være kjent blant legene, men blir benyttet i begrenset grad.  Det leses median 2 

sesjoner per lege per måned, mens for de underordnede (median 3 sesjoner per måned) utgjør 

lesing i Best Practice og/eller UpToDate® 1,7% av det som blir ansett som lite å lese samlet 
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sett for Mayo-klinikkens underordnede leger i indremedisin.  Blant legene i det fagområdet 

som brukte Best Practice og UpToDate® mest (anestesiologi), ble det lest geomean 3.6 

sesjoner per måned – dvs. i underkant av en sesjon per uke.  UpToDate®	   angir	   at	   det	  

estimeres	  maksimalt	  10	  minutter	  CME-‐kreditt	  per	  sesjon. 

KONKLUSJON	  

Mangel på internasjonalt aksepterte formelle tilleggskvalifikasjoner som bekrefter 

medisinskfaglige grunnkunnskaper og internasjonal akkreditering innenfor egen spesialitet, 

samt lav andel med doktorgrad blant overleger på universitetsklinikkene er ikke i samsvar 

med at det fra et overordnet administrativt ståsted påses at befolkningens ønsker for 

klinikerne  er etterkommet.  Dette da en betydelig andel av klinikernes legeutdanning og 

spesialistutdanning i realiteten ikke har vært gjenstand for formell faglig etterprøving hvor 

man fra norsk overordnet side har hatt kontroll med kvaliteten.  Aggraverende til dette er for 

enkelte fagområder et kommunikasjonsferdighetsnivå som neppe er i samsvar med verken 

kollegers eller befolkningens forventninger.   

Funnene presentert i denne oppgaven gjengir antakelig resultatene fra den første 

undersøkelse om bruken av Best Practice og UpToDate® blant leger i de kirurgisk relaterte 

fagområder i Norge.  ”Kulturforskjeller” mellom fagområder og foretak, heller enn andre 

forhold som demografiske, kan synes å bidra til i hvilken grad Best Practice og/eller 

UpToDate® benyttes.  Samlet sett er funnene forenlig med at der over lengre tid har vært en 

overordnet holdning preget av manglende formell kravsetting, men også sannsynligvis 

manglende insitament, for at leger innen de kirurgiske fagområdene skal engasjere seg mot 

faglig egen- og generell utvikling.  Både manglende formell kravsetting og insitament kan 

tyde på et overordnet ledelsesproblem. 
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INNLEDNING 
 

Bakgrunnen for ønsket om å gjøre en deskriptiv kartlegging av leger i de kirurgiske 

fagområders demografi, tilleggkvalifikasjoner og bruk av oppdatert vitenskapelig litteratur, 

tilskrives for det første at fra et overordnet ledelsesnivå synes å være begrenset kjennskap til 

formelle tilleggskvalifikasjoner og at disse etterspørres i liten grad i forbindelse med 

ansettelser av leger.  For det andre synes det å være et manglende insitament blant de samme 

legegruppene for å tilegne seg oppdatert vitenskapelig kunnskap.  Dette siste baseres på egne, 

egen omgangskrets og kollegers subjektive inntrykk.  I tillegg var jeg ikke i stand til å finne 

disse forhold beskrevet for nasjonalt nivå. 

Intensjonen med studien var derfor å gi en deskriptiv kartlegging av demografi, 

tilleggskvalifikasjoner og bruk av oppdatert faglitteratur blant leger i kirurgiske fagområdene 

generell/gastrokirurgi, gynekologi, ortopedi og anestesi.  I forbindelse med innsamling av 

data, ble demografiske opplysninger hentet inn sammen med opplysninger om 

tilleggskvalifikasjoner, bruk av de elektroniske kliniske oppslagsverkene Best Practice 

og/eller UpToDate® og lesing av primærvitenskapelige publikasjoner.  Studien ble godkjent 

som min masteroppgave for det erfaringsbaserte Masterstudiet i Helseadministrasjon og 

ledelse ved Universitetet i Oslo og før det av statistikere og ledelsen ved Avdeling for 

helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo høsten 

2013. 

Etter at datainnsamlingen var avsluttet, utgjorde regnearket med noen transformerte 

variable 5600 observasjonspunkter.  Da de demografiske opplysningene, 

tilleggskvalifikasjoner og bruk av de elektroniske oppslagsverkene i seg selv inneholder  

viktig informasjon, fant jeg det betimelig å dele resultatene og presentasjonen av disse opp.  

Dette slik at denne masteroppgaven gjengir funnene relatert til de demografiske forholdene, 

tilleggskvalifikasjoner og bruk av Best Practice og UpToDate® blant leger i de kirurgiske 

fagområdene.  Presentasjon av funnene relatert til lesing av oppdatert vitenskapelig 

primærartikler planlegges presentert ved annen anledning.  

 Legene som har deltatt i studien utgjør 15-20% av de leger som går vakter innenfor de 

aktuelle fagområder ved de 10 sykehusene som ble valgt ut og antas å være representative for 

hele landet. 

 De demografiske opplysninger som ble hentet inn i forbindelse med undersøkelsen og 

funnene som presenteres her, vil kunne gi en pekepinn på hvem og hvordan profiler er og 
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kanskje vil være for disse legegruppene de kommende år.  Funnene vil derfor kunne være 

relevante for planlegging i forbindelse med organisatoriske endringer.  Således vil funnene 

presumptivt være relevante med hensyn til dagens politiske debatt om privatisering av deler 

av tilbudet innen spesialisthelsetjenesten.  De undersøkte fagområdene er nettopp de 

fagområdene hvor en kan se for seg økt bruk av private aktører.  Antatt relevante 

demografiske funn ble derfor også for en stor del presentert i eksamensoppgaven innenfor 

”Finansiering og organisasjonsformer i helsetjenesten” etter avtale med kursleder. 

 

MATERIAL OG METODE 

VALG	  AV	  OMRÅDE-‐	  OG	  UNIVERSITETSSYKEHUS	  

Sykehusene ble delt inn i helseforetaks (HF)-nivå i samsvar med den universitetsfunksjon de 

innehar, i områdesykehus og universitetssykehus. Seks ”område”-foretakssykehus i Helse 

Sør-Øst ble valgt ut, og disse var Bærum (SAB) og Drammen (BSS) fra Vestre Viken 

Helseforetak, Sykehuset i Vestfold (SIV) Helseforetak (Tønsberg), Sørlandet Sykehus (SS) 

Helseforetak (Kristiansand), Sykehuset i Østfold (SIØ) Helseforetak (Fredrikstad) og 

Sykehuset Innlandet (SI) Helseforetak (både Gjøvik, Hamar og Elverum representert med 

forskjellige fagområder).  Betegnelsen ”områdesykehus” ble benyttet som fellesbetegnelse for 

de sykehus som betegnes som områdesykehus eller lokalsykehus – dvs. de 

sykehusene/foretakene som ikke har formell universitetsstatus.  Videre ble alle de 4 

universitetssykehusene i Helse Sør-Øst valgt ut; Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet 

fra Oslo Universitetssykehus Helseforetak og Akershus Universitetssykehus Helseforetak 

(Ahus).  Fordelingen og utvelgelsen av sykehus ble drøftet i plenum både i gruppen på MHA-

studiet og med statistikere.   

Beslutningen om å velge alle universitetssykehusene, men kun en andel av 

områdesykehusene var begrunnet med at man ønsket et representativt utvalg, men samtidig 

stort nok materiale innenfor de to kategoriene område- og universitetssykehus.  Videre ble det 

ansett mest korrekt å ikke inkludere verken spesialsykehus eller mindre lokalsykehus i 

materialet da disse stedvis har avvikende vaktsjikt og vaktordninger enn det som er å anse 

som ”standard” både for område- og universitetssykehus og at pasientvolumet er begrenset og 

selektert.  Dette med den intensjon at jeg (og vi) ønsket å presentere et materiale som var 

relevant for det den ”gjennomsnittlige” pasient kunne regne med å møte som vakthavende 

leger innen de kirurgisk relaterte fagområdene.  Uansett fagområde, ble vikarer, også 

utenlandske, inkludert i materiale på lik linje med øvrige.   
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SELVE	  INTERVJUET	  

Ved alle sykehus ble forvakt (ikke turnuskandidat, men lege i spesialisering (LIS) eller 

assistentlege, stedvis benevnt som mellomvakt) og bakvakt (overlege, tertiærvakt) kontaktet 

innenfor fire fagområdene nevnt ovenfor.  I noen tilfeller var legene opptatt med pasientrettet 

arbeid, slik at et mer gunstig tidspunkt for gjennomføring av intervjuet ble avtalt og fulgt opp. 

 Undersøkelsen ble gjort ved telefonintervju i en 11-dagers periode, fra og med 10. 

februar til og med 20. februar 2014.  Vakthavende leger ble oppringt på ettermiddagen.  Alle 

forespurte sa seg villige til å delta med få unntak.  Felles for alle unntakene var at de enten sto 

fast på operasjonsstuen eller annet presserende pasientrelatert arbeid hele kvelden og utover 

natten. 

 Etter en introduksjon med presentasjon av intervjuer (meg selv), intensjonen med 

henvendelsen og at undersøkelsen ville ta om lag 5 minutter, ble alle legene forespurt om de 

var villige til å delta.  Ingen var negative og alle sa seg villige.  Videre ba jeg om at de ikke 

opplyste om sitt navn.  Dette for i størst mulig grad å bidra til å opprettholde anonymiteten til 

intervjuobjektet og med det mest mulig oppriktig og presist grunnlag for informasjons-

innhenting. 

GJENNOMFØRING	  AV	  INTERVJU	  

Uten unntak ble datainnsamlingen gjennomført i samsvar med protokoll, slik at 80 

vakthavende leger ble inkludert, hvorav 40 forvakter og 40 bakvakter.  Det var således 20 

leger innenfor hvert av fagområdene generell/gastrokirurgi, gynekologi/obstetrikk, ortopedi 

og anestesiologi likelig fordelt mellom forvakter (n=10) og bakvakter (n=10) fra hvert 

fagområde.  Fra hvert vaktsjikt innen de forskjellige fagområdene var det således 6 fra de 

”lokale” helseforetakenes sykehus og 4 fra universitetssykehusene. For fagområdet 

generell/gastrokirurgi benyttes, om ikke angitt, data forbundet med spesialiteten generell 

kirurgi, selv om legene stedvis går i solitære gastrokirurgiske vaktsjikt.  

 

Tabell 1.  Antall leger per fagområde i henhold til HF-nivå, vaktsjikt og kjønn. 

 GEN/GASTROKIR. GYN/OBST ORTOPEDI ANESTESI TOTALT 

OMRÅDESYKEHUS 12 12 12 12 48 

UNIVERSITETSSYKEHUS 8 8 8 8 32 

FORVAKT 10 10 10 10 40 

BAKVAKT 10 10 10 10 40 
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VARIABLER	  

I intervjuet ble følgende registrert (Appendiks 1 – Spørreskjema s. 57); data og tidspunkt for 

intervjuet, vaktsjiktet, fagområdet, foretaket/sykehuset, kjønn, alder, antall barn, sivil status, 

cand. med. når, når de fikk autorisasjon, hvilket universitet de var utdannet ved, om de var 

LIS (assistentlege) eller overlege, om vedkommende var godkjent spesialist i Norge og/eller i 

andre land og da hvilken spesialitet evt. grenspesialitet og hvilke(t) år.  Dernest ble hvilket 

gruppe-1 sykehus utdanningen hadde vært ved registrert, videre om de hadde utenlandsk 

spesialistgodkjenning evt. hvor og om de hadde internasjonal akkreditering innenfor sin 

spesialitet.   

 I etterkant ble leger som hadde sin cand. med. fra andre land enn Norge kategorisert i 

henholdsvis gruppene ”vestlig land” eller ”tidligere østblokkland”.  Med ”vestlig land” forstås 

det tidligere Vest-Europa, samt de nordiske landene.  Med ”tidligere østblokkland” forstås 

landene som tidligere inngikk i Warszawapakten, samt det tidligere Jugoslavia,  Det var ingen 

av de utenlandsutdannede legene i studien som ikke lot seg fordelt i disse to gruppene.  

Anhengig av om cand. med. ble oppnådd før eller etter 1990, ble leger utdannet i det tidligere 

Øst-Tyskland (DDR) fordelt mellom de to kategoriene.  

For leger med primær spesialistutdanning fra andre land enn Norge, fordelte disse seg 

mellom de med spesialistutdanning fra de øvrige nordiske landene (Island, Sverige, Danmark 

og Finland) og de fra det tidligere Jugoslavia. 

 Forvaktene ble også spurt om antall måneder ansiennitet i aktuelle fag, og bakvaktene 

om antall år ansiennitet.  Alle ble spurt om de hadde doktorgrad eller PhD og evt. når og hvor 

de hadde disputert.  Dernest om de hadde tatt og evt. bestått Foreign Medical Graduate 

Examination in the Medical Sciences (FEMGEMS) eller United States Medical Licensing 

Examination® (USMLE®).  Sistnevnte avløste førstnevnte på ’90-tallet, og er de(n) eneste 

internasjonalt anerkjente legeeksamen.  Disse data ble innhentet hos alle i forkant av selve 

undersøkelsen av hvor mye faglige oppdatert vitenskapelig litteratur de leste.  

BEST	  PRACTICE	  OG	  UPTODATE® 	  	  

Best	  Practice	  

BMJ Best Practice (Best Practice) er utgitt av British Medical Journal (BMJ) Evidence Centre 

som er en del av BMJ Group med utgangspunkt i British Medical Association (BMA).  Som 

for UpToDate® er dette et elektronisk, jevnlig oppdatert, evidensbasert, søkbart klinisk 

oppslagsverk. Best Practice har en rekke fordeler sammenlignet med UpToDate® i form av 
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søkbarhet, layout, tilgjengelighet på en rekke språk (inkl. norsk), bilder (f. eks. EKG-

forandringer, røntgenbilder etc.) blant andre.  Best Practice har også ferdige forslag til 

pasientinformasjonsbrosjyrer og et eget system spesielt egnet for utarbeiding av lokale 

prosedyrer. Innholdet i Best Practice baseres på over 5000 tidsskrifter, og tilgjengeligheten 

for norske leger er blant annet via Helsebiblioteket. 

UpToDate® 	  

Ideen og opphavet til UpToDate® tilskrives Harvard-professor og nefrolog Dr. Burton "Bud" 

Rose som i 1991-92, etter mange år som kliniker, underviser og forfatter av fag- og 

undervisingslitteratur ved Harvard Medical School, tok initiativ til UpToDate®.   Da forlaget 

han hadde benyttet inntil da, ikke så det kommersielt lønnsomt å bidra, satte han selv i gang 

fra egen kjeller med hans kone som daglig leder.  Pr 2012 representerer UpToDate® 20 

spesialiteter og har per 2014 over 850.000 brukere i over 150 land.  En av hovedhensiktene 

med å etablere UpToDate®, var å kunne bidra på andre områder enn den subspesialitet man 

selv arbeider innen. Som eksempel, når kliniske spørsmål oppstår, er disse i 75% sentrert om 

andre fagområder enn det man selv er subspesialist innen.   

Et av hovedmålene for UpToDate® var derfor å kunne bidra også på tvers av 

spesialitetene.  I henhold til Dr. Rose, bidrar UpToDate® til bedret pasientbehandling og at i 

løpet av en 3 års periode forhindrer bruk av UpToDate® 11.500 dødsfall (1).  UpToDate® 

har per juni 2014 5700+ legeforfattere, -redaktører og fagfellevurdering som med sin 

betydelige kliniske kompetanse kritisk vurderer tilgjengelig medisinsk litteratur for å angi 

innholdet i et konsist, søkbart format som samtidig skal være raskt og lett tilgjengelig og 

evidensbasert. 

BRUK	  AV	  BEST	  PRACTICE	  OG/ELLER	  UPTODATE® 	  	  OG	  SESJONER	  

Med ”bruk av Best Practice og/eller UpToDate®” forstås at de har lest minst en ”sesjon” siste 

måned.  Med ”sesjon” forstås et kapittel om en spesiell tilstand, om dennes behandling, 

komplikasjon etc. slik den presenteres via bla. Helsebibliotekets link til sidene.  Eksempler 

som ble benyttet for å angi ”en sesjon” var ”Colorectal cancer treatment”, ”Intrauterine 

hypoxia – risk factors”, ”Achilles tendon rupture - treatment” og ”Central venous catheters - 

complications” og var ment å tilsvare det UpToDate® angir som ”topic per accession” (2).  

MCMASTER	  PLUS	  OG	  VITENSKAPELIGE	  ARTIKLER	  

Det ble også i intervjuene samlet inn opplysninger om legene lå inne med profil på McMaster 

PLUS eller tilsvarende (f. eks. eMedicine, MedScape) som innebærer at man mottar med faste 
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intervaller informasjon om nylig publisert vitenskapelig faglitteratur i henhold til profil.  

Resultatene fra disse funnene presenteres i denne oppgaven.  Lesing av vitenskapelige artikler 

(se Appendiks 1, spørsmål # 29, 30, 31, 34, 35 og 36) ble også samlet inn, men presentasjon 

av funn relatert til disse opplysningene gjengis ikke i denne masteroppgaven, da de 

planlegges formidlet ved annen anledning. 

SVARVILLIGHET	  OG	  KOMMUNIKASJONSFERDIGHETSNIVÅ	  	  

I umiddelbar etterkant av intervjuet registrerte jeg i hvilken grad jeg opplevde 

intervjuobjektets svarvillighet som positiv, indifferent eller negativ, dernest min oppfatning 

av kommunikasjonsferdighetsnivået språklig sett som ”normal”, ”rom for misforståelser” 

eller ”vanskelig”.  

TALLBEHANDLING	  OG	  STATISTIKK	  

Alle opplysningene ble lagt inn i SPSS (versjon 21; SPSS Inc., Chicago, IL, USA) evt. 

kategorisert og transformert.  For flere grupper og subgrupper ble antallet lite og andelene 

små, hvorfor jeg har valgt å presentere reelle forekomster (antall) heller enn andeler og 

prosenter.  Der det foreligger forhold som oppfordrer til diskresjon, eller er av spesiell 

interesse, er disse utdypet og stedvis presentert med andeler, prosenter, konfidensintervaller 

osv..  I tillegg til SPSS, ble www.graphpad.com/quickcalcs/catMenu/ benyttet ved utregninger 

av signifikansnivåer og konfidensintervaller.  Der det er gitt statistiske opplysninger, er p-

verdi, test, evt. verdi for testparameter og frihetsgrader oppgitt.   

Fordelingen for antall sesjoner lest i Best Practice og/eller UpToDate® siste måned 

viser at materialet utgjøres av to populasjoner; de som benytter Best Practice og/eller 

UpToDate® og de som ikke benytter disse.  Geometrisk transformering av antall seksjoner 

som ble lest siste måned av de 80 legene (ln-transformering – LN_BPUTMNDEN) gir knapt 

bedring i Shapiro-Wilk test for normalitet, selv om dette gjøres kun for gruppen som har 

benyttet disse elektroniske oppslagsverkene siste måned (W fra 0.8 df=55, p=0.000 til 0.92, 

df=55, p=0.001).  Dette i motsetning til antall artikler som ble lest av de samme i samme 

periode.  Utifra histogrammet og Q-Q-plottet (figur 1 & 2), synes allikevel avviket fra 

normalfordeling å være begrenset, og av denne grunn antas at fordelingen av antall sesjoner 

som er lest blant de 55 legene som har benyttet disse elektroniske oppslagsverkene som ln-

normalfordelte – det vil si geometrisk fordelt.  Verdien LN_BPUTMNDEN ble beregnet som  

ln(BPUTDMND+1).  De geometriske gjennomsnittsverdier (geomean) med tilhørende avvik 

er retransformert som e (LN_BPUTMNDEN) -1.   
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Figur 1 & 2:Histogram med normalfordelingskurve og Q-Q plot for ln-transformerte verdier 

av gruppen som hadde benyttet Best Practice og/eller UpToDate® siste måned. 

 

Etter konferering med Instituttets statistiker opprettholdes planen om at det i forbindelse med 

presentasjon av hele materialet for antall sesjoner som leses per måned som ikke-parametrisk, 

mens for den delen av presentasjon som omhandler de som oppgir å ha benyttet Best Practice 

og/eller UpToDate® siste måned benyttes transformerte og retransformerte verdier og 

parametrisk statistikk som følge av antatt geometrisk fordeling. 
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RESULTATER 

DEMOGRAFISKE	  FORHOLD	  

Alder,	  sivil	  status	  og	  kjønnsfordeling	  

Tabell 2.  Gjennomsnittsalder (år) i henhold til vaktsjikt, fagområde og HF-nivå. 

VAKTSJIKT HF-NIVÅ GEN. KIR. GYN/OBST ORTOPEDI ANESTESI TOTALT 

OMRÅDE 31 35 34 34 34 FORVAKT 

UNIVERSITET 38 36 43 38 39 

OMRÅDE 51 45* 47 47 47 BAKVAKT 

UNIVERSITET 47 58* 51 43 49 

 

Utover forskjell i alder i henhold til vaktsjikt (som forventet), og mellom gynekologiske 

bakvakter på område- og universitetssykehusene (*p=0.03, T=2.7, df=8), var det ingen 

statistisk signifikante aldersforskjeller mellom HF-nivå, fagområder eller kjønn.   

 

Tabell 3.  Andel leger i henhold til vaktsjikt, kjønn og sivil status.   

  GIFT (N=39) SAMBOER (N= 22) ENSLIG (N=19) 

FORVAKT KVINNE (N=16) 25,0% 50,0% 25,0% 

 MANN (N=24) 50,0% 29,2% 20,8% 

BAKVAKT KVINNE (N=9) 44,4% 11,1% 44,4% 

 MANN (N=31) 61,3% 19,4% 19,4% 

 

Det var noe høyere andel menn (56%) enn kvinner (32%) som var gifte (p=0.055).  Det var 

ingen statistisk signifikant forskjell mellom vaktsjiktene med hensyn til relative antall i de 

forskjellige grupper av sivil status. 

 

Tabell 4.  Antall kvinner per total i henhold til vaktsjikt og fagområde.  

 GEN. KIR. GYN/OBST ORTOPEDI ANESTESI TOTALT KVINNEANDEL 

FORVAKT 2/10 9/10 0/10 5/10 16/40 0,40 

BAKVAKT 2/10 6/10 1/10 0/10 9/40 0,23 

TOTALT 4/20 15/20 1/20 5/20 25/80 0,31 

KVINNEANDEL 0,20 0,75 0,05 0,25   
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Samlet kvinneandel var 31%.  Blant forvaktene var kvinneandelen 40%, mens den blant 

bakvaktene var 23% (p=0.15, Fisher’s exact, tosidig).  Det var ingen signifikant forskjell i 

kvinneandelen mellom område- og universitetssykehusene.  Kvinneandelen i gynekologi (15 

av 20) var signifikant forskjellig fra øvrige fagområder (p<0.001, enveis Anova, F=12.4).  

Seks av 9 (66.7%) kvinnelige bakvakter var gynekologer, og om man ser bort fra gynekologi, 

var kvinneandelen blant bakvaktene 10% (3 av 30 leger).  

 
Figur 3.  Frekvensfordeling antall barn og legenes kjønn. 

 

Mennene (n=55) hadde i gjennomsnitt 1,6 barn, og kvinnene (n=25) 0,6 barn (median 2 og 0 

hhv.).  Forskjellen i antall barn pr lege mellom menn og kvinner var statistisk signifikant 

(p=0.001, Mann-Whitney-U-test).  Ingen kvinnelige leger hadde flere enn to barn. 

 

Ansiennitet	  

 

Tabell 5.  Ansiennitet (median antall måneder for forvakter og gjennomsnittlig antall år for 

bakvakter) innenfor fagområdene fordelt på HF-nivå. 

VAKTSJIKT HF-NIVÅ GEN.KIR. GYN/OBST ORTOPEDI ANESTESI SAMLET 

OMRÅDE 15** 32 36 20 30 FORVAKT  

(MEDIAN MNDR) UNIVERSITET 75 60 81 54 64* 

OMRÅDE 20 16 16 17 17 BAKVAKT  

(GJ. SNITT ÅR) UNIVERSITET 16 31*** 20 11 19 
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Det var en signifikant forskjell (p=0.001, Mann-Whitney U-test *) i ansiennitet mellom 

forvaktene på område- og universitetssykehusene.  Generellkirurgiske forvakter på 

områdesykehusene hadde signifikant kortere ansiennitet sammenlignet med de andre 

fagområdene på samme HF-nivå (p=0.037, Kruskall-Wallis-Test, tosidig, T=8.5 df=3**).  På 

universitetssykehusene hadde bakvaktene innenfor gynekologi/obstetrikk signifikant lengre 

ansiennitet enn øvrige fagområder (p=0.014, enveis Anova, F=5.34 ***).  Derutover var der 

ingen statistisk signifikante forskjell hverken mellom fagområdene eller HF-nivå for 

ansiennitet hos bakvaktene. 

	  

Tid	  til	  godkjent	  hovedspesialitet	  

 

Tabell 6.  Antall år mellom cand. med. og godkjent spesialitet og for fagområdene. 

ÅR TIL GODKJENT SPESIALITET GEN.KIR. GYN/OBST ORTOPEDI ANESTESI TOTAL 

MEDIAN 11 10 12 9 10 

GJENNOMSNITT 11 11 12 10 11 

MODE 9 8 9 9 9 

MINIMUM * 9 7 8 8  

 

Antall år fra cand. med. til godkjent hovedspesialitet var minimum* 8 ± 1 år for alle 

fagområder.  Mellom godkjent spesialist i grenspesialiteten gastroenterologisk kirurgi og 

generell kirurgi (n=6) tok det median 2 år, (Interkvartilområde; 1-5,3 år).  De ”fleste” bruker 

9 år fra cand. med. til hovedspesialitet (mode), men gjennomsnittet er 11 år.  Det er noe, men 

mindre variasjon mellom fagområdene (p=0.1, Kruskall-Wallis test).  Det var heller ingen 

signifikante forskjeller mellom kjønn med hensyn til antall år fra cand. med. til 

spesialistgodkjenning. 
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År	  for	  cand.	  med.	  og	  autorisasjon	  

 

Tabell 7.  Median år for cand. med. og autorisasjon iht. vaktsjikt og HF-nivå. 

FORVAKT BAKVAKT  

OMRÅDE UNIVERSITET OMRÅDE UNIVERSITET 

CAND. MED. 2009 2006 1994 1994 

AUTORISASJON 2011 2008 1996 1996 

 

Forvaktene ved universitetssykehusene mottok sin autorisasjon om lag 3 år før forvaktene ved 

områdesykehusene.  Median år for når bakvaktene ble både cand. med. og mottok sin 

autorisasjon var den samme for område- og universitetssykehusene.   

 

Utenlandsstudentene	  

 

Tabell 8.  Studieregion (for cand. med.) fordelt på vaktsjikt og fagområde. 

 STUDIEREGION GEN. 

KIR. 

GYN/OBST ORTOPEDI ANESTESI TOTALT ANDEL PR. 

REGION 
NORGE 3 2 1 6 12 30% 
VESTLIG LAND 3 2 4 3 12 30% 
TIDL. ØSTBLOKK 4 6 5 1 16 40% 

FORVAKT 

ANDEL ”IKKE-

NORGE” 
7/10 8/10 9/10 4/10 28/40 70% 

        
NORGE 9 3 8 4 24 60% 
VESTLIG LAND 1 2 1 4 8 20% 
TIDL. ØSTBLOKK 0 5 1 2 8 20% 

BAKVAKT 

ANDEL ”IKKE-

NORGE” 
1/10 7/10 2/10 6/10 16/40 40% 

        
TIDL. ØSTBLOKK 4/20 

20% 

11/20 

55% 

6/20 

30% 

3/20 

15% 

24/80 30% TOTALT 

ANDEL ”IKKE-

NORGE” 
40% 75% 55% 50% 44/80 55% 
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Samlet sett hadde 44 av 80 (55%, KI 95%: [44,1%, 65,4%] ) sin cand. med. fra utlandet, mao. 

var 36 av de 80 (45%) legene utdannet i Norge.  Tolv av de 40 legene i forvaktsjiktet (30%) 

hadde sin cand. med. fra Norge, mens det dobbelte (24 av 40 tilsv. 60%) var tilfelle for 

bakvaktene (p=0.013, Fisher’s exact test, tosidig).  Av de som hadde studert i utlandet, var 

det, samlet sett for forvaktene og bakvaktene, 24 som hadde gjort det i de tidligere 

østblokklandene og 20 i vestlige land.  Fem av de 20 vakthavende gynekologene (25%) hadde 

studert i Norge, og blant de samme gynekologene hadde 55% studert i tidligere østblokkland 

(11 av 20 leger).  Andelen gynekologer (for- og bakvakter) som hadde studert i tidligere 

østblokkland var signifikant høyere enn for de andre fagområdene (p=0.027, enveis Anova, 

F=3.23). 

 

Tabell 9.   På hvilket HF-nivå gjenfinnes utenlandsstudentene? 

HF-NIVÅ VAKTSJIKT NORGE VESTLIG LAND TIDL. ØSTBLOKK 

OMRÅDESYKEHUS FORVAKT (N=24) 6 6 12 

 BAKVAKT (N=24) 15 4 5 

 SUBTOTAL (N=48) 21 10 17 

 ANDEL 44% 21% 35% 

     

UNIVERSITETSSYKEHUS FORVAKT (N=16) 6 6 4 

 BAKVAKT (N=16) 9 4 3 

 SUBTOTAL (N=32) 15 10 7 

 ANDEL 47% 31% 22% 

     

TOTALT FORVAKT (N=40) 12 12 16 

 BAKVAKT (N=40) 24 8 8 

 TOTALT (N=80) 36 20 24 

 ANDEL 45% 25% 30% 

 

De utenlandsstuderte legene fordeler seg forholdsvis jevnt mellom område- og 

universitetssykehusene.  Tjuesyv av 48 leger (56%) på områdesykehusene, mens 17 av 32 

(53%) på universitetssykehusene var legeutdannet i utlandet.  Tolv av 24 forvakter (50%) ved 

områdesykehusene hadde sin cand. med. fra tidligere østblokkland, mens tilsvarende for 

universitetssykehusene var 25% (4 av 16), (p=0.19, Fisher’s exact, tosidig).   
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Region	  for	  primær	  spesialistgodkjenning	  

 

Tabell 10. Region for spesialistutdanning i henhold til fagområde. 

SPESIALISTGODKJENNING FRA GEN. KIR. GYN/OBST ORTOPEDI ANESTESI TOTALT 

NORGE 9 7 8 9 33 

NORDEN (UNNTATT NORGE) 1 2 3 1 7 

TIDL. JUGOSLAVIA 0 2 0 1 3 

 

Noen av forvaktene hadde godkjent hovedspesialitet, mens enkelte bakvakter ikke hadde 

mottatt formell spesialistgodkjenning (f. eks. ved OUS).  Delsum mellom fagområdene vil 

derfor variere. En spesialist hadde hovedspesialitet i sitt hjemland, men hadde foreløpig ikke 

fått godkjenning i Norge.  En annen hadde godkjent grenspesialitet fra Norge, men kunne 

ikke redegjøre for godkjent hovedspesialitet hverken fra hjemlandet eller i Norge. Dette 

forklarer diskrepansen mellom de (n=43) spesialistene i ”region for primær 

spesialistgodkjenning” tabell 9 og tallene presentert i tabell 10 hvor kun godkjente spesialister 

innen hovedspesialitetene i Norge er tatt med (n=41).  For de fleste var primære land for 

spesialistgodkjenning samsvarende med hvor spesialistutdanningen var gjennomført.  Unntak 

var for 2 av de 3 utenlandsgodkjente ortopedene som hadde overført Islandsk 

spesialistgodkjenning.   

 Av de med primær utenlandsk spesialistgodkjenning, var det ingen som hadde denne 

fra andre land i verden enn Norden (utenom Norge) eller tidligere Jugoslavia (Kroatia, 

Serbia). Samlet sett hadde 10 av 43 spesialister (23%) sin primære spesialitetsgodkjenning fra 

andre land enn Norge.  Mellom fagområdene var det ingen statistisk signifikante forskjeller, 

men 4 av de 11 gynekologene (36,4%) hadde primær utenlandsk spesialistgodkjenning.   
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TILLEGGSKVALIFIKASJONER	  

	  

	  

Internasjonal	  legeeksamen	  (FEMGEMS/USMLE)	  

 

Tabell 11.  Antall leger med bestått internasjonal legeeksamen (FEMGEMS/USMLE)  fordelt på 

studieregion. 

STUDIEREGION  BESTÅTT FEMGEMS/USMLE 

NORGE VESTLIG 

LAND 

TIDL. 

ØSTBLOKK 

ANDEL 

TOTAL 

FORVAKT OMRÅDESYKEHUS 0 0 0 0/24 

 UNIVERSITETSSYKEHUS 0 1 0 1/16 

BAKVAKT OMRÅDESYKEHUS 0 0 0 0/24 

 UNIVERSITETSSYKEHUS 1 1 1 3/16 

ANDEL 

TOTALT 

 1/36 2/20 1/24 4/80 

 

Fire av 80 (5%) leger hadde tatt FEMGEMS eller USMLE.  Av de som oppga at de hadde tatt 

testen, hadde alle bestått, men ingen av de som hadde bestått eksamen var fortsatt ECFMG-

sertifisert.  Kun en av de 36 (2.8%) legene som hadde studert i Norge hadde bestått eksamen.  

Alle med bestått eksamen var ansatte på universitetsklinikkene, hvorav 2 gynekologiske 

bakvakter som begge hadde studert i utlandet.  De to andre var på ortopedisk 

universitetsklinikk, en i hvert vaktsjikt.  Tre av de 44 (6.8%) av de som hadde studert i 

utlandet hadde bestått prøvene, hvorav kun 1 av de 24 (4.2%) av de som hadde studert i 

tidligere Østblokkland hadde denne form for dokumentasjon på medisinskfaglig 

grunnkunnskap.  
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Doktorgrad	  

 

Tabell 12.  Antall leger med doktorgrad fordelt på fagområde og vaktsjikt. 

DOKTORGRAD GEN. KIR. GYN/OBST ORTOPEDI ANESTESI ANDEL 

FORVAKT 1 0 1 1 3/40 

BAKVAKT 2 2 4 2 10/40 

TOTAL ANDEL 3/20 2/20 5/20 3/20 13/80 

 

Tretten av de 80 legene (16.3%) som deltok i studien hadde doktorgrad.  Av disse 13, var 9  

bakvakter på universitetssykehusene, slik at 9 av 16 (56.3%) bakvakter på universitets-

sykehusene hadde doktorgrad.  Blant disse 9 bakvaktene ved universitetssykehusene var alle 

de 4 ortopediske bakvaktene.  Derimot hadde kun 1 av de 4 anestesibakvaktene på 

universitetssykehusene tilsvarende dokumentert basal forskningskompetanse.  To forvakter og 

kun 1 bakvakt på områdesykehusene hadde doktorgrad.  Ingen deltakere hadde ”tysk Dr. 

med.”-grad, en grad som ikke lenger godkjennes som doktorgrad i Norge. 

	  

Internasjonal	  akkreditering	  

 

Tabell 13.  Antall spesialister med utenlandsk spesialistutdanning med hensyn til 

internasjonal akkreditering fordelt på vaktsjikt og HF-nivå. 

SPESIALISTUTDANNING NORSK FRA UTLANDET 

INTERNASJONAL AKKREDITERING INGEN JA INGEN JA 

FORVAKT OMRÅDESYKEHUS 1 0 0 0 

 UNIVERSITETSSYKEHUS 1 0 1 0 

BAKVAKT OMRÅDESYKEHUS 18 0 5 0 

 UNIVERSITETSSYKEHUS 9 1 2 3 

 TOTALT 29 1 8 3 

 

Fire	   av	   41	   godkjente	   spesialister	   (9.8%)	   hadde	   en	   eller	   annen	   form	   for	   internasjonal	  

akkreditering	  innenfor	  sitt	   fagområde.	   	  Det	  var	  en	  bakvakt	  fra	  hvert	   fagområde	  og	  alle	  

var	   på	   universitetssykehusene.	   	   Kun	   3	   av	   10	   bakvakter	   (30%)	   med	   utenlandsk	  

spesialistgodkjenning	  hadde	  internasjonal	  akkreditering	  innenfor	  sitt	  fagområde.	  	  	  



Demografi	  og	  bruk	  av	  BP	  og	  UTD	  blant	  leger	  i	  kirurgiske	  fagområder	  	  

Side 23 av 65	  

SVARVILLIGHET	  OG	  KOMMUNIKASJONSFERDIGHETSNIVÅ	  

	  Svarvillighet	  	  

 

Tabell 14.  Svarvillighet i henhold til fagområdene. 

SVARVILLIGHET GEN. KIR. GYN/OBST ORTOPEDI ANESTESI TOTALT 

POSITIV 17 17 16 20 70 

INDIFFERENT 3 3 4 0 10 

NEGATIV 0 0 0 0 0 

 

Totalt ble 87.5% (70 av 80) av legene oppfattet som positive til spørreundersøkelsen. Ingen 

ble oppfattet som negative.  De indifferente fordelte seg jevnt på fagområdene med unntak av 

anestesi hvor alle ble registrert som positive.   

	  

Kommunikasjonsferdighetsnivå	  

Intervjuers oppfatning av intervjuobjektets kommunikasjonsferdighet ble angitt ved nivåene; 

”normal”, “rom for misforståelser” eller “vanskelig”.  Dette ble angitt som et subjektivt 

helhetsinntrykk umiddelbart etter avsluttet intervju.   

 

Tabell 15.  Antall leger iht. vaktsjikt og fagområde etter kommunikasjonsferdighetsnivå. 

FORVAKT BAKVAKT 
 

GEN. KIR. GYN/OBST ORTOPEDI ANESTESI GEN. KIR. GYN/OBST ORTOPEDI ANESTESI 

         

NORMALT 10 7 8 10 10 3 8 7 
ROM FOR MIS-

FORSTÅELSER 
0 3 2 0 0 5 2 3 

VANSKELIG 0 0 0 0 0 2 0 0 
ANDEL ”IKKE-

NORMALT” 
0/10 3/10 2/10 0/10 0/10 7/10 2/10 3/10 

 

Samlet ble 17 av de 80 legene (21.3%) vurdert til et kommunikasjonsferdighetsnivå svarende 

til enten “vanskelig” eller “rom for misforståelser”.  Syv av 10 bakvakter innen gynekologi 

(70%, KI 95%: [39.2%, 89.7%] ) ble vurdert til å ha et kommunikasjonsferdighetsnivå som ble 

kategorisert som enten ”rom for misforståelser” eller ”vanskelig”.  Tilsvarende andel med et 
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”ikke-normalt” kommunikasjonsferdighetsnivå ble ikke funnet for noen av de andre 

fagområdenes bakvaktsnivå, og forskjellen var statistisk signifikant (p=0.004, en-veis 

ANOVA).  Det ble også registrert ”rom for misforståelser” innenfor både anestesi og 

ortopedi, men ingen andre fagområder enn gynekologi hadde bakvakter hvor det ble vurdert 

som at spørreundersøkelsen ble ”vanskelig” å gjennomføre som følge av språkproblemer.  

Begge disse gynekologiske bakvaktene med et kommunikasjonsferdighetsnivå ansett som 

”vanskelig”, var ved områdesykehus.    

Halvparten av alle vakthavende gynekologer (10 av 20) ble registrert med et 

kommunikasjonsferdighetsnivå som ikke i stand til å føre et ”normalt” intervju.  Denne 

andelen leger var statistisk forskjellig fra øvrige fagområdene (p=0.001, enveis ANOVA). 

 Ingen leger på universitetsklinikkene hverken i for- eller i bakvaktsjiktet ble vurdert til 

“vanskelig” å kommunisere med, men 8 av de til sammen 32 legene (25%) på 

universitetsklinikkene kommuniserte på en slik måte at de ble kategorisert som “rom for 

misforståelser”.  Eneste fagområde hvor kommunikasjonsferdighetsnivået ble angitt som 

“normalt” for alle 20 legene, var generell/gastrokirurgi.  Alle leger hvor det ble registrert 

kommunikasjonsferdighetsnivå som ”rom for misforståelser” eller ”vanskelig” var relatert til 

manglende ferdigheter i å beherske norsk som kommunikasjonsspråk.  Andre årsaker som 

tunghørthet, søvnighet, dialektforskjeller, artikulasjonsproblemer etc. ble ikke avdekket eller 

medførte registrert avvik fra ”normalt”.   
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BRUK	  AV	  BEST	  PRACTICE	  OG	  UPTODATE® 	  

 

 

Samlet sett oppga 55 av de spurte 80 legene (68.8%; KI95%: [58%, 79%]) at de hadde benyttet 

Best Practice og/eller UpToDate® siste måned. 

 

Tabell 16.  Antall som har brukt Best Practice og/eller UpToDate® siste måned. 

VAKTSJIKT HF-NIVÅ GEN. KIR. GYN/OBST ORTOPEDI ANESTESI TOTALT - % 

OMRÅDE 3/6 4/6 2/6 6/6 5/24 – 63% 

UNIVERSITET 3/4 3/4 0/4 4/4 10/16 – 63% 

FORVAKT 

SUBTOTAL 6/10 7/10 2/10 10/10 25/40 – 63%** 

OMRÅDE 4/6 4/6 5/6 6/6 19/24 – 79% 

UNIVERSITET 2/4 3/4 2/4 4/4 11/16 – 69% 

BAKVAKT 

SUBTOTAL 6/10 7/10 7/10 10/10 30/40 – 75% 

OMRÅDE 7/12 8/12 7/12 12/12 34/48 – 71% 

UNIVERSITET 5/8 6/8 2/8 8/8 21/32 – 66%*** 

SAMLET 

TOTALT 

% 
12/20 

60% 

14/20 

70% 

9/20 

45% 

20/20  

100% 

55/80* 

69% 

 

Fagområdene	  

Alle de 20 anestesilegene (100%) oppga at de hadde brukt Best Practice og/eller UpToDate® 

siste måned, mens tilsvarende andel for generellkirurgene var 60%, gynekologene 70% og 

ortopedene 45%. (p<0.001, Likelihood ratio 20.5, df=3 *).   

 Ingen av de 4 ortopediske forvaktene på universitetssykehusene, og kun 2 av 6 

ortopediske forvakter på områdesykehusene oppga å ha benyttet Best Practice eller 

UpToDate® siste måned.  Samlet hadde 2 av de 10 ortopediske forvaktene (20%) benyttet 

Best Practice og/eller UpToDate® siste måned, mens samlet for alle forvaktene hadde Best 

Practice og/eller UpToDate® blitt benyttet av 62.5% siste måned.  Forskjellen mellom 

fagområdene blant forvaktene var statistisk signifikant (p=0.001, Likelihood ratio 17.2, df=3 

**). 

 For bakvaktene samlet for område- og universitetssykehus fordelt på fagområde, så 

var forskjellen mellom fagområdene ikke statistisk signifikant (p=0.07, tosidig Likelihood 
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ratio 7.1, df=3) med hensyn til hvor stor andel som hadde brukt Best Practice og/eller 

UpToDate® siste måned. 

 

Område-‐	  og	  universitetssykehusene	  

Trettifire av de 48 legene (70.8%) på områdesykehusene, mens 21 av 32 (65.6%) leger på 

Universitetssykehusene hadde benyttet Best Practice og/eller UpToDate® siste måned 

(p=0.63, Fisher’s exact test, tosidig).  Blant fagområdene på universitetssykehusene, var 

andelen blant generellkirurgene 62.5%, gynekologene 75%, ortopedene 25% og 

anestesiologene 100%.  Forskjellen mellom fagområdene på universitetssykehusene var 

statistisk signifikant (p=0.006, Likelihood ratio 12.6, df=3 ***). 

 

Vaktsjikt	  

Tjuefem av de 40 (62.5%) forvaktene, mens 30 av de 40 (75%) bakvaktene oppga å ha 

benyttet Best Practice og/eller UpToDate® siste måned (p=0.34, Fisher’s exact test, tosidig), 

slik at det var ingen statistisk forskjell mellom vaktsjiktene. 

 

Foretak/sykehus	  

Andelen som hadde brukt Best Practice og/eller UpToDate® siste måned varierte fra 25% ved 

Sykehuset i Østfold til 100% blant legene ved Sykehuset Sørlandet.  Forskjellen i bruk av 

Best Practice og/eller UpToDate® mellom de forskjellige foretakene/sykehusene, uavhengig 

av foretaksnivå (område- og universitetssykehusstatus), var statistisk signifikant (p=0.029, 

tosidig asymptotisk Likelihood ratio 18.6, df=09). 

 

Tabell 17.  Bruk av Best Practice og/eller UpToDate® siste måned ved de respektive foretak. 

FORETAK AHUS BSS DNR RH SAB SI SIV SS SØF ULLEVÅL TOTALT 

ANDEL 

LEGER 
6/8 7/8 4/8 4/8 6/8 5/8 6/8 8/8 2/8 7/8 55/80 

%-ANDEL 75 87.5 50 50 75 62.5 75 100 25 87.5 68.8 
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Det var ingen statistisk signifikant forskjell mellom de fire universitetssykehusene 

(Likelihood ratio=4.0, df=3, p=0.26)., mens det var en signifikant forskjell mellom de 6 

områdesykehusene (p=0.014, Likelihood ratio 14.3, df=5). 

 

Utenlandsstudentene	  

Det var ingen statistisk forskjell mellom de som hadde studert i Norge (27 av 36, 75%), de 

som hadde studert i vestlige land (14 av 20, 70%) og de som hadde studert i tidligere 

østblokkland (14 av 24, 58.3%) med hensyn til andelen som hadde brukt Best Practice 

og/eller UpToDate® siste måned (p=0.4, Likelihood ratio 1.85, df=2). 

 

Ansiennitet	  

Gjennomsnittlig antall måneder som forvakt blant de 25 forvaktene som brukte Best Practice 

og/eller UpToDate® var 48.2 måneder, mens den for de 15 forvaktene som ikke hadde 

benyttet Best Practice og/eller UpToDate® var 76.9 måneder (p=0.3, T=1.1, forskjellige 

varianser, tosidig, df=17.6).  Gjennomsnittlig antall år som bakvakt blant de 30 bakvaktene 

som hadde brukt Best Practice og/eller UpToDate® var 17.0 år, mens den for de 10 

bakvaktene som ikke hadde brukt Best Practice og/eller UpToDate® var 21.0 år (p=0.21, 

T=1.3, tosidig, lik varians, df=38). 

  

Spesialistutdannet	  i	  Norge	  

Blant de 80 legene hadde 43 godkjent spesialitet.  Ti av disse 43 spesialistene hadde tatt sin 

spesialistutdanning utenfor Norge.  Blant disse 10 som ikke hadde sin spesialitet fra Norge, 

oppga 5 (50%) at de hadde benyttet Best Practice og/eller UpToDate® siste måned.  

Tilsvarende for de 33 som hadde sin spesialitet fra Norge, var 27 leger (81.8%) som oppga å 

ha benyttet Best Practice og/eller UpToDate® (p=0.09, Fisher’s exact test, tosidig).  Alle de 3 

legene med spesialitet fra det tidligere Jugoslavia oppga at de hadde benyttet Best Practice 

og/eller UpToDate® sist måned. 
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Internasjonal	  akkreditering	  

To av de 4 (50%) med internasjonal akkreditering hadde brukt Best Practice og/eller 

UpToDate® siste måned, mens 53 av 76 (69.7%) som ikke hadde slik akkreditering hadde 

brukt Best Practice og/eller UpToDate® siste måned (p=0.59, Fisher’s exact test, tosidig). 

 

Doktorgrad	  

Sju av de 13 (53.8%) med doktorgrad, mens 48 av de 67 (71.6%) uten doktorgrad hadde brukt 

Best Practice og/eller UpToDate® siste måned (p=0.33, Fisher’s exact test, tosidig). 

 

FEMGEMS/USMLE	  

Kun 1 av 4 (25%) med bestått FEMGEMS eller USMLE sammenlignet med 54 av 76 (71.1%) av 

de som ikke hadde denne eksamenen oppga å ha brukt Best Practice og/eller UpToDate® 

siste måned.  Forskjellen var ikke statistisk signifikant (p=0.09, Fisher’s exact test, tosidig). 

 

Profil	  på	  McMaster	  PLUS	  

Blant de 28 som oppga at de lå inne med profil på McMaster PLUS eller tilsvarende, hadde 

20 (71.4%) brukt Best Practice og/eller UpToDate® siste måned, mens tilsvarende for de som 

ikke lå inne med slik profil var 35 av 52 (67.3%) (p=0.8, Fisher’s exact test, tosidig). 

 

Vitenskapelige	  artikler	  lest	  siste	  måned	  

Det var ingen statistisk forskjell i antall artikler lest mellom gruppene som hadde brukt eller 

ikke Best Practice og/eller UpToDate® siste måned, 6.6 og 5.6 artikler siste måned hhv. 

(p=0.44, T=0.77, tosidig, df 78). 

 

Uker	  siden	  siste	  vitenskapelige	  artikkel	  ble	  lest	  

Det var ingen forskjell mellom gruppene som hadde benyttet Best Practice og/eller 

UpToDate® siste måned og de som ikke hadde med hensyn til hvor lenge siden siste 

vitenskapelige artikkel var lest (p=0.85, Mann-Whitney U-test, uavhengige populasjoner, 

tosidig). 
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Figur 4: Frekvensfordeling for gruppen som ikke hadde benyttet (0) og de som hadde benyttet 

(1) Best Practice og/eller UpToDate® siste måned relatert til antall uker siden de hadde lest 

siste faglige vitenskapelige artikkel.  

 

Alder	  

Gjennomsnittlig alder blant de 25 som ikke hadde brukt Best Practice og/eller UpToDate® 

siste måned var 42.5 år, mens den blant de 55 som hadde brukt Best Practice og/eller 

UpToDate® siste måned var 41.6 år (p=0.73, T=0.34, df=78). 

 

Kjønn	  

Andelen kvinner som hadde brukt Best Practice og/eller UpToDate® siste måned var 0.8 

(20/25), mens den for menn var 0.64 (35/55) (p=0.2, Fisher’s exact test, tosidig). 

 

Sivil	  status	  

Det var ingen forskjell i andelen som hadde brukt Best Practice og/eller UpToDate® siste 

måned mellom grupper av sivil status; gift, sambo og enslig (p=0.6, Likelihood ratio 1.17, 

df=2). 
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Figur 5: Frekvensfordeling for gruppen som ikke hadde benyttet (0) og de som hadde benyttet 

(1) Best Practice og/eller UpToDate® siste måned relatert til antall barn.  

Barn	  

Fordelingen av antall barn var svært lik for begge gruppene – de som hadde benyttet Best 

Practice og/eller UpToDate® eller ikke (p=0.77, Mann-Whitney-U test, uavhengige 

populasjoner, tosidig).   

 

Svarvillighet	  

Fem av de 10 (50%) som ble angitt som ”indifferent” oppga å ha benyttet Best Practice 

og/eller UpToDate® siste måned, mens blant de som ble angitt som ”positive” var det 50 av 

70 (71.4%).  Forskjellen var ikke statistisk signifikant (p=0.27, Fisher’s exact test, tosidig). 

 

Kommunikasjonsferdighetsnivå	  

Førtitre av de 63 legene (68.3%) blant de som ble ansett som ”normale” språklig sett, mens 10 

av de 15 (66.7%) legene med angivelsen ”rom for misforståelser”, og begge de to (100%) 

hvor det var vanskelig å føre en samtale som følge av språklige utfordringer, oppga at de 

hadde benyttet Best Practice og/eller UpToDate® siste måned.  Forskjellene var ikke 

statistisk signifikant (p=0.46, Likelihood ratio 1.54, df=2). 

 

ANTALL	  SESJONER	  LEST	  I	  BEST	  PRACTICE	  OG/ELLER	  UPTODATE® 	  SISTE	  UKE	  

Femtito av 80 leger (65.0%) oppga at de ikke hadde lest en eneste sesjon i Best Practice 

og/eller UpToDate® siste uke. Femten hadde lest en sesjon, 7 hadde lest 2 og 6 hadde lest 3 

eller flere sesjoner siste uke.  Samlet oppga de 80 legene at de hadde lest 54 sesjoner i løpet 
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av siste uke.  Dette tilsvarer 227 sesjoner i løpet av en måned (4.2 uker per måned), hvilket er 

svært nært det de samme legene oppga at de hadde lest siste måned - 233 sesjoner totalt.  

Antall leste sesjoner av den enkelte lege vil variere over tid, men den samlede summen per 

måned synes allikevel å være mer eller identisk for om man ser på antall leste sesjoner per 

uke (ganget med 4.2) eller per måned per lege.  Det synes derfor verken å være over- eller 

underrapportering for antall sesjoner lest per uke i og med at samlet sum er nær identisk med 

den som fremkommer som sum antall sesjoner lest siste måned blant de 80 legene.  Av denne 

grunn valgte jeg å analysere videre på tallene jeg fikk oppgitt for hvor mange sesjoner de 

hadde lest per måned, og ikke gå videre med de tallene jeg fikk opplyst de hadde lest siste 

uke.  Dette da sistnevnte vil gi en tendens til noe skjevere, og antakelig mindre korrekt, 

fordeling og fremstilling av hvor mange sesjoner som leges av legene i de kirurgisk relaterte 

fagområder.  

	  

ANTALL	  SESJONER	  LEST	  I	  BEST	  PRACTICE	  OG/ELLER	  UPTODATE® 	  SISTE	  MÅNED	  

De 80 legene oppga at de hadde lest median 2 sesjoner i Best Practice og/eller UpToDate®  

siste måned, men blant de 55 av 80  (68.8%) som oppga at de hadde benyttet Best Practice 

og/eller UpToDate®, så leste disse geomean 3.6 KI 95% [3.0, 4.3] sesjoner hver i måneden.  

Stepwise regresjon avdekket ingen statistiske signifikante faktorer som predikerte 

antall sesjoner lest blant de 55 legene som benyttet Best Practice og/eller UpToDate® siste 

måned - det være seg foretaksnivå, foretak, vaktsjikt, spesialitet, studiested, andre 

demografiske forhold, tilleggskvalifikasjoner som lege (internasjonal akkreditering, 

doktorgrad eller FEMGEMS/USMLE) eller annet.   

Spesielt nevnes at det blant de som 55 legene som benyttet Best Practice og/eller 

UpToDate®, så var det var ingen effekt av alder på LN_BPUTMNDEN.  (p=0.6, Lineær 

regresjon, B=-0.004).  Det var heller ingen statistisk signifikant forskjell mellom 

fagområdene, verken samlet eller i henhold til vaktsjiktene blant disse 55 legene som hadde 

brukt Best Practice og/eller UpToDate® siste måned. 

For  materialet samlet sett – dvs. alle de 80 legene – så var det ingen statistisk 

signifikant korrelasjon mellom antall artikler og antall sesjoner som hadde blitt lest siste 

måneden (p=0.27, Spearman rank korrelasjonskoeffisient 0.125, n=80).  Om man kun så på 

de som hadde benyttet Best Practice og/eller UpToDate® så var det heller ingen statistisk 

signifikant korrelasjon (p=0.41, Pearsons korrelasjonskoeffisient 0.11, n=55). 
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 Blant de 20 kvinnene som hadde benyttet Best Practice og/eller UpToDate®, så oppga 

de geomean 3.9 sesjoner, mens tilsvarende for mennene var 3.4 sesjoner (p=0.5, T=0.68, 

tosidig, df=53).  Blant de samme 55 legene som hadde benyttet Best Practice og/eller 

UpToDate®, var det heller ingen korrelasjon mellom antall barn og antall sesjoner lest 

(p=0.8, Pearson korrelasjonskoeffisient -0.04, n=55). 

 Det var ingen sammenheng mellom antall måneder som forvakt og antall sesjoner 

(p=1, Pearsons korrelasjonskoeffisient 0.01, n=25), eller bakvaktsår (p=0.1, Pearsons 

korrelasjonskoeffisient 0.31, n=30, tosidig). 

 

Best Practice og/eller UpToDate® 	  -‐	  leste	  sesjoner	  og	  fagområdene	  

Ser man på materialet samlet (ikke-parametriske tester), foreligger en statistisk signifikant 

forskjell mellom fagområdene (p=0.006, Kruskal-Wallis test 12.4, uavhengige populasjoner 

df=3, n=80) . 

 
Figur 6: Antall sesjoner lest i Best Practice og/eller UpToDate® siste måned per fagområde. 

Det var ingen forskjell mellom fagområdene blant de 40 bakvaktene, men en signifikant 

forskjell mellom fagområdene for forvaktene (p=0.008, Kruskal-Wallis test 11.9, df=3, n=40). 
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Figur 7: Antall sesjoner lest i Best Practice og/eller UpToDate® siste måned blant 

forvaktene per fagområde. 

 

Blant de legene som oppga at de hadde benyttet Best Practice og/eller UpToDate® siste 

måned, så hadde forvaktene lest geomean 4.2 sesjoner, mens bakvaktene 3.1 sesjoner. 

(p=0.07, T=1.84, tosidig, df=53). 

 Blant de som hadde brukt Best Practice og/eller UpToDate® siste måned, var det 

ingen statistisk forskjell mellom fagområdene for forvaktene på områdesykehusene (p=0.6, 

enveis ANOVA, F=0.64) med hensyn til hvor mange sesjoner de hadde lest. 

 

Tabell 18: Median antall sesjoner lest siste måned i Best Practice og/eller UpToDate® 

fordelt på fagområder, HF-nivå og vaktsjikt (n=80). 

 GEN. KIR. GYN/OBST ORTOPEDI ANESTESI TOTAL 

OMRÅDESYKEHUS 2 4 0 5 3 

UNIVERSITETSSYKEHUS 3 3 0 4 2 

FORVAKT 

TOTAL 3 3 0 5 3 

OMRÅDESYKEHUS 2 3 2 4 2 

UNIVERSITETSSYKEHUS 1 3 1 2 2 

BAKVAKT 

TOTAL 2 3 2 3 2 

OMRÅDESYKEHUS 2 3 2 5 3 

UNIVERSITETSSYKEHUS 2 3 0 3 2 

TOTAL 

SAMLET 2 3 0 3 2 
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Tabell 19: Geomean antall sesjoner lest siste måned i Best Practice og/eller UpToDate® 

blant de som hadde benyttet Best Practice og/eller UpToDate® siste måned fordelt på 

fagområder, HF-nivå og vaktsjikt (n=55). 

 GEN. KIR. GYN/OBST ORTOPEDI ANESTESI TOTAL 

OMRÅDESYKEHUS 4.4 6.3 2.9 4.7 4.8 

UNIVERSITETSSYKEHUS 4.4 2.9 . 3.6 3.6 

FORVAKT 

TOTAL 4.4 4.6 2.9* 4.2 4.3 

OMRÅDESYKEHUS 2.9 2.7 2.4 3.6 3.3 

UNIVERSITETSSYKEHUS 2.5 2.7 4.8 2.2 2.8 

BAKVAKT 

TOTAL 2.7 3.8 2.9 3.0 3.1 

OMRÅDESYKEHUS 3.5 5.6 2.5 4.2 3.9 

UNIVERSITETSSYKEHUS 3.5 2.8 4.8** 2.9 3.1 

TOTAL 

SAMLET 3.5 4.2 2.9 3.6 3.6 

Merk:  I og med at ingen av de ortopediske forvaktene ved universitetssykehusene hadde brukt Best 

Practice og/eller UpToDate® siste måned, representerer * kun de ortopediske forvaktene på 

områdesykehusene og ** kun de ortopediske bakvaktene på universitetssykehusene. 

 

Best	  Practice	  og/eller	  UpToDate® 	  -‐	  leste	  sesjoner	  og	  sykehusene	  

Åtti leger fordelt på de 10 sykehusene som deltok, hver med 4 bakvakter og 4 forvakter med 

en representant fra hvert fagfelt, slik at det er 8 leger pr foretak.  Et umiddelbart inntrykk 

synes å være at man benytter Best Practice og/eller UpToDate® i ulik grad ved de forskjellige 

foretak, men forskjellen mellom sykehusene var ikke statistisk signifikante (p=0.2 , Kruskal-

Wallis Test 12.2, uavhengige populasjoner, df=9).   

 
Figur 8: Antall sesjoner lest i Best Practice og/eller UpToDate® siste måned per sykehus. 
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Best	  Practice	  og/eller	  UpToDate® 	  -‐	  leste	  sesjoner	  og	  kommunikasjonsferdighetsnivå	  

Blant de 55 legene som hadde benyttet Best Practice og/eller UpToDate® oppga de 43 legene 

som ble vurdert til å ha et ”normalt” kommunikasjonsferdighetsnivå at de hadde lest geomean 

3.7 sesjoner siste måned, mens de 10 legene som ble vurdert til å ha et kommunikasjonsnivå 

som borget for ”rom for misforståelser oppga 2.5 sesjoner.  De 2 legene som ble vurdert til å 

være ”vanskelig å forstå” oppga at de hadde lest 9.0 sesjoner siste måned (p=0.02, enveis 

ANOVA, F=4.46).  Den statistiske signifikante forskjellen som framkom mellom gruppene i 

henhold til kommunikasjonsferdighetsnivå skyldes de oppgitte høye antall sesjoner lest blant 

de to legene med et kommunikasjonsnivå som ble angitt som ”vanskelig å forstå”, hvilket var 

nær 3 ganger så høyt som for de øvrige.  

 

 

 
Figur 9: Antall sesjoner lest i Best Practice og/eller UpToDate® siste måned (ln-

transformert) fordelt etter kommunikasjonsferdighetsnivå. 
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DISKUSJON 

HOMOGENITET	  OG	  	  ”BIAS”	  

Innsamlingen av data ble gjennomført av enkelt person – forfatteren selv.  Dette borger for på 

den ene siden homogenitet i registreringen, men samtidig systematisk ”bias”.  Dette siste blir 

mest relevant hvor intervjuers subjektive oppfatning spiller inn, og da er variablene 

svarvillighet og kommunikasjonsferdighetsnivå de variablene som innebærer størst 

usikkerhetsmoment (se nedenfor).  Øvrige variable vurderes til i mindre grad å være gjenstand 

for intervjuers subjektiv påvirkning. 

DE	  DEMOGRAFISKE	  FUNNENE	  

Utover forskjell i alder i henhold til vaktsjikt og mellom de gynekologiske bakvaktene på 

område- og universitetssykehusene, var det ingen statistisk signifikante aldersforskjeller 

mellom HF-nivå, fagområder eller kjønn.  Grovt sett tyder funnene på at forvaktene er i 30-

årene, mens bakvaktene er i slutten av 40-årene og oppover. 

 Det var ingen statistisk signifikant forskjell mellom vaktsjiktene eller fagområder med 

hensyn til relative antall i de forskjellige grupper av sivil status.  Frekvensfordelingen av 

antall barn fordelt på kjønn viste at det ikke var en eneste kvinne med mer enn 2 barn blant de 

vakthavende som deltok i kartleggingen, og kvinnene hadde færre barn enn mennene.   

Totale kvinneandelen var 31%, men dette tilskrives i stor grad fagområdet gynekologi 

hvor denne var 75%.  Om man ser bort fra gynekologi, er kvinneandelen 23% (7/30) for 

forvaktene og 10% (3/30) for bakvaktene.  Sammenholdt med frekvensfordelingen for antall 

barn, og at halvparten av forvaktene i anestesifaget var kvinner, så kan dette tyde på at 

kvinner vegrer seg for å gå inn i fagområdene generell/gastrokirurgi og ortopedi.  Disse 

fagområdene har tidligere blitt ansett som relativt mannsdominerte. 

 Generellkirurgiske forvakter på områdesykehusene hadde signifikant kortere 

ansiennitet sammenlignet med de andre fagområdene på samme HF-nivå.  Dette funnet er 

relevant med hensyn til debatten omkring akuttmottakenes funksjon og organisering ved både 

lokal-, område- og universitetssykehusene.  Dette funnet bekrefter påstander fremsatt om at 

det ofte er den minst erfarne LIS-legen på kirurgen på en del sykehus som er den legen som 

tar i mot akutte pasienter og stedvis vil være ”teamleder traume”.  Kontrasten til dette er 

forholdene ved OUS-Ullevål og organiseringen av traumemottaksfunksjonen der, og slik det 

var en periode på Ahus med et eget team av erfarne leger som så til pasienten først både i 

akutt- og traumefunksjon.  Funnene beskrevet under ansiennitet viste videre noe overraskende 
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at de gynekologisk bakvaktene på universitetssykehusene hadde lengre ansiennitet enn 

bakvakter ved de øvrige fagområdene på universitetssykehus.  Som for flere andre 

demografiske forhold, adskiller gynekologi seg fra øvrige fagområdene (se nedenfor). 

 Tiden til godkjent hovedspesialitet viste at det tok minimum 8±1 år fra cand. med., og 

at det var relativt små forskjeller mellom fagområdene.  De fleste legene hadde brukt om lag 9 

år, median var på 10 år og gjennomsnittet på 11 år.  Denne perioden innebærer 1,5 år 

turnustjeneste og dernest eventuell militærtjeneste, permisjoner osv..  I tillegg kommer nå 

også ”ventetid” som cand. med. må påregne før de kan få avtjent sin turnustjeneste som følge 

av mangel på turnusplasser som igjen har sammenhent med pålagt prioritering.  Ingen av de 

spesialister som var med i studien antas å ha vært utsatt for denne ”ventetiden” da dette først 

har blitt aktuelt de siste årene.  Normert utdanningstid for spesialitet er 5-6 år avhengig av 

fagområde.  Funnene viser derfor at å benytte normert tid for estimering av tidspunkt for 

ferdige spesialister, kan være vel optimistisk.  Mer korrekt vil antakelig være å benytte mode 

eventuelt median for å estimere når nyutdannede spesialister kan forventes ferdige, men at det 

også må tillegges tiden som dagens leger må vente mellom cand. med. og oppstart 

turnustjeneste. 

 Året for når bakvaktene ble både cand. med. og mottok sin autorisasjon var den 

samme for område- og universitetssykehusene.  Dette indikerer at bakvaktspoolen rekrutteres 

fra en og samme ”batch” – dvs. at de som er bakvakter på universitetsklinikkene i stor grad 

rekrutteres relativt umiddelbart etter sin gruppe-1-tjeneste og ikke fra områdesykehusenes 

bakvaktspool.  

CAND.	  MED.	  OG	  AUTORISASJONSFORVIRRING	  

Det var også en del forvirring, men da utelukkende blant de norske som hadde studert i 

utlandet og de ”ikke-norske”, omkring forskjell på autorisasjon, midlertidig lisens og cand. 

med..  Ingen av de som hadde studert i Norge var i tvil om hva som var cand. med. og 

autorisasjon.  En av de ikke-norske som hadde studert i tidligere østblokkland og som er 

inkludert i studien, fortalte at de i hans hjemland fikk cand. med. tittelen etter to år på studiet 

– dvs. etter det man i Norge antakelig kan sammenligne med preklinikken.  Han var usikker 

på om det var tilfelle i Norge.  Etter at han ble forklart at i Norge var cand. med. en tittel man 

fikk etter gjennomført det medisinske studium, så fikk jeg korresponderende årstall.  Hans 

meddelelse er i samsvar med udokumenterte rykter om at flere av våre kolleger har med sin 

”øst-europeiske cand. med.”-tittel fått tildelt turnusplass i Norge, alternativt ”AT-tjenst” i 

Sverige, gjennomført denne og på basis av dette fått autorisasjon i Norge.  Cand. med.-tittelen 
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ble tildelt de som gjennomførte en to-årig utdannelse i ”gamle” Øst-Europa.  Denne 

utdanningen var felles for medisinere, tannleger, veterinærer og sykepleiere bla. 

(udokumentert sitat fra kollega inkludert i studien).  Jeg hadde blitt fortalt om tilsvarende 

forholdet flere år tilbake av en annen kollega med samme bakgrunn, og dette var grunnen til 

at jeg ville ha med årstall for både cand. med. og autorisasjon i intervjuet for om mulig 

avdekke forhold som referert over. 

UTENLANDSSTUDENTENE	  OG	  UTENLANDSKE	  SPESIALISTER	  

Noe over halvparten av legene i studien hadde sin grunnleggende legeutdanning fra andre 

land enn Norge, og andelen leger utdannet i tidligere østblokkland er betydelig og antakelig 

økende. Dette da andelen utenlandsstuderte forvakter var dobbelt så stor som andelen blant 

bakvaktene. Spesielt uttalt var dette for fagområdet gynekologi og forvakter på 

områdesykehusene.  Samlet sett synes utenlandsstuderte å fordele seg jevnt mellom HF-

nivåene. 

 Med hensyn til utenlandsk spesialistgodkjenning så hadde 10 av 43 spesialister (23%) 

sin spesialitet fra andre land enn Norge.  Det var ikke en eneste spesialist fra andre land i 

Verden enn Norden og tidligere Jugoslavia som deltok i undersøkelsen.  Funnet understøtter 

påstanden om at Norge, blant annet som følge av sin legelønnspolitikk (se nedenfor) og 

språklige utfordringer, neppe er å fortrekke for godkjente spesialister fra utlandet utenom land 

hvor der tales et skandinavisk språk.  Mellom fagområdene var det ingen statistisk 

signifikante forskjeller, men 36.4% av gynekologene hadde utenlandsk spesialistgodkjenning.   

DOKUMENTERT	  GRUNNLEGGENDE	  MEDISINSKFAGLIG	  KUNNSKAPSNIVÅ	  

Et annet utviklingspotensiale innen de undersøkte fagområdene er å gjøre noe med fraværet 

av krav, forventninger og se til at det individuelle insitament blir slik at våre leger i fremtiden 

vil være i stand til å dokumentere grunnlegende basal pre- og klinisk medisinfaglig kunnskap.  

Internasjonalt (og nasjonalt) er den amerikanske USMLE (tidligere FEMGEMS), begge 

administrert av ECFMG (Educational Commition for Foreign Medical Graduates), eneste 

anerkjente dokumentasjonsform.  At kun 5% av de som deltok i studien hadde denne 

eksamen, at 3 av de 4 legene som har bestått testen var bakvakter, og at disse da hadde tatt 

testen for til dels svart mange år siden, er til bekymring.  Alle legene syntes å kjenne til testen 

og alle utenlandsstudentene kjente til at langt de fleste av deres ikke-norske medstudenter ved 

deres studiested tok denne.  Forklaringen på at de norske, som de eneste meg vites, ikke tar 

denne testen, var at ”det spilte ingen rolle for å få jobb i Norge”.   
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Ad FEMGEMS-eksamen: Sekretæriatet ved Det medisinske fakultetet UiO ga meg 

høsten 1989 følgende muntlige meddelelse; fakultetet hadde meldt opp minst 1 kandidat fra 

UiO hvert halvår, men de kjente ikke til at noen hadde bestått mellom 1975 til og med 1989.  

Hun kjente til at det i aktuelle periode visstnok var noen fra Universitetet i Bergen (UiB) som 

hadde bestått eksamen.  I ”tidligere tider” var det slik at oppmelding til denne eksamen måtte 

gjøres gjennom fakultetet, uten at jeg vet om dette nå er endret.  Som en følge av funnet i 

studien har jeg vært i dialog med ECFMG (Educational commission for foreign medical 

graduates).  I løpet av de siste 15 årene har i gjennomsnitt kun 2 leger utdannet i Norge avlagt 

USMLE del 1 og 2 årlig, og kun 6 norske leger tok den amerikanske legeeksamens prekliniske 

del (USMLE) i perioden fom. 2008 tom. november 2013 (6 år) – mao. 1 lege pr år og således 

en avtagende trend.  Da dette var såpass lavt antall, ville ECFMG ikke opplyse om andel som 

besto.  Til sammenligning har i gjennomsnitt 2.419 leger utdannet i Europa, og over 13.000 i 

verden tatt disse testene årlig.  Om lag 75-80% står på testene.  ECFMG hadde ingen forklaring 

på hvorfor så få leger utdannet i Norge tok og så svært få besto disse prøvene sammenlignet 

med andre land.  Opplysningen fra ECFMG er således i samsvar med funnene i studien.  Gitt at 

Europas befolkning er 700 millioner innbyggere, så tilsvarer det 3.5 leger med 

USMLE/år/million innbyggere.  Et estimat skulle derfor være 17.3 leger/år i Norge, men dette 

er bare blant de som studerer i Norge. 

Funnene i studien viser at andelen som har bestått eksamen er svært lav og andelen 

med ECFMG lisens etter initialt godkjent bestått eksamen blant utenlandske leger i Norge er 0.  

Dette kan det tyde på at de ikke ville blitt tilbudt jobb verken i eget hjemland eller i andre 

land, men er tilfreds med situasjonen som den er.  Situasjonen er forenlig med at det ikke 

stilles krav til faglig dokumentert kunnskap der de utøver sitt virke i dag.  En kanskje noe 

ekstrem påstand på basis av foregående vil derfor kunne være; som en følge av organiseringen 

av vårt helsevesen med manglende formelle individuelle kvalitetskrav og personlig 

insitament, kan vi ha endt opp med ”sekunda vare” av utenlandske leger og at vår egen 

portefølje av underordnede leger verken i studietiden eller senere har hatt tilstrekkelig fokus 

på å kunne dokumentere faglig grunnkunnskaper. 

Det at kun 3 av 44 utenlandsstuderte (6.8%) leger hadde tatt FEMGEMS eller USMLE, er 

forenlig med at svært få utenlandsstuderte leger som praktiserer i Norge, kan dokumentere 

internasjonalt anerkjent medisinskfaglig grunnkunnskap.  Bestått eksamen er selvsagt en 

forutsetning for å komme inn på spesialisering innenfor de medisinske fagområdene i USA.  I 

og med de aller fleste norske utenlandsstuderende er av kategorien ”studenter som ikke har 

prestert slik at de kom inn i Norge”, ville man kanskje forvente at de selv satte mye inn på å 
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kunne kvitte seg med stempelet som ”annenrangs leger” nettopp ved å avlegge FEMGEMS eller 

USMLE på linje med sine medstudenter ved de utenlandske studiestedene, og da i det minste 

være på linje med 2400 andre medisinerstudenter i Europa ellers.  Studenter fra de tidligere 

østblokklandene avlegger i stor grad denne prøven som en dokumentasjon på basal 

medisinskfaglig kunnskapsnivå nettopp for å få jobb som spesialistkandidater, ikke bare i 

utlandet, men også ved ønsket institusjon i hjemlandet (udokumentert meddelelse fra kollega 

fra det tidligere DDR).  Jeg hadde derfor forventet en viss andel av de som hadde studert i 

utlandet hadde bekreftet at de hadde gått opp til prøven, men dessverre var mine funn alt 

annet enn bekreftende med hensyn til dette.   

Funnet av at de norske utenlandsstudentene ikke avlegger USMLE (tidl. FEMGEMS) kan 

på sett og vis også sees på som arrogant overfor det offentlige norske systemet som har bidratt 

med betydelig økonomisk støtte i deres studietid, men skyldes nok sannsynligvis også her 

uvitenhet blant de som styrer helse-Norge.  Funnet er også i samsvar med opplysningen som 

fremkom i boken ”Legen som lurte helse-Norge” av Trond Antonsen (3).  Boken omhandler 

nettopp en av våre utenlandsstudenter med ”ikke-norske” bakgrunn, som studerte i tidligere 

østblokkland, og som via ”AT-tjenst” i Sverige ikke behøvde å fremlegge dokumentasjon på 

medisinskfaglig kunnskap.  Vedkommende var da boken ble skrevet pensjonist, men allikevel 

jobbet han hele sitt yrkesaktive liv som lege i Norge hvilket medførte betydelig mengde 

malpraksis og merkostnader for samfunnet. 

I ”Notat fra Kunnskapssenteret August 2013, prosjektnummer 659” (4) angis følgende 

resultat:  ”Av følgende kriterier, hvilke er de tre viktigste når du tenker på god kvalitet i 

helsetjenesten i Norge?”  Svarene som fremkommer (side 9 i ref. nr. 4) går nettopp på det som 

er anliggende ”Helsepersonell med god utdanning” og ”Behandling som virker”.  Disse to 

svarene scorer som nr. 1 og 3 hhv.  Med andre ord; befolkningen ønsker for kvalitet er 

sentrert omkring ”god utdanning” og ”behandling som virker”. Begge disse to forhold er 

ensbetydende med behovet for faglig oppdatert kunnskap.  Dette innebærer at leger ikke bare 

har en lovmessig plikt, en etisk forpliktelse, men at også ”oppdragsgivers” (=befolkningens) 

forventninger og krav styrer entydig mot oppdatert faglig kvalitet som det viktigste.  Slik sett 

tyder funnene som fremkommer i min undersøkelse av leger i de kirurgisk relaterte fagene, at 

vi antakelig har er ”stykke å gå”.  Det nærmest paradoksale med dette, er at dette gjelder ikke 

bare for å kunne gjenreise tilliten i befolkningen, men faktisk også for ”well-being” blant våre 

egne – dvs. legene.  Spør man befolkningen om hva som er det viktigste, så er det ”god 

utdanning”.  Dokumentasjon på dette har vårt helsevesen antakelig ikke etterspurt i 

tilstrekkelig grad.   
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Resultatet av denne prioriteringen gjenspeiler seg i rapporten fra Commonwealth om 

Norges allmennpraktikere av Holmboe O et al. fra 2009 (5): ”Norge har dårligere resultater på 

Commonwealth-undersøkelsens hovedområder enn både de europeiske landene og alle 

landene samlet. Dette gjelder på områdene koordinering, kvalitetsmåling og 

kvalitetsvurdering, generering av lister, insentiver, tilgjengelighet og elektronisk 

funksjonalitet. Det området Norge relativt sett har dårligst resultater på, er rutiner for 

kvalitetsmålinger og kvalitetsvurderinger”.  Jeg har ingen grunn til å anta at leger i de 

kirurgisk relaterte fagområder skiller seg i vesentlig grad fra funnene som omhandler 

allmennpraktikerne inkludert i Commonwealth-studien referert over.  

Samlet sett er funnene i min undersøkelse, opplysningene fra ECFMG og 

Commomwealth-rapporten ikke i samsvar med nylig utgitte notat fra Kunnskapssenteret.  Slik 

sett har ”helse-Norge” og ledere for leger antakelig en betydelig utfordring de kommende 

årene for om mulig å gjenreise både kvalitet og befolkningens tillit. 

INTERNASJONAL	  FAGLIG	  AKKREDITERING	  

I og med at 10 av de 43 spesialistene hadde sin spesialitet fra andre land enn Norge, skulle 

man kanskje forvente at disse hadde internasjonal akkreditering innenfor sine fagområder.  

Dessverre viser funnene at kun 3 av de 10 med utenlandsk spesialistgodkjenning hadde dette.   

 Det synes å ha blitt en viss, men udokumenter, økende prestisje i Norge innenfor 

fagområder som f. eks. radiologi og anestesi for å avlegge nødvendige prøver og oppnå 

nødvendige ”poeng”, slik at man oppnår internasjonal akkreditering innenfor sitt fagområde.  

The European Union of Medical Specialists (UEMS) med The European Accreditation 

Council for CME (EACCME®) og underorganisasjoner som The European Board of Surgery 

Qualification (EBSQ), the European board & college of obstetrics and gynaecology 

(EBCOG), the European Board of Orthopaedics and Traumatology (EBOT) og the European 

Society of Anaesthesiology (ESA) er kanskje de mest, for studien, relevante eksempler 

organisasjoner som arrangerer og tilbyr internasjonal akkreditering innenfor spesialitetene i 

aktuelle studie (6).  Flere av disse har samarbeid med tilsvarende amerikanske, britiske 

og/eller kanadiske organisasjoner.  I følge udokumenterte ”rykter” synes et økende antall EU-

land, innenfor visse fagområder, å kreve dokumentert internasjonal akkreditering fra 

UEMS/EACCME før jobbtilbud. 

 Eksempelvis er det korresponderende systemet innen generell kirurgi i USA, The 

American board of surgery; Maintenance of certification program (7).  Dette innebærer blant 

annet en CME-del (continuing medical eduction) hvor man over en 3 års periode skal delta på 
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90 timer med formell undervising, hvorav bestått test i etterkant for 60 av disse timene.  Dette 

må gjentas hvert tredje år.  I tillegg skal det avlegges en formell eksamen hvert 10. år.  Denne 

form for akkreditering er for å forsikre alle parter om at de formelle kravene til 

dokumentasjon på faglig kunnskap innenfor sitt spesialistfelt evt. subspesialitet er utvetydige.  

Man kunne kanskje forvente at en relativt stor andel blant våre overleger, og da i første rekke 

de med spesialitet fra utlandet, men også universitetssykehusenes leger, kunne vise til 

internasjonal akkreditering på formell fagkunnskap.  Funnene viste at det var få som hadde 

dette, selv blant overleger på universitetsklinikkene.  Videre var et generelt inntrykk at det var 

relativt få som syntes å kjenne til ordningen. 

ANDEL	  MED	  DOKTORGRAD/PHD	  

Den samlet sett relativt lave andel med doktorgrad eller PhD, spesielt blant overordende leger 

ved universitetsklinikkene er bemerkelsesverdig (56%).  Kravene til en medisinsk doktorgrad 

gjennomgikk for en del år siden en endring til en variant hvoretter disputas man tituleres PhD 

mot tidligere Dr. med.. Denne endringen, som innebar om lag en halvering av 

publikasjonskravet i ”bytte” mot mer formalisert undervisning med blant annet obligatoriske 

kurs, så tyder funnet på at det ved ansettelser i faste overlegestillinger ved 

universitetssykehusene i HSØ ikke lenger er et krav om basal forskningskompetanse.  Dette 

er antakelig beklagelig da doktorgrader på sett og vis representerer det prospektive aspekt 

innen fagområdene.  Således kan man ane en dreining mot produksjon og bort fra akademisk 

basert bidrag til videreutvikling av fagområdene. Inntil for om lag 20 år siden, så var det 

nærmest en forutsetning for fast stilling (overlegestilling) ved universitetssykehusene at man 

måtte ha doktorgrad.  At andelen med doktorgrad er lav både blant forvaktene og bakvaktene 

på lokalsykehusene er kanskje som forventet, men at kun 3 av 16 forvakter (18,8%) ved 

universitetssykehusene hadde PhD-graden var overraskende. 

TILLEGGSKVALIFIKASJONER	  -‐	  VERDSETTES	  DE	  VED	  ANSETTELSER?	  

Funnene gjengitt i de tre foregående avsnitt er forenlig med at det norske helsevesen, i alle 

fall de som bestemmer hvilke kriterier som skal legges til grunn for ansettelser, ikke synes å 

verdsette eller anse dokumentert tilleggskvalifikasjon som viktig kriterium for ansettelse av 

leger. Selv har jeg forsøkt innført to av de tre (dokumentert faglige grunnkunnskaper og 

publikasjonserfaring) som to av flere rangeringskriterier ved vårt helseforetak ved ansettelser 

av turnuskandidater.  Funnene i undersøkelsen tyder på at ingen av de tre 

tilleggskvalifikasjonene (dokumentert faglig grunnkunnskap, internasjonal akkreditering eller 
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forskningskompetanse) er viktig for de som er ansvarlige i planleggings- og utformingsnivå 

av vårt helsevesen. At spesielt de utenlandsutdannede legene både ved område- og 

universitetssykehusene ikke hadde tatt FEMGEMS/USMLE er til bekymring, så også at kun 

omlag halvparten av overlegene ved universitetsklinikkene i dag har doktorgrad eller PhD.  

Men kanskje mest alvorlig er det når ledelsen ved sykehusene tar inn leger med utenlandsk 

spesialitet uten internasjonal akkreditering, noe som kan fremstå som  uansvarlig.  Funnene 

tyder på at det ved ansettelse antakelige ikke er tilstrekkelig fokus på dokumentert faglig 

kompetanse, men at andre faktor spiller inn.  Ett på sett og vis hederlig unntak synes å være 

Radiumhospitalet (DNR) hvor 25% hadde tatt FEMGEMS/USMLE, 62.5% hadde 

doktorgrad/PhD, men ingen hadde internasjonal akkreditering. 

KOMMUNIKASJONSFERDIGHETSNIVÅ	  BLANT	  GYNEKOLOGER 

Intervjuers oppfatning av hvorvidt det av språklige årsaker enten var “rom for misforståelser” 

eller “vanskelig” å gjennomføre spørreundersøkelsen ga noe overraskende funn.  Kun 30% av 

bakvaktene innen gynekologi ble ansett som “normale” språkmessig.  Tilsvarende ble ikke 

gjenfunnet for noen av de andre fagområdene.  Funnet indikerer et stort innsalg av ”ikke-

norske” leger og antakelig bruk av vikarer blant bakvaktene.  Videre er funnene i samsvar 

med øvrige områder hvor gynekologi preges av å ikke være i stand til å holde på sine 

dyktigste og erfarne norskutdannede kolleger, i det minste på områdesykehusene, da en 

vesentlig andel ferdige spesialister går over i privat virksomhet (jfr. også relativt høy 

gjennomsnittsalder blant gynekologiske bakvakter på universitetsklinikkene).  I privat 

virksomhet utøves innen dette fagområdet mye elektiv poliklinisk gynekologi og kanskje noe 

begrenset poliklinisk kontrollpreget obstetrikk.  Disse privatpraktiserende dyktige og erfarne 

gynekologene tar ikke del i det samfunnsmessige alvorlige akutte delen av faget som i første 

rekke er øyeblikkelig hjelp-delen av obstetrikken.  I tillegg preges fagområdet av (”politisk 

ukorrekte” forhold som) en stor andel kvinner med blant annet tilhørende 

permisjonsordninger relatert til egne barn og stedvis har avdelingene flere steder vært 

igjennom perioder med ”profesjonsnøytral ledelse”.  Videre har fagområdet i seg selv en stor, 

og antakelig større enn andre fagområder, fallhøyde for feil begått i relasjon til 

obstetrikkdelen som med tiden ”skremmer vekk” spesialistene (spesielt de yngre) over i privat 

virksomhet.  Slik sett er funnene antakelig til bekymring, da intet fagområde innebærer så 

stort ansvar og muligheter for til dels formidable merkostnader samfunnsmessig sett enn 

obstetrikk.  Dette er også grunnen til at jeg personlig tilstreber å rekruttere de dyktigste 

nyutdannede turnusleger til dette fagområdet.  Sett fra mitt ståsted, er det med bakgrunn i det 
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angitt over, intet fagområde i hele medisinen som burde vært prioritert høyere enn nettopp 

offentlig obstetrikk. 

 Med hensyn til vurdering av kommunikasjonsferdighetsnivået, antar jeg at jeg selv har 

en fordel i og med at jeg selv er kirurg, og med det at jeg snakker ”språket”.  Antakelig er det 

er derfor enklere og ikke minst mer relevant for meg å gjøre denne kollegarelaterte 

spørreundersøkelsen enn de fleste andre, forutsatt at anonymiteten ivaretas i den grad mulig.  

Jeg ser ikke helt for meg hvilken annen yrkesgruppe eller ”sensor” som skulle vært bedre 

egnet enn en med min bakgrunn og volum i forbindelse med gjennomføringen av disse 

intervjuene.  I og med at jeg i løpet av en 11–dagersperiode intervjuet 80 leger, som alle var 

innenfor mitt eget ansvarsområde pr i dag, oppnås et visst erfaringsgrunnlag fra et relativt 

bredt, hevet og relevant utgangspunkt.  Som en konsekvens antar jeg derfor at grunnlaget for 

kategorisering blir mest mulig standardisert, så også for variable hvor subjektiv bias kan spille 

inn.  Det er også leger på presumptivt mitt nivå som skal snakke med disse for- og bakvaktene 

om pasienter, be om råd og evt. overflytting etc..  Når da 70% av de gynekologiske 

bakvaktene har til dels betydelig språkproblemer, er det kanskje ikke å ta for hardt i at også 

det regionale helseforetaket antakelig har en utfordring.  Dette var ikke et funn på et enkelt 

foretak, men gikk igjen over hele fagområdet gynekologi. 

HVORDAN	  MØTE	  ØKT	  PRIVAT	  BEHANDLINGSTILBUD	  INNEN	  DE	  KIRURGISK	  RELATERTE	  FAGOMRÅDER	  

Tilbakevendende spørsmål relatert til presumptivt økt (andel) av privat behandlingstilbud 

innen spesialisthelsetjenestens virkeområde, har vært kvalitet, rekruttering og medansvar for 

utdanning.  Med hensyn til kvalitetssikring har det vært henvist til at registerdata vil dekke 

dette, mens problemstillingen omkring rekruttering og plikter pålagt det offentlige helsevesen 

knyttet til utdanning har vært lite konkretisert.  Kvalitetsregisterdata er retrospektive, vil 

kunne være gjenstand for ”bukken-og havresekken”-rapportering, samt til dels heftet med 

kumulative/aggregerte data som ”dekker over” enkeltutfall.  Videre er disse data for en del 

fagområder kanskje vel retrospektive til å være gagnlige.   

Norge	  –	  et	  ”dumpingland”	  for	  utenlandske	  leger?	  

Kvalitetssikring i forkant av engasjement av f. eks. utenlandske spesialister kan i beste fall 

ansees som et usikkerhetsmoment (jfr. funnene i min undersøkelse) da dette som oftest 

utføres av en ”profesjonsnøytral leder” eller en eller annen i foretakets HR-apparat.  En 

interessant rapport relatert til tilsvarende er ”Uønskede hendelser i helsevesenet knyttet opp 

mot vikarbruk i spesialisthelsetjenesten” (8).  Å tro at Norge representerer et utopisk land for 
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utenlandske leger å jobbe i, er kanskje tilfelle for de som ikke får jobb i sine hjemland, ikke 

innehar tilstrekkelig dokumentasjon på forventet kompetanse eller av økonomiske årsaker.  

Når man da vet at norske spesialistlønninger relativt sett er blant de absolutt laveste i OECD 

(9)) alternativt (OECD (2011), Health at a Glance 2011: OECD Indicators, OECD Publishing  

http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2011-en side 67.), så tilsier dette at kvaliteten på den 

utenlandske rekrutterte spesialist antakelig ikke er i samsvar med ønskelig jfr. rapporten fra 

Kunnskapssenteret om befolkningen ønsker.  Dette i og med at et økonomisk insitament for 

de utenlandske leger å jobbe i Norge, gitt at de har jobbtilbud i sitt hjemland, neppe kan være 

reelt.  Unntak kjenner vi til.   

Det interessant med denne forståelsen med bakgrunn i blant annet OECD-rapporten, 

var det en kollega i forbindelse med et tidligere arbeidsforhold – en vikar fra annet nordisk 

land, men et asiatisk opphav – som opplyste meg om.   Rapporten var velkjent ”ute”, men 

syntes ukjent i Norge.  Det var også samme kollega som informerte meg om at; ”på sett og vis 

var Norge nå blitt ”et ”dumping-land” for utenlandske leger – som ham selv (!) - som ikke 

fikk jobb verken i eget hjemland, i landet hvor han nå var statsborger eller andre land”.  Men, 

som han sa, ”det jo ikke akkurat de som har peiling på fag og kompetanse som ansetter oss”. 

Juss,	  OBD	  og	  utdanning	  av	  spesialister	  

I henhold til Lov om Spesialisthelsetjenesten (Sphtl) § 3-8 pkt 2 Utdanning av helsepersonell 

og §3-10 Opplæring, etterutdanning og videreutdanning, samt Oppdrags- og 

bestillerdokumentet (OBD) plikter det enkelte foretak å utdanne spesialister.  Funnene i min 

studie viser at det tar om lag 10 år fra cand. med. (ferdig med legestudiet) til godkjent 

spesialist.  I denne perioden skal turnustjeneste og deretter tiden som utdanningskandidat 

gjennomføres.  Da tjenesteplanens timer per uke for underordnede leger har blitt drastisk 

redusert i løpet av de siste årene, har dette medført et betydelig, og logistikkmessig krevende, 

press for å få gjennomført spesialistutdanningen i henhold til normert tid for utdannings-

kandidatene.  Dette da mange prosedyrer skal læres, kurs skal gjennomføres osv..  Selv om 

kravene har blitt betydelig redusert og fagområder, som f. eks. patologiåret som første del av 

kirurgien, dernest ortopedidelen i generell kirurgi, nå har blitt fjernet, så medfører dette at selv 

om den normerte utdanningstiden på 5-6 år i praksis er median 8,5 år. Dette skyldes delvis 

også den økende og nå relativt store andel kvinner, gjeldende permisjonsordninger osv..  

Skulle en økende andel av de allerede ferdige spesialistene gå over til det private, vil man 

derfor antakelig måtte forvente å se en tilsvarende utvikling som for gynekologi.   



Demografi	  og	  bruk	  av	  BP	  og	  UTD	  blant	  leger	  i	  kirurgiske	  fagområder	  	  

Side 46 av 65	  

Gynekologi	  som	  eksempel	  på	  konsekvensene	  av	  økt	  privat	  behandlingstilbud 

Gynekologi har, i motsetning til de andre fagområdene i studien, hatt en ikke utbetydelig 

”lekkasje” av ferdige spesialister til det private.  Om nå flere fagområder skulle utsettes for 

tilsvarende, vil dette innebære et betydelig press på utdanningen ved de offentlige, og 

forventet produktivitet (målt i produsert DRG) vil måtte forventes redusert i det offentlige.  

En utdanningsinstitusjon vil da ikke kunne konkurrere på lik linje med private om ikke 

finansieringsgrunnlaget kalibreres korrekt.  Hvordan man skal kunne opprettholde 

vaktberedskapen ser jeg ikke for meg.  

Med tanke på forventet privat aktivitet, så vil de forskjellene som fremkommer i min 

undersøkelse, hvor gynekologi/obstetrikk peker seg ut med større innslag av bakvakter med 

”noen” kommunikasjonsmessige utfordringer, antakelig være relevante.  Dette fagområdet har 

i flere år og i større grad enn de andre fagområdene vært preget av at en andel av spesialistene 

har tendert til å ha gått over i privat virksomhet.  Av denne grunn har det, spesielt for 

områdesykehusene, vært utstrakt bruk av utenlandske spesialister/vikarer. 

Fremtiden	  med	  økt	   innslag	  av	  utenlandske	   leger	  og	  bruk	  av	   spesialister	  med	  utenlandsk	  

spesialistgodkjenning 

Om man ser inn i fremtiden med økt privatisering av fagområdene som er med i studien, vil 

antakelig rekruttering av utenlandske spesialister kunne resultere i import av ”sekunda vare” 

da kvalitetskontrollen ikke har fungert og mest sannsynlig ikke kommer til å fungere på 

mange år, samt at insitamentet med hensyn til økonomisk inntjening sammenlignet med 

hjemlandet neppe kan være aktuelt.  Dette kommer som en tilleggkomponent til de forventede 

kommunikasjonsproblemene slik funnene i studien tyder på. Rekruttering fra ”egen” 

spesialistpool til privat virksomhet vil innebære en tapping av det offentlige og et betydelig 

behov for utdanning.  Presumptivt vil derfor den samlede kvaliteten på helsetjenestene utøvet 

overfor befolkningen således neppe bli forbedret, men denne antakelsen er usikker.  Skal 

kvaliteten heves og rekrutteringen baseres på utenlandske spesialister, må som et minstemål 

krav til internasjonal akkreditering og språkkunnskaper kunne dokumenteres.  Skal kvaliteten 

heves og rekruttering baseres fra ”egne” utdannede, må antall utdanningsstillinger økes med 

mer enn det som trekkes over til private, og ikke bare 1:1.  Dette siste vil uansett måtte ha et 

10-års perspektiv. 

Jeg har i denne oppgaven ikke kommet inn på pålegget om CME (etterutdanning av 

ferdige spesialister) for både private og offentlige ansatte leger og hvordan økt privatisering 

kan tenkes å påvirke dette.  Dette er et omfattende og kompleks område som krever betydelig 
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innsikt i blant annet utviklingstendenser innen de forskjellige fagområdene som f. eks. 

subspesialisering innenfor fagene generell og gastroenterologisk kirurgi, ortopedi og 

gynekologi/obstetrikk.  

Det har antakelig fremkommet en del funn i de demografiske opplysningene som vil 

kunne være bidragene med hensyn til videre planlegging og rekruttering innen aktuelle 

fagområder.  Dette vil i sin tur kunne ha vesentlig betydning for hvordan den fremtidige 

organisering av utdanning både av leger, men også spesialister i de kirurgisk relaterte 

fagområder skal kalibreres.  Konf. også artikkel i Aftenposten søndag 230214 ”Helse-Norge 

stopper uten utenlandske overleger” side 4-5 av Øystein Kløvstad Langberg (10).  

To	   mulige	   senarioer	   for	   å	   kunne	   tilby	   privat	   helsetilbud	   innen	   de	   kirurgisk	   relaterte	  

fagområder 

Forutsatt at funnene i studien presentert her er representative for leger i de kirurgiske relaterte 

fagområder i HSØ, kan minst to senarioer for fremtiden skisseres.   

Det ene senarium vil være å tilstrebe å reetablere insitamentet for at leger bør kunne 

fremvise dokumentert kunnskap.  Dette må derfor etterspørres og være en rangeringsfaktor i 

forbindelse med ansettelser og forfremmelser.  Det bør i samme senarium vurderes hvordan 

man skal kunne få et større faglig engasjement hvor også dagens lønnssystem/nivå må 

innbefattes.  Det utdannes i dag antakelig mer enn nok leger, men det vil uansett ta 10 år før 

de ”kan gjøre nytte for seg” som spesialister.  Utdanningskapasiteten må derfor økes 

betraktelig, men hvem som skal utdanne disse er uklart. 

Et annet senarium er å videreføre dagens utvikling med økende import (fra 

overskuddslageret?) av utenlandske leger.  Selv om dette borger for språklige utfordringer, 

kulturforskjeller og en gruppe spesialister som aksepterer adskillig lavere reallønn enn i 

hjemlandet, så har Norge forpliktelser i henhold til EU/EØS reglementet.  Paradoksalt nok vil 

dette være i samsvar med opplysninger mottatt fra professor ved Universitetet i Lodz, Polen 

som jeg ble meddelt i forbindelse med ekskursjon dit høsten 2012.  Hun meddelte sitt syn  

som følgende; hun hadde forståelse for at Norge kunne tillate polske leger å jobbe i Norge 

forutsatt at de lærte seg språket, men hun hadde derimot ingen forståelse for at Norge sendte 

studenter til Polen for å ta medisinerstudiet der.  De norske studentene fikk undervisning på 

engelsk, men var ikke i stand til å føre en eneste kommunikasjon eller ta opp en anamnese på 

en eneste pasient i løpet av studietiden.  Hospiteringsordningen som det er lagt opp til i 

hjemlandet (Norge) skulle sørge for dette.  Det siste kjenner vi lite til i hvilken grad fungerer, 

bortsett fra at jeg vet det fungerer utilfredsstillende for de fleste hospitantene ved mitt foretak.  
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Hun kunne derfor ikke forstå hvordan disse kunne bli tildelt turnusplasser i Norge på lik linje 

med de utdannet i Norge.  Heller ikke avlegger de norske utenlandsstudentene USMLE-testene.  

Hun hadde ingen intensjon om å ta dette videre, da større deler av hele universitetets 

økonomiske grunnlag var basert på utenlandske medisinerstudenter, inkludert hennes egen 

lønn.  Med andre ord; hun var for så vidt enig i at Norge kunne importere polske leger, men 

hadde ingen forståelse for at vi utdannet våre leger i Polen.  Hun mente at beslutning om å 

utdanne norske medisinerstudenter i Polen, måtte bygge på en fullstendig misforståelse av hva 

det medisinske studiet egentlig innebar. 

 I første senarium vil dette være å reetablere noe som kan synes å ha gått tapt av fokus 

de siste 10-årene – ”kvalitetssikring av egen virksomhet” og kunnskap om mediumlang og 

langtidsstrategi.  Tidsaspektet for å eventuelt å reetablere faglig kompetanse og tillit i 

befolkningen vil kreve flere 10-år og antakelig være svært resurskrevende.  Det andre 

senarioet vil antakelig være enklere og rimeligere, men kvaliteten vil være uavklart, så også 

eventuelle kulturforskjeller og språklige utfordringer.  Allikevel vil antakelig sistnevnte 

løsningen være i samsvar med utvikling i den norske befolkningens demografiske fordeling 

forøvrig.   

KVALITETSINDIKATORER	  RELATERT	  TIL	  UTDANNINGSKANDIDATENE	  VED	  MAYO-‐KLINIKKEN	  

Utdanningen av assistentleger innen indremedisin ved Mayo-klinikken er meget 

velrenommert, og har lang tradisjon for å ta inn ”foreign medical graduates” – det vil si leger 

som har tatt medisinstudiet i andre land.  Å ha bestått og gjort det ”rimelig” bra på FEMGEMS 

/USMLE er en forutsetning for at leger med legeutdannelse fra andre land enn USA skal kunne 

nå opp i den meget prestisjefylte konkurransen om plass som førsteårs assistentlege i f. eks. 

indremedisin ved Mayo-klinikken.  Mayo-klinikken har et meget bevisst forhold til hvordan 

de skal kunne uteksaminere dyktige spesialister, ikke bare innen indremedisin, men også 

innen andre fagområder. Det er derfor av en viss interesse og ikke minst relevans for norske 

forhold, å se til hvilke faktorer som Mayo-klinikken benytter for å oppnå best mulig resultat.  

Dette både med hensyn til seleksjon av spesialistkandidater og dernest hvordan 

assistentlegene bør følges opp i løpet av de 3 årene spesialistutdanningen varer.  Slik sett er de 

demografiske opplysningene, tilleggskvalifikasjonene og ikke minst både bruken av og antall 

sesjoner lest i Best Practice og/eller UpToDate® i min studie svært nære de faktorer som 

Residency Director ved Mayo Clinic (McDonald) også fokuserer på for å kartlegge faktorer 

som har betydning for kvaliteten på legene som ”produseres” og for å kunne kartlegge status 

med henblikk på den faglige kvalitet som det norske helsevesen kan forvente (2).   
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I Edsons studie fra 2010 (11) blant amerikanske indremedisinske assistentleger ble 

UpToDate® vurdert som den mest effektive kilde for å tilegne seg medisinsk kunnskap.  

Mayo-klinikkens Associate Professor of Medical Education and Medicine, College of 

Medicine, Residency Director and Associate Chair, Department of Medicine, Dr. McDonald 

et al (2) viste en sammenheng for assistentleger (LIS) mellom å bruke UpToDate® og bedret 

resultat på Internal Medicine In-Training Examination (IM-ITE).  I samme artikkel (2) er også 

en rekke andre faktorer av presumptiv effekt på IM-ITE scoren gjengitt (tabell 3, ref. nr. 3).  

Av de demografiske faktorene fant McDonald et al (2) at antall barn, sivil status og kjønn 

ikke hadde noen signifikant sammenheng med resultatet på IM-ITE.  Det som kom ut med 

negativ sammenheng, var økende alder ved oppstart assistentlegeutdanning og, kanskje litt 

overraskende, det å ha tatt medisinstudiet i USA sammenlignet med de som hadde studert i 

utlandet og kommet inn på spesialistutdanningsløpet på Mayo.  Det som hadde signifikant 

positiv sammenheng med score på IM-ITE var; å delta på møter, bruke UpToDate®, antall år 

som LIS og USMLE-step 1 score. 

	  

BEST	  PRACTICE	  OG	  UPTODATE® 	  

I løpet av det siste tiåret, samtidig med økende bruk av helserelatert informasjonsteknologi, 

har UpToDate® (UpToDate Inc, Waltham, MA, USA) blitt vist å være en av de mest 

populære informasjonsressurser for leger (11-17).  UpToDate® fremstår per i dag som en 

elektronisk lærebok med en søkemotor, skrevet av ledende leger, i utgangspunktet innen 

emner i indremedisin, pediatri, obstetrikk og gynekologi og allmennmedisin, men etter hvert 

slik at de fleste fagområder dekkes i større eller mindre grad.  Tilgang på UpToDate® nås på 

internett, CD-er eller personlige digitale avtaler, men mest aktuelt for norske leger er 

nettilgangen via Helsebiblioteket. Studier har også avdekket betydelig entusiasme for 

UpToDate® blant sykehusleger (18, 19).  Med denne bakgrunn, er bruken av UpToDate® 

blant leger innen de kirurgisk relaterte fagområder, nettopp den fagkilde man skulle forvente 

ble benyttet for å kunne svare på spørsmål relatert til andre fagområder enn ”sitt eget”. 

Bruk	  av	  og	  antall	  leste	  sesjoner	  

På tross av bistand fra Universitetsbibliotekets bibliotekarer har vi ikke funnet noen referanser 

som beskriver hvor mye og i hvilken grad Best Practice og/eller UpToDate® benyttes av 

leger i de kirurgisk relaterte fagområder. 
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I 68.8% (KI 95% [58%, 79%]) anga legene at de hadde benyttet Best Practice og/eller 

UpToDate® siste måned.  Det var en statistisk signifikant høyere andel som hadde brukt Best 

Practice og/eller UpToDate® blant anestesiologer (100%) enn blant øvrige fagområder (til 

sammen 58,3%).  Blant de ortopediske forvaktene, ble Best Practice og/eller UpToDate® 

benyttet i 20%, noe som var statistisk signifikant en lavere andel enn blant forvaktene i de 

andre fagområdene.  Blant legene på universitetssykehusene, var det signifikant forskjell 

mellom fagområdene eksemplifisert ved 25% blant ortopeden og 100% blant anestesiologene.  

Videre var det statistisk signifikant forskjell mellom de forskjellige sykehusene, en forskjell 

som tilskrives forskjellen mellom områdesykehusene og ikke mellom universitetssykehusene. 

 Utover dette fremkom ingen statistisk signifikante forskjeller; hverken mellom 

bakvaktene i de respektive fagområdene, HF-nivå, vaktsjikt, ansiennitet, om de hadde studert 

i Norge, vestlig land eller tidligere østblokkland, ei heller om de hadde sin spesialitet fra 

andre land enn Norge.  Det ble heller ikke funnet noen statistisk signifikante forskjeller 

mellom de som hadde og de som ikke hadde FEMGEMS/USMLE, internasjonal akkreditering 

eller doktorgrad.  Andelen som lå inne med McMaster PLUS (eller tilsvarende), antall leste 

artikler per måned eller uker siden siste artikkel viste heller ingen forskjell mellom gruppene 

som benyttet Best Practice og/eller UpToDate® og de som ikke gjorde det.  Det fremkom 

heller ingen demografiske forskjeller som var statistisk signifikante i form av alder, kjønn, 

sivil status eller antall barn mellom gruppen som hadde benyttet Best Practice og/eller 

UpToDate®, ei heller for de observatør-avhengige variablene ”svarvillighet” og 

”kommunikasjonsferdighetsnivå”. 

 Med hensyn til antall leste sesjoner i Best Practice og/eller UpToDate® så oppga 

legene at de leste median 2 sesjoner per lege siste måned.  Blant de legene som hadde benyttet 

Best Practice og/eller UpToDate® siste måned, så oppga de å ha lest geomean 3.6 sesjoner 

siste per måned.  Regresjonsanalyse avdekket ingen selvstendige faktorer som predikerte 

antall sesjoner lest blant legene som benyttet Best Practice og/eller UpToDate® .   

Antall sesjoner lest fordelt på fagområde var statistisk forskjellig og forskjellen 

tilskrives antall sesjoner lest blant forvaktene innen de respektive fagområdene.  Som for bruk 

av Best Practice og/eller UpToDate®, var antall sesjoner lest blant de ortopediske forvaktene 

svært lavt (median=0), og påfallende var at ingen av de ortopediske forvaktene ved 

universitetssykehusene hadde brukt Best Practice og/eller UpToDate® siste måned.   

 Studien avdekket ingen korrelasjon mellom antall leste sesjoner og antall leste artikler, 

antall barn eller ansiennitet.  Ei heller var det noen forskjell i antall leste sesjoner mellom 
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kjønnene.  Selv om det ikke var noen statistisk forskjell mellom de forskjellige sykehusene, så 

synes det å kunne være noe variasjon derimellom.  Det var en forskjell i antall leste sesjoner i 

henhold til kommunikasjonsferdighetsnivå, hvor de to som ble ansett som ”vanskelig å forstå” 

oppga å ha lest nær 3 ganger så mange sesjoner som øvrige leger. 

 Både Best Practice og UpToDate® er meget velegnet i forbindelse med utarbeiding av 

lokale prosedyrer, internundervisning og i sammenheng med kasuistikker.  Funnet av at 

31.2% av de 80 legene ikke hadde benyttet verken Best Practice og/eller UpToDate® i løpet 

av siste måned, kan derfor synes forunderlig.  Likeledes forholder det seg når 34.3% av de 

universitetsansatte legene angir ikke å ha benyttet Best Practice og/eller UpToDate® siste 

måned.  I den kliniske hverdag, er det få eller ingen kilder til oppdatert faglig kunnskap som i 

dag kan måle seg med Best Practice og UpToDate® på generell basis. Disse er fritt 

tilgjengelig for alle klinikere ved de deltakende sykehus via Helsebiblioteket, er evidens-

basert kliniske oppdaterte kilder til faglig oppdatert kunnskap med, for i alle fall UpToDate® 

sitt vedkommende, dokumentert effekt på kunnskapstilegning for leger (2).  

 For spesialister innen de respektive fagfelt, vil det som fremkommer via Best Practice 

og/eller UpToDate® kanskje kunne fortone seg vel banalt og ikke være tilstrekkelig innenfor 

eget spesialområde, enten det gjelder problemer relatert til kasuistikker eller utarbeidelse av 

prosedyrer og undervisningsmateriale.  Dette vil kunne forklare at andelen blant legene på 

universitetssykehusene benyttet Best Practice og/eller UpToDate® i noe mindre grad enn ved 

områdesykehusene.  Dette vil også være i samsvar med at, som eneste fagområde, så oppga 

alle anestesilegene at de hadde benyttet Best Practice og/eller UpToDate® siste måned.  Dette 

da anestesilegene er eneste av de fire fagområdene som vil komme i kontakt med et langt 

større spekter av fagområder enn de fleste andre fagområder. Dette er også i samsvar med at 

relativt få blant ortopedene (45%) oppga å ha benyttet Best Practice og/eller UpToDate®, da 

ortopedi, spesielt operativ ortopedisk traumatologi, antakelig er det fagområdet som kan synes 

minst spesifikt dekket i Best Practice og/eller UpToDate®.  Således er det ikke til å undres 

over at ortopedene i større grad henvender seg til enten konvensjonelle lærebøker eller 

vitenskapelige publikasjoner av konvensjonell type i form av artikler. Således er funnene i 

min undersøkelse i samsvar med de forventet fra forfatterens side. 

Ortopedene var de med lavest andel (45% - 9/20 leger) blant legegruppene som 

benyttet Best Practice og/eller UpToDate® siste måned.  Kanskje mest oppsiktsvekkende var 

at ingen av de ortopediske forvaktene på universitetssykehusene hadde benyttet Best Practice 

og/eller UpToDate® siste måned, og kun 2/6 av forvaktene på lokalsykehusene, slik at 8 av 
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10 ortopediske forvakter hadde ikke benyttet verken Best Practice og/eller UpToDate®.  

Dette i motsetning til oppgitte antall artikler som samme gruppe hadde lest siste måned 

(geomean 5.8 art/mnd. for ortopediske forvakter, 8.4 for ortopediske forvakter på 

universitetssykehusene og 4.4 for ortopediske forvakter på områdesykehusene).  Det samme 

var ikke tilfelle for de ortopediske bakvaktene verken på lokal eller universitetssykehusnivå, 

slik at sett bort fra anestesilogene, så synes de ortopediske bakvakter å benytte Best Practice 

og/eller UpToDate® på linje med bakvaktene i de andre kirurgisk relaterte fagområder.   

Allikevel er det til ettertanke at ikke en større andel, og da spesielt innenfor ortopedi, 

har benyttet Best Practice og/eller UpToDate® siste måned.  Dette da en av 

hovedintensjonene med Best Practice og UpToDate® er å bidra opp mot tilgrensende 

fagområder, slik at man som kliniker oppdaterer seg innenfor fagområder utover ”eget” f. eks. 

med henblikk på den komorbide pasient, optimalisering av preoperative status, vurdere og 

bidra med hensyn til operabilitet og det postoperative forløp. 

 

”Kulturforskjeller”	  og	  behov	  heller	  enn	  demografiske	  forhold	  

Funnene beskrevet om bruk av Best Practice og/eller UpToDate® og antall leste sesjoner kan 

være forenlig med at det er ”kulturforskjeller” mellom fagområder og foretak, heller enn 

andre forhold som demografiske, som avgjør i hvilken grad elektroniske oppslagsverk som 

Best Practice og/eller UpToDate® benyttes.  Det var ingen sammenheng mellom lesing av 

vitenskapelige artikler og bruk av Best Practice og/eller UpToDate®.  Dette siste bekrefter 

antakelsen om at Best Practice og/eller UpToDate® dekker et noe annet behov enn det som 

dekkes via lærebøker og ikke minst konvensjonell vitenskapelig forskningslitteratur i 

artikkelform.  Disse funnene, og da spesielt med henblikk på variabelen antall artikler lest per 

måned og bruk av Best Practice og/eller UpToDate®, kan tyde på at disse to ”områdene” 

dekker to adskilte former for tilegning av kunnskap avhengig av behov.  Dette slik at lesing 

av artikler representerer det mer prospektive og forskningsrettede, mens lesing av Best 

Practice og/eller UpToDate® representerer mer ”her-og-nå” situasjon f. eks. ifm. 

kasuistikker, utarbeidelse av prosedyrer, forberedelse til undervisning eller å tilegne seg 

kunnskap opp mot andre fagområder.  Slik sett vil dette være forenlig med at disse to 

”områdene” - Best Practice og UpToDate® og konvensjonelle vitenskapelig 

forskningslitteratur - dekker separate kilder til kunnskap avhengig av behov. 
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CME-‐kreditt	  per	  sesjon	  UpToDate®	  

Bruk av UpToDate® er objektivt og kvantitativt målbar. For å legge til rette for kreditering av 

CME studiepoeng i USA, sporerer UpToDate® bruken for hver abonnent.  Bruksdata er målt 

ved hvor lenge en bruker er logget på UpToDate®, med maksimalt 10 minutter registrert per 

emne (=topic) per søk (accession).  For eksempel, hvis et emne er tilgjengelig i 3 minutter og 

deretter brukeren logger seg av eller går over til et annet emne i programmet, vil målt tid for 

emnet bli 3 minutter. Hvis et emne nås og deretter holdes åpen i mer enn 10 minutter, blir 

målt tid 10 minutter. Å skrive ut et emne, gir 10 minutters kreditt.  Således vil 1 time CME-

kreditt representerer at man har lest eller skrevet ut minst 6 emner (topics). 

 Etter at det ble forklart hva det ble siktet til, syntes det å være liten til ingen 

misforståelser omkring begrepet ”sesjon” blant studiedeltakerne.  Det som UpToDate® og 

Edson RS (11) benevner ”emner” (topics) jfr. over, er derfor tilsvarende det som i denne 

studien er benevnt som ”sesjon”.  Således kan det beregnes maksimalt 10 minutt per sesjon.  

Videre skriver Edson (11) at ”flertallet (77.7%) av de underordnede legene leser mindre enn 7 

timer per uke” hvilket beskrives som lite i hans konklusjon.  I samme studie (11) anga 94.6% 

av de underordnede amerikanske legene UpToDate® som den mest effektive resurs for å 

tilegne seg kunnskap, og 88.9% av de samme legene anga at UpToDate® var førstevalget for 

å besvare kliniske spørsmål. 

 

7	  minutt	  med	  Best Practice og/eller UpToDate®  per uke	  

Samlet sett leste forvaktene i de kirurgisk relaterte fagområder i Helse Sør-Øst median 3 

sesjoner i Best Practice og/eller UpToDate® siste måned.  Jeg har i min studie i tatt med Best 

Practice i tillegg til UpToDate®, slik at man faglig sett også har den europeiske vinklingen 

dekket.  Allikevel vil median 3 sesjoner per måned tilsvare kun 0.71 sesjoner per uke (=3/4.2 

uker).  Om den estimerte tiden da er maksimalt 10 minutter per sesjon, så tilsvarer det at de 

underordnede legene i de kirurgisk relaterte fagområder i Helse Sør-Øst bruker om lag 7.1 

minutt i uken på faglig oppdatering og kunnskapstilegning via de kilder som Mayo-klinikkens 

underordnede leger angir som de(n) beste kilde for faglig oppdatering, og som er vist å bidra 

til økt faglig kunnskap blant leger (2).  Til ytterligere bekymring blir da at de anførte 7 timer 

(420 minutter) per uke for de underordnede legene på Mayo blir ansett som lite (11).  

Underordnede leger i de kirurgiske fagområdene i Helse Sør-Øst leser da kun 1.7% 

(=7.1/420) av det som blir ansett som lite for Mayo-klinikkens underordnede leger ved bruk 

av de antatt beste kildene for oppdatert faglig kunnskap. 
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 Bruk av Best Practice og UpToDate® utgjør, sammen med en rekke andre kilder til 

faglig informasjon, grunnlaget for den teoretisk faglige kunnskap som leger i de kirurgisk 

relaterte fagområder tilegner seg.  Denne teoretiske kunnskap vil, sammen med de pratiske 

ferdigheter, utgjøre det som pasientene vil oppfatte som kvalitet. 
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KONKLUSJON 
 

DEMOGRAFISKE	  FORHOLD 

• Det ikke var en eneste kvinne med mer enn 2 barn blant de 80 vakthavende legene.  

• Om man ser bort fra gynekologi, var kvinneandelen 17%. 

• For ortopedi og generell kirurgi er samlet kvinneandel 10% for forvakter og 15% for 

bakvakter. 

• Fra cand. med. til godkjent spesialitet tar det minimum 8 år og median 10 år.  Det er liten 

forskjell mellom fagområdene. 

• En betydelig andel leger (55%) har sin legeutdanning fra utlandet, og andelen synes 

økende i og med at andelen var 70% for forvaktene mot 40% for bakvaktene.  Størst var 

andelen utenlandsutdannende innen gynekologi på 75%.   

Særegne	  forhold	  ved	  fagområdet	  gynekologi:	  

o Kvinneandelen i gynekologi (75%) var som forventet betydelig høyere enn for 

andre fagområder.   

o Av gynekologene, med både for- og bakvaktsjiktet inkludert, var 55% 

legeutdannet i tidligere østblokkland.   

o Av de gynekologiske bakvakter ble 70% kommunikasjonsmessig kategorisert som 

enten ”rom for misforståelser” eller ”vanskelig å forstå”.   

o  

• Gynekologi er det eneste fagområde i studien med et relativt betydelig innslag med 

konkurranse om ferdige spesialister som går over i privat virksomhet.  Funnene er derfor 

relevante med hensyn til forespeilet økt privatisering innen også de andre kirurgisk 

relaterte fagområder, og da hvilke effekter dette vil kunne ha på legestanden i aktuelle 

fagområde. 
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TILLEGGSKVALIFIKASJONER 

• Kun 5% av legene i undersøkelsen kunne fremvise dokumentert internasjonal medisinske 

grunnkunnskaper i form av bestått FEMGEMS eller USMLE.  Selv om denne eksamen 

avlegges av over 2400 leger i Europa pr år, hadde ingen av de 16 forvaktene utdannet i 

tidligere østblokkland dokumentasjon på bestått eksamen, og kun en av de 12 forvaktene 

som hadde studert i vestlig land utenom Norge hadde bestått. 

• Det var en relativt lav andel med internasjonal akkreditering blant spesialistene (9.8%) og 

noe oppsiktsvekkende var funnet av den lave andelen (30%) med internasjonal 

akkreditering blant bakvaktene som har tatt sin spesialistutdanning i andre land enn 

Norge.   

• Ingen av bakvaktene på lokalsykehusene med utenlandsk spesialistutdanning hadde 

internasjonal akkreditering, mens 60% av bakvaktene på universitetssykehusene hadde 

det. 

• På universitetssykehusene var andel bakvakter med doktorgrad 56%, men varierte 

betydelig mellom fagområdene.  Bortsett fra blant ortopedene, synes andelen samlet sett 

lav. 

• Mangel på dokumenterte faglig medisinske grunnkunnskaper, mangel på internasjonal 

akkreditering og lav andel med doktorgrad blant overleger på universitetsklinikkene kan 

neppe sies å være i samsvar med Notatet fra Kunnskapssenteret som beskriver 

befolkningens ønsker for klinikerne.  Aggraverende til dette er for enkelte fagområder et 

kommunikasjonsferdighetsnivå som neppe er i samsvar med befolkningens forventninger.   

• Samlet sett er funnene forenlig med at der over lengre tid har vært en overordnet holdning 

preget av manglende formell kravsetting, men også sannsynligvis insitament, for at leger 

innen de kirurgisk relaterte fagområdene skal engasjere seg mot faglig egen- og generell 

utvikling. 
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BEST	  PRACTICE	  OG/ELLER	  UPTODATE®  

• Best Practice og/eller UpToDate® er evidensbaserte nettbaserte elektroniske oppslagsverk 

som i dag dekker de fleste kliniske fagområder.  Bruk av UpToDate® er vist å bedre 

kunnskapsnivået for underordnede leger i USA. Intensjonen med Best Practice og/eller 

UpToDate® er blant annet å være en kunnskapsformidler utover ”eget” fagområde. 

• UpToDate® er blant amerikanske utdanningskandidater i indremedisin angitt som den 

viktigste kilde til oppdatert faglig kunnskap. 

• Om lag 2/3 (68.8%) av legene i de kirurgiske relaterte fagområdene hadde brukt Best 

Practice og/eller UpToDate® siste måned.   

• Det er forskjeller mellom fagområdene.  Alle anestesilegene hadde brukt Best Practice 

og/eller UpToDate® siste måned, mens kun 45% av ortopedene.  Blant de ortopediske 

forvaktene hadde kun 20% benyttet Best Practice og/eller UpToDate® siste måned, 

hvorav ingen av forvaktene på universitetssykehusene. 

• ”Kulturforskjeller” mellom fagområder og foretak, heller enn andre forhold som 

demografiske, kan synes å bidra til i hvilken grad Best Practice og/eller UpToDate® 

benyttes.   

• Det ble ikke påvist noen signifikante forklaringsvariable med hensyn til antall leste 

sesjoner i Best Practice og/eller UpToDate®, ei heller fremkom noen sammenhenger med 

demografiske forhold, tilleggskvalifikasjoner eller lesing av konvensjonelle 

vitenskapelige artikler.   

• Samlet sett synes Best Practice og/eller UpToDate® å være kjent blant legene, men blir 

benyttet i begrenset grad.  Det leses median 2 sesjoner per lege per måned, mens for de 

underordnede (median 3 sesjoner per måned) utgjør lesing i Best Practice og/eller 

UpToDate® 1.7% av det som blir ansett som lite å lese samlet sett på Mayo-klinikken.  

• Funnene presentert i denne oppgaven, gjengir antakelig resultatene fra den første 

undersøkelse om bruken av Best Practice og UpToDate® blant leger i de kirurgisk 

relaterte fagområder i Norge. 
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APPENDICES  
 

APPENDIKS	  1	  -‐	  SPØRRESKJEMA 
 

TELEFONINTERVJU – HVOR MYE LESER KIRURGER I HSØ? 
 
DELTAKER NR:   
 
Nr	   SPØRSMÅL	   SVAR	   KOM	  
1	   Dato	   	   	  
2	   Kl	   	   	  
3	   Vaktsjikt	   	   	  
4	   Spesialitet	   	   	  
5	   Foretak	   	   	  
6	   Kjønn:	   	   	  
7	   Alder: (år)	   	   	  
8	   Barn (antall):	   	   	  
9	   Sivil status:  Gift/sambo/enslig	   	   	  
10	   Legeutdanning:	  Cand.	  med.	  	  når?	   	   	  
11	   Autorisasjon som lege: Når (år) 	   	  
12	   Legeutdanning: Hvilket universitet:	   	   	  
13	   Er du LIS eller overlege?	   	   	  
14	   Spesialist: ja/nei (kun gen. kir., ortopedi, gyn/obst eller anestesi)	   	   	  
15	   Spesialist: (kun gen. kir., ortopedi, gyn/obst eller anestesi) Spesialistgodkjenning: (hvilket 

fag)	  
	   	  

16	   Spesialist:	  (kun	  gen.	  kir.,	  ortopedi,	  gyn/obst	  eller	  anestesi)	  Hvilket	  år:	   	   	  
17	   Spesialist:	  (kun	  generell	  kirurgi,	  ortopedi,	  gyn/obst	  eller	  anestesi)	  -‐	  hvilket	  gruppe	  1	  

sykehus:	  
	   	  

18	   Spesialist: (kun gen. kir., ortopedi, gyn/obst eller anestesi) Utenlandsk spes. Godkj.: ja/nei?	   	   	  
19	   Spesialist: (kun gen. kir., ortopedi, gyn/obst eller anestesi) Utenlandsk spes. Godkj.: hvor? 	   	  
20	   Spesialist:	  (kun	  gen.	  kir.,	  ortopedi,	  gyn/obst	  eller	  anestesi)	  Internasjonal	  

akkreditering?	  Ja/nei 
	   	  

21	   Forvakt:	  	  Antall	  mndr	  i	  faget:	   	   	  
22	   Bakvakt: Antall år i faget fra start innen aktuelle fag:	   	   	  
23	   Dr. med. eller PhD;  ja/nei (dikotom)	   	   	  
24	   Dr. med. eller PhD;  Når?	   	   	  
25	   Dr. med. eller PhD;  - hvilket universitet 	   	  
26	   Uansett	  resultat,	  har	  du	  tatt	  FMGEMS/USMLE	  eller	  tilsvarende	  ?	  (tatt=1,	  ikke	  tatt	  =0)	   	   	  
27	   Om du har du tatt FMGEMS/USMLE eller tilsvarende – sto du på eksamen?: (1=bestått, 0= 

strøk)	  
	   	  

28	   Om du sto på FMGEMS/USMLE eller tilsvarende eksamen, er du nå lisensiert/sertifisert? 	   	  
29	   Hvor	  mange	  vitenskapelige	  artikler	  (inkl.	  reviews,	  guidelines	  etc.)	  har	  du	  lest	  siste	  uke	   	   	  
30	   Hvor	  mange	  vitenskapelige	  artikler	  (inkl.	  reviews,	  guidelines	  etc.)	  har	  du	  lest	  siste	  

måned	  
	   	  

31	   Ligger du inne med profil på McMaster, eMedicine, MedScape eller tilsvarende og får svar 
minst en gang i mnd?	  

	   	  

32	   Antall	  søk	  og	  lesing	  ”Best	  Practice”	  eller	  ”UpToDate”	  –	  hele	  seksjoner	  –	  har	  du	  lest	  siste	  
uke	  

	   	  

33	   Antall	  søk	  og	  lesing	  ”BP”	  eller	  ”UpToDate”	  –	  hele	  seksjoner	  –	  har	  du	  lest	  siste	  måned	   	   	  
34	   Hvor lenge siden er det du sist leste en faglig relevant vit. art.? (antall uker, 0=denne uken)	   	   	  
35	   Hvor mange artikler tror du at kolleger på ditt nivå leser pr måned?	   	   	  
36	   Hvor mange artikler synes du at du og dine kolleger burde ha lest pr måned?	   	   	  
37	   Intervjuers oppfatning av velvillighet til å svare (P=pos, I=indiff, N=neg) 	   	  
38	   Intervjuers oppfatning av kommunikasjon – språklig sett (V=vanskelig, R=rom for 

misforståelser, N=ukomplisert (”normal”)) 
	   	  

	  



Demografi	  og	  bruk	  av	  BP	  og	  UTD	  blant	  leger	  i	  kirurgiske	  fagområder	  	  

Side 61 av 65	  

APPENDIKS	  2	  –	  SENTRALBORDFUNKSJONEN	  OG	  ”ARBEIDSPRESSET”	  

I og med at jeg har ringt til 10 forskjellige sykehus ved 7 forskjellige foretak i HSØ med 9 

forskjellige sentralbord, fikk jeg et visst inntrykk som kan være gjenstand for forbedring.  Da 

jeg spurte om å få snakke med for- eller bakvakt innenfor de aktuelle fagområdene på 

sykehusene, visste sentralbordene ved Ahus, RH, DNR, SIV, SØF, SS og SI hvem som var 

hvem, hvem man skulle calle på osv..  Den rake motsetning var Vestre Viken (SAB og BSS) 

og OUS.  Her ble man satt over i ”cyberspace”, ingen på sentralbordene ved VV og OUS 

syntes å ha oversikt om hvem som hadde vakt, hvilke sjikt man hadde innen de forskjellige 

fagområder, når de hadde passiv hjemmevakt osv.. Spesielt interessant var å merke seg at RH 

angivelig ikke hadde gynekologer på vakt - de var på Ullevål. Spurte jeg etter vakthavende 

lege og overlege på ”føden” kom jeg frem umiddelbart. 

Ingen av legene ble av meg oppfattet som negative til selve undersøkelsen, heller det 

motsatte.  På Ahus, men kanskje spesielt på Ullevål, var det helt tydelig et meget hektisk 

tempo, og vanskelig for legene å ha tid til en 5 minutters spørreundersøkelse.  Spesielt gjaldt 

dette legene i forvaktsjiktet.  Også på SAB og BSS fortonet ettermiddagen, spesielt for 

forvaktene, seg som svært hektisk.  Dette siste sammenholdt med et neste ugjennomtrengelig 

sentralbord (felles for SAB og BSS) og masse ”kluss” som å calle på rett vakthavende og ikke 

andre f. eks. sykepleiere osv., så synes Vestre Viken å ha en utfordring på sentralbordets 

kjenneskap til virksomheten som skal betjenes, men også på det som kan virke som en vel 

hektisk ettermiddag for legene.  Sammenlignet med Vestre Viken fortonet det seg adskillig 

mer harmonisk å komme i kontakt med og å snakke med kolleger ved SI, SS, SØF, SIV, RH 

og DNR. 
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SUMMARY IN ENGLISH 
 

DEMOGRAPHY AND THE USE OF ELECTRONIC CLINICAL ENCYCLOPEDIAS 
AMONG DOCTORS IN SURGICAL DISCIPLINES IN THE SOUTH-EASTERN 
NORWAY REGIONAL HEALTH AUTHORITY 

KETIL BERSTAD, MD, DMSC. 

MASTER'S THESIS 

THE EXECUTIVE MASTER STUDIES IN HEALTH ADMINISTRATION AND LEADERSHIP 

UNIVERSITY OF OSLO, NORWAY. 

 

BACKGROUND	  

 

A social democratic public health authority has traditionally run the Norwegian hospitals, 

directly or indirectly.  For the last decade or two, there has been an increasing concern among 

senior Norwegian MDs with regard to the effect of the introduction of New Public 

Management (NPM) within the Norwegian Health System.  The introduction of NPM within 

the hospitals, with focus on administrative and economic management at the expense of 

professional management and focus, has implied a relative decrease in MDs salaries, reduced 

working hours, vast import of foreign medical graduates and specialists, lack of incentives to 

obtain formal qualifications beyond required minimum standard, and a situation that has been 

described as “apathy among demotivated Norwegian hospital MDs”. 

 The Norwegian population's requirements and expectations for quality were put 

forward by a survey conducted by The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services 

(NOKC) in 2013.  This study revealed that healthcare professionals with good education as 

the most important, but more disturbingly, this and other recent studies have indicated an 

increasing general mistrust to the current Norwegian public health system in general and the 

quality provided. Nevertheless, these studies add to both ethical guidelines and legal 

provisions that impose the MDs individually and the management in general to ensure their 

own and the MDs' professional skills and development.  

 The aims of the study were to map the MDs within surgical related disciplines in The 

South-Eastern Norway Regional Health Authority with regard to three dimensions linked to 

“professionals with good education” – hence; demography, formal qualifications beyond 
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required minimum standard, and their use of the internationally recognized electronic 

encyclopedias Best Practice and UpToDate®.  Their readings of conventional scientific 

papers are planned published elsewhere.  The three formal qualifications beyond minimum 

standard were; passed the FEMGEMS/USMLE tests as an indicator of approved basic medical 

knowledge, international specialist accreditation ex. via The European Union of Medical 

Specialists (UEMS), and having obtained the PhD or DMSc as an indicator of basic research 

knowledge.  The “german” variant of Dr. med./PhD obtained in EU countries is no longer 

recognized in Norway unless sufficient and pertinent publications are presented. 

 

MATERIAL	  AND	  METHODS	  

 

In February 2014, 80 randomly selected duty residents (n=40) and chief attending physicians 

(CAP) (n=40) within the surgical related disciplines of general/gastric surgery (n=20), 

gynecology (n=20), orthopedics (n=20) and anesthesia (n=20) were telephone interviewed 

about their demographics, additional qualifications and the use of and the number of read 

"topics" in Best Practice and/or UpToDate®.  The included MDs represented approximately 

15-20% of the MDs within the included hospitals and disciplines.  The MDs were recruited 

from 4 university hospitals, and 6 local hospitals. The hospitals were preselected aimed at 

representing what the average patient may encounter.  Level of communicative skill was 

recorded as either “normal”, “room for misunderstanding” or “difficult to understand”.  The 

author did all interviews and assessments, whereas the identities of the included MDs were 

attempted undisclosed also to the author. 

 

 

RESULTS	  

 

None refused to participate, and the response rate was 100%. Overall, the proportion of 

women was 31%.  Within orthopedics and general surgery combined, the female 

representation was 10% for residents and 15% among the CAP.  No participating female MD 

had more than 2 children.  Regardless of specialty, it took a median of 10 years from obtained 

degree of candidatus medicinae (finished medical school) to approved specialist despite the 

norm being 7-8.5 years including internship and compulsory military service for most males.   
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70% of the residents, and 40% of the CAP were foreign medical graduates. 75% of 

gynecologists (residents and CAP) were foreign medical graduates, of which 73% were 

educated in the former Eastern Bloc countries. Among the CAP gynecology, 70% (7 of the 

10) were communicatively categorized as "room for misunderstanding" or "difficult to 

understand".  

The proportions of MDs with formal additional qualifications were: Overall 5% had 

passed the tests for the FEMGEMS / USMLE, but none currently holding the ECFMG-licensure.  

Only 3 of the 44 foreign medical graduates (6.8%) had passed the tests.  9.8% were 

internationally accredited, but among those with foreign specialty only 30% were 

internationally accredited.  Overall, 16.3% had obtained the PhD or DMSc, whereas among 

the CAP at the university clinics (9 out of 16) 56.3% had obtained the PhD or DMSc.  

68.8% of the MDs reported having used Best Practice and/or UpToDate® last month.  

All anesthesiologists (n=20) had used Best Practice and/or UpToDate® last month, as 

compared to 45% among orthopedic surgeons (10 residents and 10 CAP). Among the 

orthopedic residents, only 20% had used Best Practice and/or UpToDate® last month, of 

whom none of the orthopedic residents at the university hospitals.  

Regression analysis revealed no significant explanatory variables with regard to the 

number of read sessions (=topics) in Best Practice and/or UpToDate®, nor any other 

statistically significant relationship to demographic factors, additional qualifications or 

reading scientific papers. Overall, Best Practice and/or UpToDate® appeared to be known 

among the MDs, but its usage was limited.  Median 2 sessions per MD were read per month, 

while for the residents a median of 3 sessions were read per month.  The latter is 1.7% of 

what is considered “little” to read overall for the Mayo Clinic residents in internal medicine.  

UpToDate® indicates the estimated maximum of 10 minutes CME credit per session, hence 

the residents in the current study spent approximately 7.1 minute per week reading Best 

Practice and UpToDate®.  Among the doctors that used Best Practice and UpToDate® the 

most – the anesthesiologists – the geomean was 3.6 read sessions per month - less than one 

session per week. 

 

CONCLUSIONS	  

 

Lack of internationally accepted formal qualifications that certifies medical professional basic 

knowledge as does the FEMGEMS / USMLE, especially among foreign medical graduates, 
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international accreditation within own specialty, especially among those specialists recruited 

from abroad, and a low proportion of the CAPs with PhD/DMSc even at the university 

clinics, are not accordant with the findings in the survey among the general Norwegian 

population published by NOKC in 2013.  Aggravating is for some disciplines a 

communication skill level that hardly is consistent with either colleagues’ or the public’s 

expectations, ex. only 30% of CAPs in gynecology were recorded as able to communicate at a 

level regarded as “normal”. 

 UpToDate® has been shown to be one of the more important contributors to obtain 

medical knowledge among residents in internal medicine.  Both Best Practice and 

UpToDate® have been available for several years for all hospital MDs included in the study.  

The findings revealed in this study are probably the first in Norway on the usage of Best 

Practice and UpToDate® among physicians in the surgical disciplines.  "Cultural differences" 

between disciplines and hospitals, rather than other factors such as demographic, seem to be 

related to the observed limited usage of Best Practice and/or UpToDate®.  

Overall, the findings are consistent with that there over time has been an overall 

attitude characterized by lack of formal professional requirements settings, but also probably 

lack of incentives for MDs in the surgical disciplines to improve the professional self and 

general development. There may seem to have been insufficient national control requiring 

documented formal qualifications or skills of both foreign medical graduates and specialists 

recruited from abroad.  Unfortunately, the current mapping does not disprove the 

undocumented rumor that Norway has become a “dumping ground for foreign MDs”.  The 

lack of formal requirements and incentives may indicate a general managerial problem that 

may seem hard to encounter within decades to come.  

 

	  


