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Sammendrag 

Bakgrunn 

Antibiotikaresistens er et av verdens største helseproblemer. Mesteparten av antibiotika i 
Norge blir forskrevet i primærhelsetjenesten, altså på fastlegekontor og legevakt. Omtrent 
60% av antibiotikareseptene i denne delen av helsevesenet blir forskrevet for å kurere 
luftveisinfeksjoner. Antibiotika har oftest begrenset eller ingen effekt ved luftveisinfeksjoner 
og legebesøk for luftveisinfeksjoner kan derfor sies å være en risikofaktor for unødvendig 
antibiotikabruk. Legen er «portvakten» inn til antibiotika, mens helsesekretæren kan sies å 
være «portvakten» inn til legen. Det er helsesekretærens portvaktrolle vi vil utforske.  

Material og metode 

Dette er en nettbasert spørreundersøkelse laget på Universitetet i Oslo sine nettsider for 
spørreundersøkelser. Tidlig februar 2018 ble invitasjon til deltakelse sendt ut til 100  tilfeldig 
utvalgte legekontorer i Norge. En helsesekretær på hvert av legekontorene ble bedt om å 
delta.  

Resultater 

92% av respondentene i studien svarte at nesten alle pasienter med luftveisinfeksjon snakker 
med helsesekretær før de får time hos legen sin. Det aller fleste helsesekretærene utforsker 
både kontaktårsak, dersom dette ikke er oppgitt, og ulike symptomer ved tildeling av ø-
hjelptime til pasienter med luftveisinfeksjon. Alvorlighetsgrad var viktigste faktor ved 
tildeling av time (82-86%), men en insisterende pasient var også viktig (61%).  Resultatene 
viste at de fleste respondentene gir råd. 73% oppga at de hadde under en time eller ingenting 
internundervising per uke.  

Konklusjon 

Denne studien synes å bekrefte at helsesekretærer har en viktig rolle i frontlinjen av det 
norske helsevesenet. Helsesekretærer gjør vurderinger og gir råd om luftveisinfeksjoner, men 
de etterspør mer kunnskap. Vi mener det er behov for å bevare helsesekretærens viktige rolle 
og at deres «portvaktfunksjon» er en potensielt viktig ressurs i arbeidet for å senke 
unødvendig antibiotikabruk. Undersøkelsen kan tyde på et behov for å øke 
internundervisning. I tillegg kan det være et forslag å tydeliggjøre eller diskutere innad på 
legekontorene hvilken rolle helsesekretæren faktisk har, eller kan ha, i møte med pasienter 
med symptomer på luftveisinfeksjon som ikke behøver time hos lege.  
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English summary 

Background 

Antibiotic resistance is one of the world's greatest health problems. Most of the antibiotics in 
Norway are prescribed in the primary care. It is therefore particularly important to ensure the 
correct use of antibiotics in this part of the health care system. Approximately 60% of the 
antibiotics in primary care system are prescribed to cure respiratory tract infections (RTIs). 
Antibiotics often have limited or no effect in RTIs. , and consultations for RTIs may be seen 
as a risk factor for unnecessary antibiotics use. The general practitioner (GP) is the 
"gatekeeper" into antibiotics, and the practice receptionist is in a way "the gatekeeper" into 
the GP. It is the “gatekeeper” role of the practice receptionist we will explore. 

Material and method 

The study itself was a web-based survey made at the University of Oslo's web pages for web 
forms. In February 2018 100 invitations to participate in the study were sent out at randomly 
selected doctor's offices in Norway. We asked that only one of the practice receptionist at 
each of the doctor's offices attended. 

Results 

92% of the respondents in the study stated that almost all patients with respiratory tract 
infections talk to the practice receptionist before getting an appointment with their doctor. 
Most practice receptionist investigate both the cause of contact, if not stated, and various 
symptoms when assigning appointments to patients with respiratory tract infection. Severity 
was the most important factor when assigning appointments (82-86%), but an insistent patient 
was also important (61%). Most respondents give advice to patients about respiratory tract 
infections. 73% stated that they had less than one hour or no continuous education activities 
per week. 

Conclusion 

This study seems to confirm that practice receptionists have an important role on the front line 
of the Norwegian health service. Practice receptionists make assessments and advise on RTIs, 
but they ask for more knowledge. We believe there is a need to preserve the practice 
receptionist’s important role and that their "gatekeeper function" is a potentially important 
resource in the efforts to reduce unnecessary antibiotic use. The study may also indicate a 
need to increase continuous education activities and clarify the role they have in dealing with 
patients with symptoms of RTIs who do not need an appointment with the GP. 
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Forord 
Jeg vil tørre å påstå at helsesekretærer holder i alle trådene som trengs for at et legekontor skal 

gå rundt. De samler blod og måler høyde, sender drosje og svarer på telefonen, de setter opp 

timer og fikser betalingsautomaten, de purrer på legen og snakker med apoteket, de vurderer 

og tester, de informerer og rådgir, de fakser(!) og skriver ut, de trøster og premierer, smiler og 

betrygger.  

I syv år hadde jeg sommerjobb som sekretær ved et legekontor på Sørlandet. Gjennom denne 

jobben fikk jeg erfare hvilke utfordringer man står i som frontfigur for «frontlinjen» av det 

norske helsevesenet. Fastlegekontoret er stedet hvor alt fra en vond albue til et pågående 

hjerteinfarkt kan komme ramlende over dørstokken. Hver dag gjøres det løpende vurderinger 

av hvem som må inn til legen og hvem som må vente noen dager, av hvilke pasienter som bør 

få en prøve på laboratoriet først og hvem som tåler å lese avisen fem minutter til. For å kunne 

gjøre disse vurderingene må man kunne mye om hva som er god og dårlig allmenntilstand, og 

hva som haster og ikke. I tillegg til å gjøre vurderinger basert på medisinsk kunnskap er det 

mange andre faktorer som spiller inn. Helsesekretærer er de første som møter pasienten ved 

ankomst og er de som først får se frustrasjon, sinne, fortvilelse, sorg og alle andre deler av 

menneskets følelsesregister. Dette er nok også med på å påvirke vurderingene.   

Da jeg begynte medisinstudiet ble jeg raskt interessert i og skremt av de økende problemene 

vi har med antibiotikaresistens. Min veileder Sigurd Høye foreslo for meg at vi skulle bruke 

min bakgrunn fra legekontoret i prosjektoppgaven. Vi kom frem til at det ville være 

interessant å utforske hvordan helsesekretærer vurderer pasienter med luftveisinfeksjon. 

Luftveisinfeksjoner er oftest forårsaket av virus, men disse pasientene får ofte utskrevet 

antibiotika likevel. Det er hevdet at det å gå til legen er i seg selv den største risikoen for å få 

unødvendig antibiotika. Hvilken rolle har helsesekretærene i å tildele time til disse pasientene 

som kanskje ikke behøver legetime, men egentlig kun råd og betryggende ord? Etter hva jeg 

har erfart har jeg stor tro på at helsesekretærer sitter inne med masse kunnskap og erfaring 

som kan utnyttes i enda større grad ved mere spesifikke problemstillinger som denne. Så vidt 

vi vet er ikke området utforsket fra før, og dersom «frontfiguren» kan bidra til å hindre 

unødvendig antibiotikabruk så er det verdt å utforske.  

Jeg vil med det rette en stor takk til Sigurd Høye for god veiledning under utvikling av 

spørreskjema, innsamling av data og oppgaveskriving.  
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1 Bakgrunn 
Antibiotikaresistens er et av verdens største helseproblemer og det er ikke lenger en selvfølge 

at en infeksjon kan bekjempes med «vidundermedisinen» antibiotika. Forskerne som 

oppdaget og fremstilte penicillin var helt fra start klar over problemet knyttet til bruken. 

Allerede i 1945, samme år som penicillin ble tilgjengelig, advarte Flemming mot faren for 

utvikling av antibiotikaresistens ved uriktig bruk.(1) Dessverre var denne advarselen mer reell 

enn mange har kunnet forstå. Bare få år senere fant man bakterier som penicillin ikke klarte å 

ta knekken på, og i dag er resistensutviklingen et alvorlig problem.  

1.1 Resistens 
Resistens betyr motstandsdyktighet, og motstandsdyktighet er en egenskap alle levende 

organismer behøver for å overleve på kloden. Motstandsdyktighet kan komme i mange 

former, og både menneskers immunsystem og bakterienes resistensmekanismer er eksempler 

på det. Mennesker er avhengige av den varierte og mangfoldige bakteriefloraen i kroppen vår 

og det er viktig at bakteriene kan stå imot det varierende miljøet kroppen har. Eksempelvis 

trenger vi r mange typer bakterier i tarmen for at tarmsystemet skal fungerer godt. Når 

kroppen får en antibiotikakur hadde den ideelle situasjonen vært at disse «snille» bakteriene 

greide å stå imot, mens de sykdomsfremkallende bakteriene ble eliminert. Slik er det ikke. 

Mange av de nyttige bakteriene blir drept ved bruk av antibiotika og dessverre ser vi en stadig 

en farlig økning i motstandsdyktighet eller resistens hos de infeksiøse bakteriene. Det skjer 

blant annet på grunn av bakterienes raske utvikling av ulike overlevelsesstrategier.  

Resistente bakterier har på overraskende kort tid utviklet mange ulike strategier eller 

mekanismer for å sikre overlevelse og hindre antibakterielle midler i å ta knekken på dem. 

Disse mekanismene deles inn i fire hovedtyper. Den best kjente mekanismen er modifisering 

av antibiotika. Et godt eksempel er hvordan β-laktamaser enzymatisk kløyver den essensielle 

β-laktam ringen, dette inaktiverer antibiotikumet. Noen resistente bakterier beskytter 

virkningsstedet for antibiotikumet ved å hindre middelet i å entre cellen eller ved å pumpe det 

ut raskere enn det kan komme inn. En tredje mekanisme går ut på å endre strukturen på selve 

virkningsstedet til det antimikrobielle middelet. Det vil si at middelet entrer cellen og når 

fram til virkningsstedet, men er ute av stand til å utøve noen aktivitet der på grunn av de 

strukturelle endringene. Den fjerde og siste hovedtypen av mekanismer er en sofistikert måte 
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å slippe unna antibiotisk effekt på. Bakterien produserer et «falskt» bindingssete for 

antibiotikumet, i tillegg til at det originale bindingssetet produseres. Det «falske» 

bindingssetet er oftest et enzym og binding til aktiv del av antibiotikumet vil ikke resultere i 

noen antibiotisk effekt. På en annen måte kan vi si at bakterien sikrer overlevelse ved å lede 

antibiotikumet inn i en slags blindgate. (2, 3)  

Resistensmekanismene ligger i det bakterielle DNAet. Noen bakterier har medfødte eller 

naturlige resistensmekanismer, og det betyr at de mangler strukturer eller metabolske 

prosesser som antibiotikumet virker mot. Andre bakterier har ervervet resistensmekanismer 

med tiden for å kunne stå imot antibakterielle midler. Resistensgenene kan utveksles mellom 

bakterier via ulike metoder, eller DNA kan mutere og bli selektert frem gjennom 

generasjoner. Mutasjoner i bakterielt DNA blir selektert frem på mye kortere tid enn hos 

andre levende vesener på grunn av bakterienes raske formering. Bakteriene kan også ta opp 

og inkorporere resistensdrivende gener for å tilpasse seg det nye antimikrobielle miljøet. (2-4)  

Problemene med den raske utviklingen av resistens hos flere bakterier er mange. Generelt vil 

pasienter med infeksjoner av ulike slag vil slite mer med å bli friske fra dem. Pasientene vil 

kunne få forlenget sykdomsperiode og økt behov for hjelp fra helsevesenet. Utviklingen kan 

føre til økt fare for dødelighet både av primære infeksjoner og av infeksjoner ervervet i 

sykehus. For eksempel kan det bli vanskelig eller uaktuelt å gjennomføre kirurgi på grunn av 

den store risikoen for å utvikle farlige infeksjoner i etterkant. I ytterste konsekvens vil 

pasienter kunne dø av sykdommer som vi i dag ser på som ukompliserte på grunn av 

tilgangen på kirurgi og antibiotika. Kreftpasienter, eldre, gravide og andre med redusert 

immunforsvar risikerer alvorlige utfall av infeksjoner vi i dag fortsatt kan behandle. Det kan 

bli vanskelig å gi optimal kreftbehandling ved manglende mulighet for å behandle hyppig 

forekommende infeksjoner. Listen med eksempler er lang, og utviklingen vi ser nå kommer til 

å påvirke mange medisinske fagfelt.  

1.2 Angrepspunkter  
Resistensutvikling er et globalt problem og angår alle mennesker uavhengig av nasjonalitet 

eller bosted. For å klare å bremse og i beste fall stoppe utviklingen må vi angripe problemet 

fra mange kanter. Verdens Helseorganisasjon (WHO) kom i 2015 med en handlingsplan for 

hvordan vi på tvers av landegrenser skal jobbe for å motvirke resistensutvikling.  
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Den globale handlingsplanen er helt konkret kokt ned til fem sentrale fokusområder eller 

delmål gjengitt nedenfor. (5) 

1. Forbedre bevisstheten og forståelsen av antibiotikaresistens gjennom effektiv 

kommunikasjon, utdanning og opplæring.  

2. Styrke kunnskapen gjennom overvåkning og forskning.  

3. Redusere insidens av infeksjoner gjennom effektiv sanering, hygiene- og 

infeksjonsforebyggende tiltak.  

4. Optimalisere bruk av antimikrobielle legemidler til mennesker og dyr.  

5. Utvikle økonomiske muligheter for bærekraftige investering som tar hensyn til alle 

lands behov, og øke investering i nye medisiner, diagnostiske verktøy, vaksiner og andre 

tiltak.   

Det fjerde delmålet som handler om å optimalisere bruken av antimikrobielle midler er det 

mest sentrale for denne oppgaven. Delmålet beror blant annet på kunnskapen om at landene 

med høyest konsum av antibiotika har også høyest forekomst av resistens. I tillegg har man 

sett et skift mot mer bruk av bredspektret antibiotika i de landene med høyest 

resistensproblematikk. (6) Overforbruk og feil bruk av antibiotika fremmer utvikling av 

resistente bakterier. (7)  Derfor må vi redusere den totale bruken av antibiotika i befolkningen 

og bruke antibiotika riktigst mulig. Helse- og omsorgsdepartementet har tatt dette på alvor, og 

utarbeidet i 2016 en handlingsplan for hvordan vi i Norge skal klare å redusere bruken. 

Hovedmålet er å redusere bruken av antibiotika med 30% innen 2020. (8) For å nå dette målet 

må det iverksettes tiltak i alle deler av helsevesenet.  

Optimalisering av antibiotikabruken krever at vi jobber med forbedringspotensialer på ulike 

nivåer. I første linje handler det om god informasjon og å fremme fornuftige holdninger ut i 

den generelle befolkningen for å hindre infeksjoner og spredning av infeksjoner. Håndvask og 

god hygiene generelt er eksempler på relativt enkle, men effektive tiltak i befolkningen. Et 

annet preventivt tiltak er å sikre fortsatt høy vaksinasjonsdekning for både barn og voksne. I 

regjeringens handlingsplan foreslås det i tillegg bedre tilpasset medikamentforpakninger samt 

forkortet gyldighetstid på antibiotikaresepter for å stoppe uriktig bruk.(8)  
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Videre opp fra befolkningsnivå er det naturligvis nødvendig med tiltak rettet mot spesielt 

leger, men også annet helsepersonell, i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Det er hevdet at den største risikofaktoren for å få unødvendig antibiotika er å oppsøke 

lege.(9) I primærhelsetjenesten har man sett en sammenheng mellom høy legesøkning og høyt 

antibiotikaforbruk ved luftveisinfeksjoner.(10) Dette gir grunn til utforske flere 

angrepspunkter i forkant av selve legebesøket.  

Ved de fleste legevakter må pasientene gjennom en vurdering av sykepleier før de får tildelt 

en prioriteringsgrad. Mange av de som tar kontakt har mindre alvorlig sykdom, og får ofte 

rådgivning av sykepleier istedenfor time hos lege. Dette gjør at legen kan bruke tiden sin på 

de pasientene som i større grad behøver hjelp. Pasientene da bli hjemme for å se an formen, 

og samtidig hindre smittespredning til andre pasienter. Sykepleierne skal ha nok kompetanse 

til å vurdere og håndtere pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon over telefon eller i 

skranken. I tillegg har mange legevakter ulike former for vurderingsveiledere å støtte seg til 

for å gjøre vurderingene tryggest mulig. Når det er sagt så er det viktig å påpeke at legevakt 

står for omtrent 10% av alle konsultasjoner, mens fastlegepraksis står for hele 90% av 

konsultasjonene.(11) Dette gjør at terskelen for fastlegebesøk ved symptomer på 

luftveisinfeksjoner kan være en ekstra viktig faktor å undersøke når det gjelder 

antibiotikabruk i Norge. 

1.3 Antibiotika i primærhelsetjenesten 
Mesteparten av antibiotika i Norge (85-90%) blir forskrevet i primærhelsetjenesten, altså på 

fastlegekontor og legevakt. Det er derfor spesielt viktig å sikre riktigst mulig antibiotikabruk i 

denne delen av helsevesenet. Omtrent 60% av antibiotikareseptene blir forskrevet for å kurere 

luftveisinfeksjoner.(12, 13) Infeksjoner i luftveiene forekommer hyppig i befolkningen og er 

oftest helt ufarlig. Tilstandene som oftest gir legesøkning med påfølgende forskrivning av 

antibiotika er forkjølelse, halsbetennelse, bihulebetennelse, akutt bronkitt, og andre 

luftveisinfeksjoner. (14)  Dette skjer til tross for stadig oppdaterte oversiktsartikler som viser 

sparsom eller ingen effekt av antimikrobiell behandling mot disse infeksjonene.(15-19) 

Nedenfor er noen eksempler på vanlige luftveisinfeksjoner som ofte blir behandlet med 

antibiotika i primærhelsetjenesten. 



5 
 

x Mennesker verden over har flere forkjølelser hvert år. Sykdomsperioden kan være 

plagsom, man kan føle seg redusert og den er en viktig årsak til legenes forskrivning 

av antibiotika. (14). Forkjølelse eller purulent rhinitt er alltid forårsaket av virus og 

man har ikke funnet noen fordeler av antibiotikabehandling for denne pasientgruppen. 

Istedenfor har man sett en økning av uheldige effekter ved antibiotikabruk for disse 

tilstandene. De uheldige effektene var for eksempel bivirkninger av medisinen. (18) 

x Svelget kan koloniseres av både bakterier og virus, og gi «sår hals». Dette er også en 

av de vanligste årsakene til antibiotikaforskrivning hos fastlegene i Norge.(14) En 

oversiktsartikkel fant at både halssmerter og feber ble noe redusert hos dem som fikk 

antibiotika for denne tilstanden. Antibakteriell behandling var mer effektiv hos 

pasienter med positiv test på gruppe A-streptokokker enn hos dem med negativ test. 

Likevel var forskjell i sykdomstid hos antibiotikagruppen liten sammenliknet med 

placebogruppen. (15) 

x Bihulebetennelse kan være veldig smertefullt og leder ofte til legebesøk. Mange av 

pasientene som kommer til lege med bihulebetennelse og får også utskrevet 

antibiotika. (14) I et Cochrane review så man imidlertid at uten antibiotikabehandling 

var nesten halvparten av pasientene friske fra sin bihulebetennelse innen en uke. En 

mindre andel av pasientene fikk redusert sin sykdomsperiode med 

antibiotikabehandling, men pasientene hadde smerter like lenge, brukte også like mye 

smertestillende, og det tok like lang tid før daglig aktivitet var gjenopprettet. (19) 

x Akutt bronkitt er nok et eksempel på en hyppig årsak til legesøkning og utskrivning av 

antibiotika i Norge.(14) Dette er en klinisk diagnose og kjennetegnes ved pasienter 

med hoste, og noen ganger også produktiv hoste. Denne infeksjonen kan være 

forårsaket av både virus og bakterier, men forfatterne av en Cochrane oversiktsartikkel 

fra 2017 konkluderer med at heller ikke for denne tilstanden er antibiotika førstevalg i 

oppstart av behandling. (16)   

Disse eksemplene belyser en stor del av fastlegens hverdag hvor det antagelig er rom for 

reduksjon av antibiotikaforskrivning. 
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1.4 Helsesekretærens rolle 
Mens det i hovedsak er sykepleiere som er første kontakt før legevaktsbesøk, er det 

helsesekretærer som har tilsvarende rolle i fastlegepraksis. Helsesekretær er en yrkestittel som 

oppnås ved å velge «Helse og oppvekstfag» på første trinn i videregående skole, og deretter 

velger man programområde for helsesekretær som leder frem til yrkeskompetanse. På 

utdanningsdirektoratets nettsider finner man oversikt over læreplan i felles programfag for 

programområde for helsesekretærer. Dette programområdet består av de tre programfagene 

«Helsefremmende arbeid», «kommunikasjon og samhandling» og «yrkesutøving». Under 

faget «helsefremmende arbeid» finnes det flere relevante kompetansemål. Blant annet skal 

eleven kunne «gjøre rede for de vanligste livsstilssykdommene, kroniske sykdommer, 

psykiske lidelser, infeksjoner og de vanligste legemidlene som blir brukt», «rettlede om 

konsekvenser av bruk av legemiddel», «utføre forebyggende tiltak knyttet til epidemier og 

pandemier». Det vil si at helsesekretæren i sin opplæring skal lære både å vurdere, rettlede og 

informere om ulike vanlige sykdommer og de vanligste legemidlene. (20)  

Det anerkjente medisinske tidsskriftet British Medical Journal har en egen blogg og under 

BMJ Opinion kan man lese ulike betraktninger og meninger. Den britiske fastlegen Nishma 

Manek poengterer her det viktige arbeidet helsesekretæren gjør for legen, og for at 

fastlegekontoret skal gå rundt er de helt essensielle medarbeidere.(21) I Storbritannia, som i 

Norge, blir fastleger sett på som helsevesenets «frontlinje». Men som kontorets ansikt utad, 

med full oversikt over pasientene og direkte linje inn til legen er det kanskje helsesekretæren 

som er den egentlige «frontlinjen» eller «portvakten» inn til helsevesenet. Avgjørelsene om 

hvilke pasienter som prioriteres samme dag og hvilke som må vente tas oftest uten 

innblanding av lege.  

Som nevnt fungerer sykepleiere som en slags sikkerhetskontroll for å komme inn til 

legevaktslege. Målet med denne oppgaven er å utforske om helsesekretærer har en liknende 

rolle overfor travle fastleger. Vi vil også utforske om dette er et potensielt angrepspunkt for å 

bremse utviklingen av resistens ved at helsesekretæren indirekte bidrar til å senke 

forskrivning av unødvendig antibiotikabruk ved luftveisinfeksjoner. Legen er «portvakten» 

inn til antibiotika, og helsesekretæren er på en måte «portvakten» inn til legen. Det er 

helsesekretærens portvaktrolle vi vil utforske. Oss bekjent er ikke dette temaet utforsket før. 
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2 Materiale og metode 
Studien er en nettbasert spørreundersøkelse blant helsesekretærer ansatt på fastlegekontor. Vi 

innhentet en liste fra Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) med oversikt over alle 

fastlegepraksiser i Norge i 2017. Vi forventet at størrelsen på legekontoret kunne påvirke 

hvilke svar vi fikk, og stratifiserte derfor listen basert på kontorstørrelse. Gjennomsnitt av 

antall leger per legekontor i Norge er omtrent 3,5. Ut fra dette ble det fastsatt at et lite 

legekontor har 1-3 leger, mens et stort legekontor har mer enn 3 leger. Hvert kontor ble tildelt 

et tilfeldig tall mellom 0 og 1 ved hjelp av «random-funksjon» i Excel og deretter sortert etter 

stigende tilfeldig tall.  

2.1 Datainnsamling 
Invitasjonen ble sendt til de 50 øverste av de små legekontorene og de 50 øverste av de store 

legekontorene. Til sammen 100 invitasjoner til deltakelse ble sendt ut til tilfeldig utvalgte 

legekontorer i Norge. 

Invitasjonene til deltakelse ba om at én helsesekretær per legekontor skulle svare på et 

nettskjema. Det var ikke krav til formell utdannelse som helsesekretær for å kunne delta i 

undersøkelsen, men krav om at respondenten i det daglige arbeidet som helsesekretær. 

Invitasjonene ble sendt ut per brev tidlig februar 2018 med en svarfrist i mars samme år. De 

som ikke svarte innen svarfristen fikk påminnelse per telefon. Der hvor det ble sagt at man 

skulle prøve å finne anledning til å svare men det likevel ikke kom inn svar ble det sendt et 

påminnelsesbrev. Da nettskjemaet ble stengt juni 2018 var det kommet inn 53 svar. 10 stykker 

svarte at de ikke ønsket å delta eller ikke hadde kapasitet, og 39 stykker sendte ikke inn svar. 

Fra ett legekontor kom det inn to svar, det siste svaret som kom inn ble da ekskludert. 

Tilsammen ble 52 av 53 svar ble inkludert i studien. Svarene ble analysert i Excel. 

2.2 Spørreskjema 
Brevene som ble sendt inneholdt invitasjon til å delta i studien (Vedlegg 1), informasjon om 

prosjektet, samtykke og anonymisering av innhold (Vedlegg 2). Det ble vist til en nettlenke til 

«Spørreskjema for helsesekretærer» (Vedlegg 3) på UiOs egne nettskjema-sider. 
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Spørreskjemaet ble utformet på den samme siden. Selve studien bestod av en 

spørreundersøkelse. Spørsmålene omhandlet hvordan helsesekretærer håndterer henvendelser 

fra pasienter som ønsker legetime på grunn av luftveisinfeksjon.  

Spørsmålene ble utviklet i samarbeid med veileder. Første utkast av spørreskjemaet ble basert 

på hva vi ønsket å få vite. Spørsmålene ble utformet for å få tak i ulike dilemmaer vi forventet 

å se hos helsesekretærer ved tildeling av time til pasienter med luftveisinfeksjon. Enkelte 

steder var det også viktig for oss å få frem generell praksis ved timetildeling. Vi ønsket å vite 

om det foregår noen form for siling av pasienter på legekontorene, spesielt av pasienter med 

luftveisinfeksjon. Dernest var det ønskelig å få en pekepinn på hvilket grunnlag silingen skjer, 

og også på hvilken måte. Til slutt ble respondentene bedt om å svare på spørsmål omkring 

deres rådgivende funksjon. Spørreskjemaet ble pilotert blant fire helsesekretærer på ett 

legekontor. I tillegg ble prosjektet og spørreskjemaet presentert og diskutert under et ukentlig 

fagmøte for Avdeling for allmennmedisin.  Basert på tilbakemeldingene fra piloten og 

fagmøtet ble spørreskjemaet kortet ned og enkelte nøkkelspørsmål ble mer spissformulert for 

å forhindre uklarheter.  

 

2.3 Etikk 
Prosjektet er meldt til og anbefalt av NSD Personvernombudet for forskning 22. november 

2017 (Prosjektnummer 57160). 
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3 Resultater 

3.1 Respondenter 
Samtlige respondenter var kvinner. Det var stor variasjon i alder og erfaring blant 

respondentene. (Tabell 1) Den gjennomsnittlige respondenten var omtrent 43 år gammel og 

hadde 14 års erfaring. Langt de fleste hadde helsesekretær som yrkestittel. (Tabell 2) Fire av 

respondentene var utdannet både helsesekretær og helsefagarbeider eller vernepleier. Kun en 

av respondent hadde ingen formell helseutdannelse. 

Tabell 1: Alder og erfaring  

 Gjennomsnitt Median (spredning) 

Alder (år) 44,8 45 (22-65) 

Antall års erfaring som helsesekretær 14,5 11 (1-40) 

 

Tabell 2: Utdanning  
 Antall Andel 

Helsesekretær 40 77% 

Sykepleier 8 15% 

Helsefagarbeider/vernepleier 5 9% 

Annen helseutdannelse 2 4% 

Ingen formell helse utdannelse 1 2% 

Det var mulig å oppgi flere utdannelser i spørreundersøkelsen. Summen er derfor høyere enn 
52.  
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3.2 Legekontor 
Totalt ble 3,4% av landets legekontorer representert ved helsesekretærene som deltok. 

Gjennomsnittet av antall leger per legekontor i studien var omtrent likt landsgjennomsnittet på 

3,5 leger per legekontor.  

Det var stor variasjon i antall ø-hjelptimer satt av til time-på-dagen ved de ulike 

legekontorene med en variasjonsbredde på 45 timer totalt. Dette gjaldt både for små og store 

legekontor med variasjonsbredde på henholdsvis 23 timer og 43 timer.  

Det var liten forskjell i gjennomsnittlig antall ø-hjelptimer per lege på små og store 

legekontor, og også totalt. Antall ø-hjelptimer per lege var henholdsvis 3,3 timer og 3,5 timer 

på små og store legekontor, og 3,5 timer totalt på alle legekontorene.  

Tabell 3: Antall leger og ø-hjelptimer per legekontor 
 Gjennomsnitt Median (Spredning)  

Antall leger  Lite legekontor (N=23) 2 2 (1-3) 

Stort legekontor (N=27) 5,1 5 (4-7) 

Totalt (N=50) 3,7 4 (1-7) 

Antall ø-hjelptimer 

(timer) 

Lite legekontor (N=23) 6,7 5 (0-23) 

Stort legekontor (N=27) 18 20 (2-45)  

Totalt (N=52) 12,8 10 (0-45) 

Antall ø-hjelptimer 

per lege (timer) 

Lite legekontor (N=23) 3,3  

Stort legekontor (N=27) 3,5  

Totalt (N=50) 3,5  
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3.3 Geografi 
Det kom inn svar fra respondenter i 14 av 18 fylker. Fylkene som ikke ble representert var 

Finnmark, Nordland, Oslo og Oppland. Vest-, Midt- og Øst-Norge var sterkest representert 

med mellom 10 og 20 legekontor fra hver av disse landsdelene. Sør-Norge var representert 

ved fire legekontor og Nord-Norge ble representert ved to legekontor med beliggenhet i 

Troms.  

3.4 Helsesekretær som bindeledd 
Vi ønsket å få vite hvor involvert helsesekretærene var når det gjaldt å tildele time for 

luftveisinfeksjoner. Vi spurte derfor om respondentenes inntrykk av hvor stor andel av 

pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon som snakker med helsesekretær før de fikk 

time hos lege. Resultatet var nokså entydig og hele 92% svarte at nesten alle pasientene 

snakker med helsesekretær før de får time hos sin lege. (Figur 1) Enigheten var stor blant 

respondentene uavhengig av størrelsen på legekontoret de arbeidet ved.  

Figur 1: Andel pasienter med LVI-symptomer som snakker med helsesekretær 
først 

 

3.5 Kartlegging av relevante synspunkt 
Vi ønsket å få et inntrykk av hvor mange av respondentene som innhenter informasjon om 

tilstand eller symptomer før tildeling av legetime, og hvor mange som føler seg trygge i dette 

arbeidet. Det var ønskelig å vite noe om pasienter som ikke oppgir kontaktårsak generelt, men 
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også om pasienter som oppgir symptomer på luftveisinfeksjon spesifikt.  Kartlegging av 

kontaktårsak ble ansett som viktig av samtlige respondenter. (Figur 2) Utforsking av 

symptomer og det å ta stilling til alvorlighetsgrad før eventuell tildeling av ø-hjelptime var 

viktig for de aller fleste.  

Figur 2: Utforsking av tilstand og symptomer 

 

De fleste respondentene følte at de hadde nok kunnskap om luftveisinfeksjoner til å ta egne 

avgjørelser ved tildeling av ø-hjelptime. (Figur 3) Omtrent 15% følte at de hadde for liten 

kunnskap om symptomene til å ta avgjørelse. Ved eventuelt avslag på ø-hjelptime var 

storparten av respondentene trygge på at det ville gå bra med pasienten, men omtrent 10% var 

ikke trygge på dette.   

Figur 3: Trygghet på egen kunnskap og/eller egne avgjørelser 

 

Vi ville utforske hvordan det er for helsesekretæren å være uenig med pasienten, og spurte 

derfor om blant annet pasientens rolle ved tildeling av legetimer. To av tre mente at pasienten 

ikke vet best selv om han eller hun trenger ø-hjelptime hos legen og at det er helsesekretærens 
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oppgave å sørge for at ø-hjelptimene blir riktig fordelt. (Figur 4) Omtrent hver femte 

respondent var uenig i sine kolleger i dette.   

Figur 4: Pasientens påvirkning 

 

For å få vite mer om helsesekretærens grad av selvstendighet og uavhengighet fikk 

respondentene spørsmål omkring legens rolle ved tildeling av timer. Det var tydelig variasjon 

og forskjeller i legens innblanding i forbindelse med tildeling av ø-hjelptime til pasienter med 

luftveisinfeksjon. (Figur 5) Flest svarte at det var slik ved legekontoret de arbeidet på, og 

mange var usikre. De fleste opplevde ingen forventninger fra legen om å «fylle opp» 

timeboken med pasienter, men ved så mye som hvert femte legekontor var det derimot en slik 

forventning om dette tilstede.  

Figur 5: Legens rolle ved tildeling av timer 
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3.6 Tildeling av ø-hjelptimer til pasienter med LVI-
symptomer 
Alvorlighetsgrad, enten oppfattet av helsesekretær eller pasienten selv, ble ansett som 

viktigste forhold for påvirkning av hvorvidt det tildeles ø-hjelptime eller ikke. (Figur 6) 

Behov for sykemelding var også en viktig grunn for tildeling av ø-hjelptime. Av forholdene 

som ble presentert for respondentene var alle ansett som viktige, og laveste enighetsandel var 

omtrent 60%. At pasienten insisterer på time ble ansett som minst viktig, men kun 21% mente 

at dette ikke var viktig. Ledighet i timeboken ble ansett som like viktig som behov for 

antibiotika når det gjaldt hva som påvirker tildeling ø-hjelptimer. 

Figur 6: Hvilke forhold påvirker om du tildeler ø-hjelptime til en pasient med 
LVI-symptomer? 

 

3.7 Rådgivning  
For å videre utforske om helsesekretæren har en rolle liknende til sykepleier på legevakt, stilte 

vi spørsmål omkring rådgivning. Spørsmålene handlet mer spesifikt om rådgivning til 

pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon.  

De fleste av respondentene følte seg trygge på at rådene deres var de beste for pasienten og 

var trygge på sin kunnskap om luftveisinfeksjon. (Figur 7) Det var størst uenighet om det gis 

råd for å spare tid for legen eller ikke. Hver fjerde respondent gir råd for å spare legens tid, 

mens over halvparten av respondentene gir ikke råd av denne grunnen. 
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Figur 7: Rådgivning om luftveisinfeksjoner. 

 

Nesten alle respondentene ga råd om luftveisinfeksjon, og kun en liten andel gjorde ikke 

dette. (Figur 8)  

Figur 8: «Jeg gir ikke råd» 

 

På tross av at det ble gitt råd til pasienter av de fleste respondentene var det i enkelte tilfeller 

ikke slik. I situasjonene hvor respondentene ikke ville gi råd var det oftest fordi de ikke anså 

dette som sin oppgave eller fordi pasienten ikke ønsket deres råd. (Figur 9) Dårlig tid var 

sjeldent en årsak til at det ikke ble gitt råd til pasienter.  
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Figur 9: Årsaker til å valg om å ikke gi råd til pasienter om luftveisinfeksjoner. 

 

3.8 Internundervisning 
For å kunne utøve sin jobb som helsepersonell er det nødvendig å være faglig oppdatert. 

Internundervisning er en effektiv måte å sørge for dette på, som brukes hyppig av ulike 

helsefaglige yrker. Derfor ønsket vi å vite hvor mye internundervisning respondentene hadde 

på hvert enkelt legekontor. Til sammen 73% av respondentene oppgir at det er mindre enn en 

time eller ingenting internundervising ved legekontoret de arbeider på. (Figur 10) 23% av 

respondentene hadde 1-3 timer per uke, og ingen hadde 3-4 timer.  Kun en av respondentene 

fortalte at de hadde mer enn 6 timer internundervisning per uke.   

Figur 10: Antall timer internundervisning per uke per legekontor (ikke 
legemiddelinfo/møter) 
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4 Diskusjon 

4.1 Sammenfatning av resultater 
Denne oppgaven hadde som hensikt å utforske helsesekretærens rolle i tildeling av ø-

hjelptimer til pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon, med hovedvekt på om det 

foreligge forbedringspotensial i prioriteringen eller vurderingen av disse pasientene.  

Ved mange legekontor er timebestillingsystemer i endring. Vi ville får rede på om storparten 

av pasientene fortsatt snakker med helsesekretær, før de får time hos sin lege. Tilnærmet alle 

respondentene i studien svarte at dette var tilfellet. For å gjøre rett vurdering av pasienter bør 

helsesekretærer få rede på hva det gjelder samt utforske symptomene. Spørreundersøkelsen 

viste at dette er vanlig praksis. Rett prioritering av pasienter med luftveisinfeksjoner avhenger 

av en viss faglig trygghet hos helsesekretæren. Denne tryggheten manglet hos en betydelig 

andel av respondentene. Helsesekretærer bør kunne vurdere symptomer på luftveisinfeksjoner 

uavhengig av pasientens «bestilling» fra legekontoret. Likevel sa en ikke ubetydelig andel av 

respondentene at pasientene vet best selv om de behøver ø-hjelptime eller ikke.  

Av varierte oppgaver er rett prioritering av pasienter som ønsker time samme dag en viktig 

oppgave for helsesekretærer. Tross dette mente flere at det ikke var deres ansvar for å sørge 

for at pasienter uten alvorlig sykdom tok opp tiden til de pasientene som behøvde det mer. 

Hva gjaldt legens rolle ved tildeling av timer oppga en betydelig andel at legen hadde en 

større innvirkning på dette. Rett vurdering av pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon 

hviler på vurderinger som er medisinsk faglig forankret. Spørreundersøkelsen viste at 

alvorlighetsgrad var den viktigste faktoren i vurderingen, men at blant annet behov for 

sykmelding, ledighet i timeboken og at pasienten insisterer på time er også er viktige forhold 

som påvirker timetildelingen.  

Rådgivning til pasienter som ikke nødvendigvis behøver å se en lege er en viktig del av det å 

være bindeleddet mellom pasient og lege. Resultatene viste at de fleste respondentene gir råd, 

men hvorvidt pasientene er tilfreds med disse er mer usikkert. I de situasjonene hvor det ikke 

blir gitt råd er det vanskelig å peke på én årsak, men flere mener at rådgivning først og fremst 

er en legejobb. Helsepersonell bør generelt sett holde seg faglig oppdatert til enhver tid. 
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Nesten tre av fire helsesekretærer oppga at de hadde mindre enn en time eller ingenting 

internundervisning i løpet av en uke.  

4.2 Helsesekretær som bindeledd og potensiell 
portvakt 
En forutsetning for betydningen av denne undersøkelsen var at helsesekretærene fortsatt 

fungerer som et bindeledd mellom pasienter og lege ved tildeling av time. Vi viste at de fleste 

pasienter med symptomer luftveisinfeksjon fortsatt snakker med helsesekretæren før de 

eventuelt snakker med legen sin. Helsesekretærene har potensielt en svært viktig 

«filterfunksjon» ved å hindre at LVI-pasienter som ikke behøver å se en lege får time hos 

legen umiddelbart etter ønske. Som nevnt tidligere ser man at flere konsultasjoner per lege 

resulterer i flere resepter på antibiotika, og at mer antibiotika resulterer i mer resistens. Med 

det i bakhodet kan en potensielt ubrukt «filterfunksjon» virke omtrent som en gass, og ikke 

brems hva gjelder utvikling av antibiotikaresistens. 

De siste årene har bestilling av legetime vært i endring. Stadig flere legekontor fornyer seg 

ved å ta i bruk ulike elektroniske systemer for timebestilling. Ofte er disse systemene direkte 

koblet opp mot timeboken. Det gjør at bindeleddet, men også den potensielle portvakten, inn 

til legen forsvinner. Fordelene ved et slikt system er helt klart at helsesekretæren er mindre 

bundet til telefonen og i større grad kan konsentrere seg om andre viktige oppgaver. På et 

travelt legekontor kan dette være med på å redusere ventetid og også redusere total tid 

pasienten er på legekontoret. En av ulempene ved denne utviklingen er at helsesekretærene 

mister oversikt over problemstillinger og hastegrad på pasientene. Dette fordi man ofte kan 

bestille time uten å oppgi kontaktårsak. På den måten mister legekontorene sitt potensielle 

«filter» inn til legen.   

Med fortsatt manglende rekruttering av fastleger til primærhelsetjenesten og økt arbeidspress 

har det ved mange legekontor også blitt økt pasienttrykk. Økt pasienttrykk kan også henge 

sammen med pasientenes muligens økede forventning om å få time raskt etter symptomdebut 

eller en lavere terskel for å oppsøke lege. Det kan etter hvert bli helt nødvendig å be pasienter 

som strengt tatt ikke behøver ø-hjelp time om å holde sengen eller se an formen. Dette for å gi 

fastlegen tid til å hjelpe pasientene det faktisk finnes et behandlingstilbud til. En betydelig 

andel av respondentene i denne undersøkelsen mente at det ikke var deres oppgave å sørge for 
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at pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon som ikke behøvde legetime opptok tiden til 

dem som trengte det mer. Denne oppfatningen kan bidra til å svekke helsesekretærens 

potensiale som portvakt. En omtrent like stor andel oppga at pasienten selv visste best om han 

eller hun behøvde legetime eller ikke. Oppfatningen om at pasienten vet best selv kan tolkes 

på ulike måter. Det kan tolkes som at pasienten faktisk vet best selv, siden pasienten tross alt 

kjenner sine egne symptomer best, men det kan også sees i lys av at dagens pasienter ofte er 

kunnskapsrike og har mer spesifikke krav om hva de ønsker. Funnene tyder på at 

helsesekretærens rolle er noe mellom servicearbeider og portvakt. Noen synes å helle mest 

mot service-rollen, mens andre heller mot portvaktrollen.  Tidligere helsesekretær Tove Rutle 

hevder i et portrettintervju til Tidsskriftet for den Norske legeforeningen i 2013 at ved mange 

legekontor er helsesekretæren en ubrukt ressurs. (22) Kanskje er respondentenes svar 

her heller en pekepinn på at de er en ressurs med ulik funksjon ved forskjellige legekontorer.  

Det er ikke bare den viktige filterfunksjonen til helsesekretærene som er under press, det er 

også fastlegens funksjon som portvakt inn til antibiotika. Det har på kort tid utviklet seg et 

marked for de helprivate aktørene, muligens som resultat av en økende forventninger fra 

pasienter om å få se en lege på kort tid. Flere av disse tilbyr elektroniske konsultasjoner og 

videokonsultasjoner hvor pasientenes ønske om rask hjelp møtes. Det er imidlertid ingen som 

vurderer alvorlighetsgrad eller behov for å se lege hvis man benytter seg av en slik tjeneste. I 

tillegg til å fjerne den viktige funksjonen helsesekretæren har, slår denne utviklingen sprekker 

i fastlegens frontlinje-funksjon inn til antibiotikabehandling. Det er grunn til å tro at disse 

formene for legepraksis medfører mer unødvendig antibiotikabruk. (23) 

4.3 Tildeling av ø-hjelptimer til pasienter med 
luftveisinfeksjon 
Helsesekretærer må hver dag gjøre mange vurderinger ved tildeling av timer. Vurderingene 

omhandler både planlagte timer frem i tid og ø-hjelptimer samme dag. Ved ø-hjelp timer 

kreves større grad av medisinsk vurdering, da disse timene er en begrenset ressurs i 

fastlegepraksis og bør reserveres til de pasientene som behøver det mest. Resultatene viste at 

alle forholdene som var listet opp var ansett som viktige ved tildeling av timer til pasienter 

med luftveisinfeksjon. Alvorlighetsgrad, enten oppfattet av pasienten selv, eller av 

helsesekretæren var ansett som viktigst påvirkende faktor. Dette resultatet bekrefter den 
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generelle holdningen og også praksisen i det offentlige helsevesenet. Vurdering av 

alvorlighetsgrad hører absolutt hjemme i «frontlinjen» som skal fange opp de sykeste.  

Like bak alvorlighetsgrad var behov for sykmelding og kunnskap om pasienten fra tidligere 

ansett som en viktige faktorer i vurderingen. Sykmeldinger utgjør en stor del av fastlegens 

hverdag og kan være en belastning som kommer i veien for annet klinisk arbeid. Generelt vil 

mer administrative former for legearbeid alltid kunne bidra til travelhet og dårligere kvalitet 

på tjenesten. Kunnskap om pasienten fra tidligere kan handle om flere forhold. Både tidligere 

sykdom, pasientens tendens til legesøkning og risikofaktorer er eksempler på elementer som 

kan spille inn i en totalvurdering ved tildeling av time. Selv om mange av pasientene i 

primærhelsetjenesten er kjent for personalet fra før, bør hver enkelt henvendelsene først og 

fremst vurderes med den fagkunnskapen helsesekretærene innehar.   

Ledighet i timeboken var også en viktig faktor for mange av respondentene. Vi må ta høyde 

for at flere av forholdene presentert i figur 5 kan være tilstede ved én og samme vurdering. 

Det er ikke vanskelig å forstå at man blir noe mer tilbøyelig for å tilby time til en pasient med 

luftveisinfeksjon som insisterer på å se legen og samtidig har behov for sykmelding, hvis det 

er flere ledige timer i timeboken samme dag.  

For fastleger lønner det seg økonomisk jo flere pasienter som er innom kontoret og får hjelp 

hver dag. Dette kan også  være en mulig motivasjon for enkelte leger for å senke tiden per 

konsultasjon og «fylle opp» timeboken hver dag. Storparten av respondentene mente at det 

ikke var en forventing fra legene om å fylle opp timeboken med avtaler, men likevel var det 

hele 21% som mente at denne forventningen var tilstede. En slik holdning og forventning kan 

bidra til travelhet ved legekontoret, og øker risikoen for lavere kvalitet på konsultasjonen, og 

kanskje mer antibiotika forskrevet for luftveisinfeksjoner.   

4.4 Trygghet i egne avgjørelser 
Både for lege, helsesekretær og annet helsepersonell kan det være svært utfordrende å ikke gi 

etter for pasientens ønsker. «Dr. Google» har nok av svar og pasientene sitter med mer 

kunnskap enn før. Mer kunnskap fører ofte til høyere og mere spesifikke krav fra pasientene. 

Det er positivt at pasienter vet mer om sin egen sykdom og på egenhånd kan lese seg opp på 

ulike mestringsstrategier. Dessverre kan det også føre til en slags «bestillingskultur» over disk 
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på legekontorene. Det kreves høy grad av trygghet på egne avgjørelser både for 

helsesekretærer, og leger, å ikke automatisk etterkomme disse ønskene.  

Vi fokuserte på å finne ut om helsesekretærene følte seg trygge i sin kunnskap om 

luftveisinfeksjoner, og om de følte seg trygge på at det ville gå bra med pasienten dersom han 

eller hun ikke ble tilbudt time hos lege. Resultatene var noe delt. Storparten av 

helsesekretærene følte seg trygg på sin kunnskap om luftveisinfeksjon, og de aller fleste visste 

at det kom til å gå bra med pasienten som eventuelt ikke ble tilbudt time. Likevel var det en 

viss andel som følte seg usikker på sin kunnskap og som ikke delte tryggheten til kollegene 

sine. Samtidig så vi at så mye som nesten tre av fire hadde mindre enn en time eller ingenting 

internundervising per uke. Respondentene fikk i spørreskjemaet mulighet til å komme med 

forslag til hvordan arbeidet til helsesekretærer kan gi riktigere tildeling av ø-hjelptimer. 27% 

av respondentene svarte med fritekst på dette. Storparten av disse etterspurte mer 

internundervising eller opplæring. Flere kom med ønsker om tilgang til «sjekklister» eller 

andre hjelpemidler for å styrke egne vurderinger. Mer internundervisning kan være et forslag 

til et enkelt tiltak for å øke kunnskapen til helsesekretærene. Økt kunnskap fører ofte med seg 

trygghet i avgjørelser og vurderinger. Potensielt kan disse funnene vise seg å være viktige, og 

bør utforskes videre.  

4.5 Rådgivning 
Rådgivning til pasienter med luftveisinfeksjon handler ofte om hjelp til egenomsorg og 

mestring av enkle plager. Dette kan være en hjelpsom og effektiv måte for pasientene for å få 

rede på hvordan de skal forholde seg til sine plager, hvilke symptomer og tegn de eventuelt 

skal følge med på og hvilke råd som gjelder for smertelindring. Pasienter med 

luftveisinfeksjon oppsøker ikke nødvendigvis lege for å få antibiotika, men for å bli undersøkt 

og betrygget.(24) Det er kanskje lettere å «avvise» pasienter med symptomer på 

luftveisinfeksjon som ønsker time dersom man har tilstrekkelig med kunnskap og råd å gi 

dem samtidig. Ved å få høre om symptomer og kanskje spørre noen enkle spørsmål får 

helsesekretæren raskt oversikt over varighet, alvorlighetsgrad og risikofaktorer. Med både 

kunnskap og erfaring kan de på en trygg måte gi råd og be pasienter som mest sannsynlig har 

virusinfeksjon i luftveiene om å heller bli hjemme.  
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Det var flere interessante aspekter da vi utforsket den rådgivende rollen til helsesekretærer. 

Storparten av helsesekretærene sa at de følte seg trygge på sin kunnskap om luftveisinfeksjon 

og at deres råd var de beste for pasienten. Samtidig kommenterte flere respondenter at de 

ønsket seg mer internundervisning, opplæring eller retningslinjer for å lettere kunne vite hvem 

som behøver time og ikke. Det var betydelig færre som kunne si seg enig i påstandene om at 

pasienten ønsket helsesekretærens mening eller råd om luftveisinfeksjoner, og det samme 

gjaldt påstanden om pasienten stort sett er fornøyd med rådene om egenomsorg. Det kan 

tolkes slik at helsesekretærer vet mye om hvilke pasienter med luftveisinfeksjon som bør få ø-

hjelptime, og hvilke som kan vente. I tillegg vet helsesekretærene hvilke råd de vil gi 

pasientene. Det kan likevel være vanskelig å rådgi en pasient om ikke ønsker dine meninger, 

det kan i så fall bli desto vanskeligere å ikke etterkomme pasientens ønske om ø-hjelptime. 

Det er mulig at ønske om mer internundervisning og retningslinjer bunner i at man vil ha et 

bedre argumentasjonsgrunnlag i møte med pasienter som vurderes til å ikke haste. Det er 

antagelig ikke vanskelig for leger å kjenne seg igjen i dette i så fall.   

 

Et kun fåtall av respondentene sa at de ikke ga råd. Alle respondentene, også de som ga råd, 

mulighet til å svare på hvorfor man i enkelte tilfeller velger å ikke gi råd til pasienter med 

luftveisinfeksjon. Den viktigste årsaken til at respondentene valgte å ikke gi råd til pasienter 

med luftveisinfeksjon var at helsesekretæren selv mente rådgivningen var en legejobb, og 

ikke en helsesekretærjobb. Det var færre som valgte å ikke gi råd fordi de opplevde at legene 

syns at rådgivning om luftveisinfeksjon ikke er en helsesekretærjobb. Det peker i retning av at 

helsesekretærene ikke opplever manglende tillit til å utføre slike oppgaver fra legene, men at 

det er andre faktorer som stopper dem. Det kan tenkes at i de tilfellene hvor respondentene 

mener at rådgivningen er en legejobb er det snakk om en vanskeligere problemstilling med 

flere symptomer. Andre årsaker til at rådgivning ikke ble gitt var manglende trygghet i egen 

kunnskap, manglende opplæring om luftveisinfeksjon eller respondenten oppfatning av at 

pasienten hadde manglende tiltro til helsesekretærens råd. For de aller færreste var det dårlig 

tid som gjorde at de ikke ga råd. Samlet kan dette også type på at disse tilfellene gjelder for 

mer kompliserte sykehistorier med flere symptomer enn ved luftveisinfeksjon alene. 

 

Som nevnt sa vesentlig andel av respondentene sa at de ikke var enige i at pasientene ønsker 

deres mening eller råd om luftveisinfeksjon. På spørsmål om hva som kunne vær årsaken til at 

det i enkelte tilfeller ikke ble gitt råd mente også en del respondenter at pasientene ikke hadde 
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tiltro eller var tilfreds med deres råd om luftveisinfeksjon. Det er mulig at pasientene ser på 

rådgivning som en legeoppgave og ikke vet at annet helsepersonell ofte har vel så gode råd å 

gi. Helsesekretærene har ifølge undersøkelsen (figur 9) også god tid til å gi råd til pasienter. 

For å eventuelt endre disse pasientenes oppfatning bør helsesekretærens posisjon ved 

fastlegekontoret styrkes. Leger og helsesekretærer bør enes om hvilke ansvarsområde hver 

enkelt har og fremstå som et samlet team for pasientene.  

4.6 Styrker og begrensninger 
Studien har en middels responsrate (52%). Dette er lavere enn f. eks. raten ved den 

regelmessige legeundersøkelsen i Norge (73% i 2016) (25), men betydelig høyere enn i 

mange mer tilfeldige internettbaserte legeundersøkelser.(26) Vi sendte invitasjon per papir og 

ba helsesekretærene selv gå inn på survey-nettsiden. En forespørsel per mail ville forenklet 

denne prosessen, og muligens medført høyere responsrate. Vi har imidlertid ikke tilgang til 

legekontorenes mailadressene, dette viste seg å være vanskelig å få tak i. Samtidig kan det 

være grunn til å tro at en mail oppleves mindre forpliktende enn et brev med Universitetets 

logo og forskernes signatur. Alt i alt opplever vi at responsratene er tilfredsstillende. Vi mener 

likevel at raten er for lav til at vi kan utføre mer avanserte statistiske analyser av materialet. 

Det kan for eksempel hende at det er systematiske tendenser i hvem som har svart og hvem 

som ikke har svart. 

En styrke for studiens representativitet var at gjennomsnittlig antall leger per legekontor i 

undersøkelsen og på landsbasis var omtrentlig likt. Det var stor spredning i både alder og 

antall års erfaring blant respondentene. På mange punkter i undersøkelsen var det bred 

enighet, og med stor spredning i alder og spesielt erfaring styrker dette sannsynligheten for at 

resultatet er representativt. Ved spredte svar kunne det tenkes at blant annet antall års erfaring 

spiller inn. En svakhet er at vi ikke vet noe om fordeling av arbeidsoppgaver ved kontoret 

respondentene arbeidet. Det kan tenkes at man fordeler seg på telefon, i luke og på 

laboratorium, og at det ved enkelte legekontor roteres og ved andre ikke. Vi vet ikke om 

«laboratoriearbeideren» har svart på spørsmålene som kanskje er mer aktuelle for den med 

mest arbeidstid på telefon eller i luka. Likevel bør alle som er utdannet helsesekretær ha 

erfaring innen alle postene, og det foregår mest sannsynlig mye samarbeid og kommunikasjon 

sekretærene imellom. Totalt sett antas det å gi et grunnlag til å svare noenlunde representativt.  
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Invitasjonene til deltakelse i studien ble sendt ut tidlig februar. På denne tiden på året er det 

vanligvis sesong for luftveisinfeksjoner. Dette styrker studiens relevans, da respondentene 

sannsynligvis hadde disse problemstillingene friskt i minne da de svarte på spørreskjemaet.  

En svakhet ved studien er at mange «andeler» og tall er estimater fra respondentene og ikke 

faktisk målte tall. For eksempel er tallene på hvor mange pasienter som snakker med 

helsesekretær før de snakker med legen sin kun basert på hva respondentene antar. Likevel 

tenker vi oss at respondentene har rimelig god oversikt over hvilke forhold som gjelder.  

Mange av spørsmålene i spørreundersøkelsen gir svar som kan tolkes på ulike måter. En 

utfordring ved lukkede spørsmål i spørreundersøkelser er at respondentene må svare på 

spørsmål som ikke nødvendigvis får frem det hele og fulle bildet ved det vi ønsker å 

undersøke. Et kvalitativt design ville tillatt oss å gå dypere inn i problemstillingen, og latt oss 

få en bedre forståelse av hvordan helsesekretærene tenker og jobber. Vi valgte et kvantitativt 

design på oppgaven både av ressurshensyn og fordi vi ønsket representative resultater fra 

norsk allmennpraksis.  

4.7 Konklusjon 
Denne studien synes å bekrefte at helsesekretærer har en viktig rolle på frontlinjen i det 

norske helsevesenet. Helsesekretærer gjør vurderinger og gir råd om luftveisinfeksjoner, men 

de etterspør mer kunnskap. Vi mener det er behov for å bevare helsesekretærens viktige rolle i 

møte med storparten av pasientene i Norge. Undersøkelsen kan tyde på et behov for å øke 

internundervisning og også bevisstheten rundt den rollen de faktisk har og kan ha. Det bør 

oppmuntres til diskusjon innad på legekontorene rundt forventninger til helsesekretærenes 

rolle og fordeling av oppgaver i møte med pasienter med luftveisinfeksjon. Yrkesgruppen står 

i en unik posisjon til å kunne drive «folkeopplysning» om luftveisinfeksjoner og bruk av 

antibiotika på noen få minutter over telefon eller i luka. Det kan øke pasientenes forståelse av 

hvorfor det oftest ikke er behov for antibiotika for luftveisinfeksjoner, og også hva som er 

ulempene ved å ta unødvendige antibiotikakurer. Dette kan være til stor fordel for både lege 

og pasient, og ikke minst ett steg videre for å bremse unødvendig bruk av antibiotika. 
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