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Arbeidsfaktorer og trivsel blant norske leger: en systematisk oversikt over 

prospektive studier 2007—2019 

 

Sammendrag 

Bakgrunn: Det har kommet signaler om økende arbeidsstress og misnøye blant norske leger 

siste årene, men vi mangler nyere empirisk oversikt over dette og hvilke arbeidsrelaterte 

faktorer som kan ha betydning.   

 

Kunnskapsgrunnlag: Et systematisk litteratursøk ble gjort i MEDLINE, EMBASE og 

PsycINFO. Vi inkluderte prospektive studier fra perioden 2007—2019 på norske legers stress, 

trivsel og/eller arbeid.  

 

Resultater: Legers jobbtilfredshet var relativt høy. Allmennlegers og sykehuslegers 

jobbtilfredshet økte fra 2000 til 2006, men avtok fra 2010 til 2016/17. Jobbstress avtok 

gradvis fra medisinstudiet til 20 år etter, mens jobb-hjem-stress økte til 10 år etter. Leger 

utdannet senere rapporterte mindre jobb-hjem-stress. Jobb-hjem-stress, kollegastøtte, 

opplevde jobbkrav og arbeidsmengde var viktige arbeidsrelaterte prediktorer for trivsel. 

Ferdighetstrening i studiet, rådgiving og mindfulness-trening bedret trivsel og mestring 

 

Fortolkning: Redusert stress og økt tilfredshet i årene etter studiet kan forklares med økt 

kompetanse og mindre vaktbelastning. Økningen i jobb-hjem-stress sammenfaller med årene 

man stifter familie og får barn. At yngre leger rapporterte lavere jobb-hjem-stress kan ha 

sammenheng med økt barnehagedekning og endrete kjønnsroller over tid. 

Samhandlingsreformen kan ha ført til økte jobbkrav og påvirket legers jobbtilfredshet 

negativt. Bedring av jobb-hjem-stress, og kollegastøtte er viktig for legers trivsel. 
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Bakgrunn 

Til tross for mye snakk om misnøye blant leger de siste årene (1-3) mangler vi empiriske 

oversiktsartikler på arbeid og trivsel blant norske leger. Bortsett fra en summarisk (4), har vi 

ingen nyere oversiktsartikkel på studier blant norske leger siden den forrige i 2007 (5). Legers 

helseatferd kan påvirke negativt deres pasienter (6-9). Det er viktig å identifisere uheldige 

arbeidsfaktorer som påvirker legers trivsel og fungering, slik at man kan iverksette effektive 

preventive tiltak og intervensjoner.  

 
 

I Trønderopprørets fastlegeundersøkelse (2) og legeforeningens blant sykehusleger i 2018 (3) 

rapporterte begge grupper betydelig arbeidspress og jobb-hjem-stress, noe som kan ha 

sammenheng med utbrenthet i tverrsnittstudier (10, 11). Vi ønsker derfor å undersøke hvordan 

stress, trivsel og arbeidsforhold blant norske leger har forandret seg over tid og hva som har 

påvirket dette.  

 

Det er gjort flere studier på trivsel og arbeid blant norske leger de senere årene, men de aller 

fleste studiene er kun publisert internasjonalt. For å begrense oversikten velger vi kun 

oppfølgingsstudier (prospektive studier), der en ser på en faktor målt tidlig og et senere 

utkomme, for å kunne si noe om mulige årsaksforhold (12). Studier med to måletidspunkt 

defineres som prospektive og studier med tre eller flere som longitudinelle.  

På denne bakgrunn har vi gjort en oversiktsartikkel fra 2007 til 2019, hvor vi ved litteratursøk 

ser på forløp av norske legers opplevelse av stress og trivsel over tid og hvilke arbeidsrelaterte 

faktorer som predikerer dette.  

 

Metode/kunnskapsgrunnlag  

Vi søkte i databasene MEDLINE, EMBASE og PsycINFO og fant til sammen 669 artikler. 

Søket ble avsluttet 16.01.20 og var avgrenset til perioden 2007—2019. 637 artikler ble 
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ekskludert basert på tittel og abstrakt (figur 1). Av disse var det 267 dubletter, 336 hadde feil 

populasjon eller utfallsmål, mens 34 av studiene ikke var prospektive/longitudinelle. 32 

artikler ble lest i fulltekst, hvorav 11 ble ekskludert. 3 av disse artiklene var 

konferanseabstrakter, 8 artikler hadde feil utfallsmål (alkohol, angst og depresjon, 

personlighetstrekk).  

 

Inklusjonskriterier: Prospektive/longitudinelle originale studier av norske leger på stress, 

trivsel og/eller arbeid. Eksklusjonskriterier: Medisinstudenter, somatiske sykdommer og 

oversiktsartikler. Da de fleste artiklene omhandlet leger som behandler, ikke studert gruppe, 

har store deler av søket blitt gjennomgått manuelt. Dessuten er søkestrengene kompliserte 

med mange MeSH-ord for å fange opp flest mulig artikler. Vi kan likevel ikke garantere å ha 

funnet alle relevante artikler. Søkestrengene er som følger: 

 

EMBASE: ((norwegian doctor* or norwegian physician*).mp. or ((norway/ or norway.mp. or 

norwegian*.mp.) and (physician*.mp. or physician/ or medical doctor*.mp. or medical 

student/ or medical student*.mp.)) and ((work-life balance/ or social support/ or professional 

burnout/ or dysthymia/ep or job stress/ or life stress/ or mental stress/ or workload/ or 

drinking behavior/ep or binge drinking/ep or alcohol intoxication/ep or depression/ep or 

suicide/ep or mental health/ or malpractice/) or (life satisfaction* or work-related stress* or 

burnout* or stress* or alcohol drinking* or depression* or anxiety* or suicide* or mental 

health* or work-life balance* or social support* or mental fatigue* or workload* or binge 

drinking* or alcoholic intoxication* or physician impairment* or mindfulness* or 

psychological distress*).tw.)) or (norwegian doctor* or norwegian physician*).mp. or 

nordoc.mp.  
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MEDLINE: ((norwegian doctor* or norwegian physician*).mp. or ((norway/ or norway.mp. 

or norwegian*.mp.) and (physician*.mp. or physician/ or medical doctor*.mp. or medical 

student/ or medical student*.mp.)) and ((Physicians/px or Work-Life Balance/ or Social 

Support/ or BURNOUT, PROFESSIONAL/ or Mental Fatigue/ or STRESS, 

PSYCHOLOGICAL/co, ep, px, th or WORKLOAD/px or Alcohol Drinking/ep, px, th or 

Binge Drinking/ep, px or Alcoholic Intoxication/ep, px or DEPRESSION/ep or SUICIDE/ep, 

px or Mental Health/ or physician impairment/ 

) or (life satisfaction* or work-related stress* or burnout* or stress* or alcohol drinking* or 

depression* or anxiety* or suicide* or mental health* or work-life balance* or social support* 

or mental fatigue* or workload* or binge drinking* or alcoholic intoxication* or physician 

impairment* or mindfulness* or psychological distress*).tw.)) or (norwegian doctor* or 

norwegian physician*).mp. or nordoc.mp. 

 

PsycINFO: ((norwegian doctor* or norwegian physician*).mp. or ((norway/ or norway.mp. or 

norwegian*.mp.) and (physician*.mp. or physician/ or medical doctor*.mp. or medical 

student/ or medical student*.mp.)) and ((work-life balance/ or social support/ or occupational 

stress/ or exp Mental Health/ or psychological stress/ or social stress/ or academic stress/ or 

work load/ or exp Alcohol Drinking Patterns/ or exp Binge Drinking/ or exp Alcohol Abuse/ 

or exp Alcohol Intoxication/ or "depression (emotion)"/ or major depression/ or exp Suicide/ 

or impaired professionals/) or (life satisfaction* or work-related stress* or burnout* or stress* 

or alcohol drinking* or depression* or anxiety* or suicide* or mental health* or work-life 

balance* or social support* or mental fatigue* or workload* or binge drinking* or alcoholic 

intoxication* or physician impairment* or mindfulness* or psychological distress*).tw.)) or 

(norwegian doctor* or norwegian physician*).mp. or nordoc.mp. 
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Figur 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Resultater 

21 studier tilfredsstilte seleksjonskriteriene. Tabell 1 sammenfatter disse studiene. Flere 

utvalg går igjen i de 21 studiene. 9 studier har brukt data fra NORDOC, 5 bruker Legepanelet, 

3 på Villa Sana-leger, 2 er gjort på «8 ulike yrker-kohorten», ett er på medisin- og 

psykologistudenter fra UiO og UiT og ett på medisinstudenter fra UiB fulgt inn i turnus.  

 

Legepanelet er en ubalansert kohort fulgt fra 1994 (ved LEFO), til enhver tid representativ for 

den norske legestanden (13-15). NORDOC har fulgt Ung lege-kohorten) og Medisinstudent-

kohorten fra 1994 og 1999, representativ for leger utdannet i Norge på 1990-tallet (16, 17). 

Villa Sana-legene er 227 leger som mottok rådgiving i tidsrommet 2003 til 2005 (18). 

 

669 Artikler funnet gjennom søk i databaser. 
300 EMBASE 
276 MEDLINE 
93   PsycINFO 

 

637 Ekskludert basert på tittel og abstrakt 
267 Dubletter 
336 Feil populasjon eller utfall 
34   Ikke prospektive/longitudinelle 

 
32 Artikler gjennomlest 

11 Ekskludert etter gjennomlesing 
 3   Konferanseabstrakter  
 8   Feil utfall 

21 Artikler inkludert 
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Tabell 1  

Studie, årstall Design Utvalg N Svarprosent Avhengig 
variabel 

Arbeidsrelaterte faktorer 

Røvik og 
medarbeidere 
2007 (19) 

Prospektiv 
(9 år)  

NORDOC  631 62-83 %. Jobb-hjem-stress Jobb-hjem-stress økte til 1, 4 og 10 år 
etter studiet. Mangel på reduksjon i 
arbeidstimer og manglende 
kollegastøtte predikerte. 

Rø og 
medarbeidere 
2008 (20) 

Prospektiv 
(1 år) 

Villa Sana-
legene 

227 81 % Utbrenthet 
(emosjonell 
utmattelse)  

Reduksjon i emosjonell utmattelse ett 
år etter rådgiving. Dette ble predikert 
av reduserte arbeidstimer. 
Fulltidssykemelding redusert fra 36 % 
til 6 %. 

Carlsen og 
Bringedal 
(2009) (21) 

Longitudinel
l (12 år)  

Legepanelet 600 70-80 % Jobbtilfredshet  Sykehusleger og allmennleger 
rapporterte økt jobbtilfredshet fra 
2002 til 2006.  

Tyssen og 
medarbeidere 
2009 (22) 

Longitudinel
l (10 år) 

NORDOC 631 62-83 % 
 

Livstilfredshet Lavere livstilfredshet sammenlignet 
med befolkningen. Lavest siste året i 
studiet, økte 1 år senere og forble det 
samme videre. 
Lavt jobbstress predikerte høy 
livstilfredshet.  

Aasland og 
medarbeidere 
2010 (23) 

Longitudinel
l (6 år)  

Legepanelet 1616-
1400  

67-82 %. Jobbtilfredshet  Økt jobbtilfredshet fra 2000 til 2006. 
Privatpraktiserende mer fornøyde enn 
fastleger som var mer fornøyd enn 
sykehusleger. Fastlegereordningen 
(2001) og Sykehusreformen (2002) 
påvirket ikke jobbtilfredshet.   

Isaksson Rø 
og 
medarbeidere 
2010 (24) 

Longitudinel
l (3 år) 

Villa Sana-
legene 

227 81 % Utbrenthet 
(emosjonell 
utmattelse) 

Redusert emosjonell utmattelse, 
jobbstress og unngåelsesmestring ble 
opprettholdt tre år etter rådgivning. 
Reduksjon i unngåelsesmestring og 
jobbstress predikerte redusert 
emosjonell utmattelse. 

Langballe og 
medarbeidere 
2011 (25) 

Prospektivt 
(2 år)  

Legene fra 8 
ulike 
yrkesgrupper 

1000  52-68 % Utbrenthet Jobb-hjem-stress og arbeidsmengde 
predikerte utbrenthet. Autonomi og 
arbeidsmengde viktige prediktorer for 
menn, mens jobb-hjem-stress var 
viktigst for kvinner 

Isaksson Rø 
og 
medarbeidere 
2012 (18) 

Longitudinel
l (3 år)  

Villa Sana-
legene 

227 81 % Utbrenthet Reduksjon av emosjonell utmattelse 
tre år etter. Økt sykefravær predikerte 
reduksjonen. 

Solberg og 
medarbeidere 
2012 (26) 

Prospektiv 
(5 år)  

NORDOC  522 59 %  Jobbtilfredshet Økt jobbtilfredshet fra 10. til 15. år 
etter studiet, høyest hos fastleger. 
Skifte av legestilling og reduksjon i 
jobb-hjem-stress predikerte. 

Gramstad og 
medarbeidere 
2013 (27) 

Prospektiv 
(4 år) 

Medisinstuden
ter/unge leger 
UiB 

234 72-86 % Jobbstress, angst 
og depressive 
symptomer 

Kvinner mer jobbstress enn menn. 
Ingen arbeidsrelaterte prediktorer ble 
påvist.   

Hertzberg og 
medarbeidere 
2016 (28) 

Prospektiv 
(5 år)  

NORDOC  522 56 % 
 

Emosjonell 
utmattelse 

Emosjonell utmattelse uforandret fra 
10. til 15. året etter studiet. Jobb-hjem-
stress predikerte emosjonell utmattelse 
blant begge kjønn. Arbeidstimer og 
lav kollegastøtte blant menn. 
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Innstrand 
2016 (29) 

Prospektiv 
(2 år)  

8 ulike 
yrkesgrupper 

8000 43 % Arbeidsengasjeme
nt (vitalitet og 
dedikasjon) 

Leger var i en mellomliggende gruppe 
på vitalitet, men nest høyest på 
dedikasjon (prester høyest). Autonomi 
predikerte lav dedikasjon, mens 
arbeidsmengde predikerte både lav 
dedikasjon og lav vitalitet. 

Belfrage og 
medarbeidere 
2017 (30) 

Longitudinel
l (20 år).  

NORDOC 631 58-83 % Opplevd mestring 
i klinisk arbeid 

Mestring av klinisk arbeid økte fra 10. 
til 20. år etter studiet. Opplevde 
ferdigheter i journalopptak i studiet 
predikerte opplevd mestring både 10 
og 20 år etter studiet; legerolle-
identifisering predikerte 10 år etter.  

Førde og 
medarbeidere 
(2017) (31) 

Prospektiv 
(12 år)  

Legepanelet 1792 71 % Mestring av 
ufullkommenhet 

Flere leger hadde vært involvert i 
alvorlige pasientskader i 2012 enn i 
2000. Flere hendelser ble rapportert til 
helsemyndighetene i 2012.  

Gude og 
Vaglum 2017 
(32) 

Longitudinel
l (20 år). 

NORDOC  631 55-75 % Jobbstress Jobbstress avtok over tid blant alle. 
Kvinnelige leger med legeforeldre 
rapporterte høyere nivå 20 år etter 
studiet enn mannlige.  

Belfrage og 
medarbeidere 
2018 (33) 

Longitudinel
l (20 år).  

NORDOC  631 62-83 % Opplevd mestring 
i klinisk arbeid 

En av tre rapporterte stabilt lav 
mestring 10 og 20 år etter studiet. Økt 
mestring fra 10 til 20 år etter studiet 
var predikert av det å ta 
lederposisjoner og mindre opplevd 
jobbkrav. 

De Vibe og 
medarbeidere 
(2018) (34) 

RCT, 
Longitudinel
l (6 år)  

Medisin- og 
psykologistud
enter 

288 39-98 % Velvære og 
mestring 

Studenter i mindfulness-gruppen 
rapporterte økt velvære etter seks år 
sammenlignet med kontrollgruppen. 
De rapporterte økt aktiv mestring, 
samt lavere unngåelsesmestring.  

Rosta og 
Aasland 2018 
(14) 

Tverrsnittstu
die (1993), 
prospektiv 
(10 år) 

Legepanelet 3608/
1499-
1612 

67-78 % Opplevd mobbing 
på arbeidsplassen 

Forekomst av mobbing stabil fra 1993 
til 2014-2015. Sykehusoverleger og 
kirurger opplevde mer mobbing enn 
andre leger. 

Hertzberg og 
medarbeidere 
(2019) (16) 

Longitudinel
l (15 år).  

NORDOC  1052 57-67 % Jobb-hjem-stress 10 år etter studiet var lavere nivå av 
jobb-hjem-stress hos leger i den 
yngste kohorten, også kontrollert for 
færre arbeidstimer og kollegastøtte 
som også predikerte mindre jobb-
hjem-stress. 

Mahmood og 
medarbeidere 
(2019) (17) 

Longitudinel
l (15 år).  

NORDOC  1052 57-85 % Livstilfredshet Livstilfredsheten holdt seg stabil 4, 10 
og 15 år etter studiet. Lave nivåer av 
jobb-hjem-stress og opplevde 
jobbkrav, samt høy kollegastøtte, 
predikerte for høy livstilfredshet fra 4 
til 15 år etter studiet. Lav kollegastøtte 
predikerte nedgang i livstilfredshet.   

Rosta og 
medarbeidere 
(2019) (15) 

Longitudinel
l (8 år). 

Legepanelet 1520-
2195 

67-75 % Jobbtilfredshet Jobbtilfredshet, avtok for alle leger fra 
2010 til 2016-2017, spesielt for 
fastleger og sykehusleger. 
Privatpraktiserende spesialister var 
mest tilfredse. Tilfredshet med 
arbeidstimer, lønn, annerkjennelse for 
godt arbeid og frihet til å velge egne 
arbeidsmetoder avtok for både 
fastleger og sykehusleger i denne 
perioden. 
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Endringer over tid.  

Jobbtilfredshet ble undersøkt i fire studier (15, 21, 23, 26), og her rapporterte leger relativt 

høye nivåer (15, 21). Både sykehusleger og allmennleger opplevde en signifikant økning i 

jobbtilfredshet fra 2000 til 2006 ifølge én studie (23) og fra 2002 til 2006 ifølge en annen 

(21), mens tilfredsheten avtok for alle leger i perioden 2010—2016/17 (15). Samtidig avtok 

legenes autonomi (tilfredshet med arbeidstimer, lønn, annerkjennelse for godt arbeid og frihet 

til å velge egne arbeidsmetoder) (15). 

Privatpraktiserende leger var mest tilfredse etterfulgt av fastlegene fra 2000 til 2006 (23) og 

fra 2010 til 2016/17 (15). Ett prospektivt studie viste fastlegene som mer tilfredse enn 

sykehusleger i 10.-15. året etter studiet (2003—2008) (26) 

 

Livstilfredshet var lavere hos leger sammenlignet med befolkningen. Lavest siste året på 

medisinstudiet før det økte til 1 år etter studiet (22) og forble stabilt 4, 10 og 15 år etter studiet 

(17). 

 

Jobbstress ble rapportert i to studier, og dette avtok fra studiet til 20 år etter for alle leger (27, 

32). Jobb-hjem-stress over tid ble undersøkt i tre studier (16, 19, 28), dette økte til 10. år før 

det avtok til 15 år etter studiet. Leger utdannet senere (1999) rapporterte mindre jobb-hjem-

stress i 10. året enn leger utdannet tidligere (1993/94) (16).  

 

Utbrenthet og/eller emosjonell utmattelse ble undersøkt i fem studier (18, 20, 24, 25, 28). En 

studie (28) viste stabilt nivå av emosjonell utmattelse fra 10 til 15 år etter medisinstudiet. 

 

Arbeidsrelaterte prediktorer  

Jobb-hjem-stress predikerte emosjonell utmattelse i to studier (25, 28), særlig sterkt for 

kvinnelige leger (25). Redusert/lav jobb-hjem-stress predikerte økt jobbtilfredshet (26) og 
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livstilfredshet (17) 15 år etter studiet. Lavt generelt jobbstress predikerte høy livstilfredshet 

(22) og redusert emosjonell utmattelse (24). Lave opplevde jobbkrav predikerte høy 

livstilfredshet (17). 

 

Reduserte arbeidstimer predikerte mindre jobb-hjem-stress 10 til 15 år etter studiet (16). 

Antall arbeidstimer predikerte emosjonell utmattelse kun for menn i ett studie (28). 

Arbeidsmengde (oppgaver som går utover effektivitet) predikerte emosjonell utmattelse (25), 

mens høy autonomi predikerte (29) lav emosjonell utmattelse for menn (25).  

 

Manglende kollegastøtte predikerte jobb-hjem-stress for begge kjønn (19) og emosjonell 

utmattelse for menn (28), mens høy kollegastøtte predikerte lav jobb-hjem-stress (10 til 15 år 

etter) (16) og øket livstilfredshet 4 til 15 år etter studiet (17).  

 

Effekter av individuelle tiltak og intervensjoner  

Opplevd mestring av klinisk arbeid ble undersøkt i to studier (30, 33). Legene rapporterte økt 

mestring fra 10 til 20 år etter studiet (30), mens 31 % rapporterte lav opplevd mestring både 

10 og 20 år etter studiet (33). Opplevde ferdigheter i journalopptak predikerte opplevd 

mestring 10. og 20. året etter studiet (30). Det å påta seg lederposisjoner og mindre opplevd 

jobbkrav predikerte økning i opplevd mestring (33). 

 

Villa Sana-legene (18, 20, 24) rapporterte redusert emosjonell utmattelse og jobbstress ett og 

tre år etter rådgivning. Redusert unngåelsesmestring og jobbstress (24), reduserte arbeidstimer 

(20) og lengre sykefravær (18) predikerte redusert emosjonell utmattelse. 
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Mindfulness-trening. Økt aktiv mestring og lavere unngåelsesmestring 1—2 år etter studiet 

ble funnet i en randomisert kontrollert studie over mindfulness-trening blant studenter med 6 

års oppfølging (34). 

 

Diskusjon 

Jobbtilfredsheten blant sykehusleger og allmennleger økte fra 2000 til 2006 (23), og avtok fra 

2010 til 2016/17 (15). Livstilfredsheten var lavest siste året på medisinstudiet, mens den økte 

ett år senere og var stabil til 15. år etter (17, 22). I tråd med dette avtok nivået av jobbstress 

gradvis over 20 år etter studiet (27, 32). Jobb-hjem-stress, derimot, økte de første 10 årene 

etter studiet, mest for leger utdannet tidligere, men avtok 15 år etter (16, 19). Viktige 

arbeidsrelaterte prediktorer for trivsel var jobb-hjem-stress (17, 25, 26, 28), kollegastøtte (16, 

17, 19, 28) og opplevde jobbkrav og arbeidsmengde (17, 25, 33). 

   

Hva kan forklare endringer over tid? 

Nedgang i arbeidsstress og økning i tilfredshet de første årene etter studiet forklares med økt 

kompetanse og erfaring og dessuten mindre vaktbelastning. Vaktbelastning og manglende 

søvn er viktige stressfaktorer de første årene i spesialisering. Økningen i jobb-hjem-stress 

(«tidsklemma»), sammenfaller med årene da man stifter familie. Dette er en betydelig 

stressfaktor både blant norske (35) og amerikanske leger (36), men de norske studiene er de 

første prediktive - og som viser at jobb-hjem-stress er mulig årsak til utbrenthet. Et lovende 

funn er at de yngste legene opplevde mindre jobb-hjem-stress, sammenhengende med økt 

barnehagedekning og endrete kjønnsroller over tid, siden barnehagedekningen økte fra 62 % i 

2000 til 88 % i 2009 (37).  
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Hva med helsereformer? 

En studie fra 2010 viser at jobbtilfredshet ikke ble negativt påvirket av Fastlegeordningen 

(2001) og Sykehusreformen (2002), tvert imot økte tilfredsheten (23). Men jobbtilfredshet 

avtok fra 2010 til 2016/17, og samtidig var det reduksjon i legers autonomi (15). En 

forklaring er innføringen av Samhandlingsreformen i 2012. Sykere og mer kompliserte 

pasienter blir skrevet ut fra sykehuset og antall reinnleggelser har økt (38, 39). Det har skjedd 

et skifte fra et pasientsentrert til et økonomisk sentrert perspektiv, noe legene opplever 

belastende.  

 

Hvilke andre arbeidsrelaterte faktorer er viktige for trivsel? 

Kollegastøtte var en faktor som kunne minske jobb-hjem-stress (16, 19), redusere emosjonell 

utmattelse (28) og øke livstilfredshet (17). Betydningen av støtte fra kolleger er vist i andre 

studier blant leger (35, 40). 

Opplevde jobbkrav og arbeidsmengde var knyttet til hektisk og uoversiktlig arbeidssituasjon 

med liten kontroll over egen tid, altså ganske likt resultater av Karasek’s Krav-kontroll-

modell (41). Vi fant også at mindre opplevde jobbkrav over tid hadde sammenheng med økt 

mestringsfølelse av klinisk arbeid. 

 

Organisatoriske intervensjoner. Legene trenger støtte fra kolleger, og dette er også et 

ledelsesansvar (42). Såkalte «safe spaces» der legene er skjermet for pasienter er viktige, 

spesielt for yngre leger og fastleger (43, 44). Veiledning fra erfarne kolleger er viktig, det 

både reduserer arbeidsstress (45) og sikrer god pasientbehandling. Bemanningen er ofte så lav 

at leger unngår å sykmelde seg for å unngå merbelastning hos kollegene (46). Tilstrekkelig 

bemanning er også viktig for å møte økte jobbkrav som følge av blant annet 

Samhandlingsreformen og New Public Management. Legene hadde tidligere flere sekretærer 
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og hjelpepersonell. Det medisinsk faglige ansvaret er legene alene om i helsevesenet, og 

oppleves ofte som en 24/7-belastning, selv når de går av vakt (35). Stress relatert til dårlig 

fungerende datasystem finnes i flere land (47).   

 

Hva med individuelle intervensjoner? 

Både organisatoriske og individuelle tiltak mot utbrenthet er nødvendige (47, 48). Opplevde 

ferdigheter i journalopptak allerede i studiet predikerte opplevd mestring av yrket både 10 og 

20 år senere. Slike ferdigheter er også vist å redusere jobbstress blant turnusleger (45), og 

disse handler om å få oversikt over lange sykehistorier og formulere funn fra status presens i 

en medisinsk journal. Derfor må trening på pasientnære ferdigheter relatert til kommunikasjon 

vektlegges i studiet. Det å oppsøke nye utfordringer - som en lederjobb – hadde sammenheng 

med økt mestringsfølelse i klinisk arbeid, dette samsvarer med at trening på praktiske 

ferdigheter av nye utfordringer er viktig tidlig i karrieren (49). Rådgivning for leger ved Villa 

Sana førte til reduksjon i utbrenthet (emosjonell utmattelse) og jobbstress, og lengre tids 

sykemelding predikerte mindre utmattelse når de var tilbake på jobb tre år senere; for slitne i 

prestasjonsyrker kan lengre sykefravær være nødvendig for restitusjon. Villa Sana er unikt 

internasjonalt og består av enten en dags rådgivning eller et ukelangt gruppeopphold, med 

tilbud både for lege og eventuell partner (50). 

Mindfulness-trening ble vist å ha gunstig langtidseffekt på psykisk stress og mestring, spesielt 

blant helt unge kvinnelige leger. 6-årsoppfølging viser også en bedring i et 

personlighetstrekket sårbarhet eller nevrotisisme (51), noe en også finner i Villa Sana 

oppfølgingen (24). Flere typer individuelle intervensjoner kan ha samme effekt, ikke ulikt det 

en finner i nyere psykoterapiforskning. Effekten på yngre kvinnelige leger er viktig – både 

fordi disse i økende grad søker Villa Sana, og fordi sårbarhet er en viktig prediktor for økt 

arbeidsstress hos dem. 
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Styrker og svakheter 

Artikkelens hovedstyrke er antall studier med prospektive design, lang varighet og relativt 

høye responsrater. Legepanelets ubalanserte kohort er representativ for den norske 

legestanden og gir robuste data om endringer i tid. NORDOC er representativ for leger 

utdannet i Norge på 1990-tallet. Her kan man sammenligne leger utdannet med 6-7 års 

forskyvning. Villa Sana-studiene er en RCT med langtidsoppfølging.  

En svakhet er studienes bruk av selvrapportering. NORDOC er mindre representativt for 

dagens unge leger. Siden 1990-tallet har det vært flere store endringer i arbeidslivet og det er 

behov for nye oppfølgingsstudier studier på dagens unge leger.  

 

Konklusjon 

Det har siste ti års tid vært en reduksjon i arbeidstilfredshet og profesjonell autonomi blant 

norske sykehusleger og fastleger, noe som for en stor del kan tillegges innføring av 

samhandlingsreformen. Bedring av kollegastøtte, jobb-hjem-stress og hektiske jobbkrav vil 

kunne øke trivsel. Det samme gjelder økt ferdighetstrening i studiet - og individuelle tiltak 

som rådgivning og oppmerksomhetstrening. 
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Sammendrag 

Bakgrunn: Det har kommet signaler om økende arbeidsstress og misnøye blant norske leger 

siste årene, men vi mangler nyere empirisk oversikt over dette og hvilke arbeidsrelaterte 

faktorer som kan ha betydning.   

 

Kunnskapsgrunnlag: Et systematisk litteratursøk ble gjort i MEDLINE, EMBASE og PsycINFO. 

Vi inkluderte prospektive studier fra perioden 2007—2019 på norske legers stress, trivsel 

og/eller arbeid.  

 

Resultater: Legers jobbtilfredshet var relativt høy. Allmennlegers og sykehuslegers 

jobbtilfredshet økte fra 2000 til 2006, men avtok fra 2010 til 2016/17. Jobbstress avtok 

gradvis fra medisinstudiet til 20 år etter, mens jobb-hjem-stress økte til 10 år etter. Leger 

utdannet senere rapporterte mindre jobb-hjem-stress. Jobb-hjem-stress, kollegastøtte, 

opplevde jobbkrav og arbeidsmengde var viktige arbeidsrelaterte prediktorer for trivsel. 

Ferdighetstrening i studiet, rådgiving og mindfulness-trening bedret trivsel og mestring 

 

Fortolkning: Redusert stress og økt tilfredshet i årene etter studiet kan forklares med økt 

kompetanse og mindre vaktbelastning. Økningen i jobb-hjem-stress sammenfaller med 

årene man stifter familie og får barn. At yngre leger rapporterte lavere jobb-hjem-stress kan 

ha sammenheng med økt barnehagedekning og endrete kjønnsroller over tid. 

Samhandlingsreformen kan ha ført til økte jobbkrav og påvirket legers jobbtilfredshet 

negativt. Bedring av jobb-hjem-stress, og kollegastøtte er viktig for legers trivsel. 
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Engelsk abstrakt 

Background: Norwegian doctors have signalled increased job stress and discontent during 

the last few years. We lack a recent empirical systematic review of Norwegian doctors` work 

and well-being. 

 

Method: We conducted a literature search in MEDLINE, EMBASE and PsycINFO. Prospective 

studies from 2007 to 2019 on Norwegian doctors` stress, satisfaction and work-related 

factors were included.  

 

Results: Doctors job satisfaction was relatively high. Both GPs and hospital doctors’ job 

satisfaction increased from 2000 to 2006 but decreased from 2010 to 2016/17. Job stress 

decreased gradually from medical school until 20 years later, while work-home interface 

stress increased up to 10 years later. Doctors who graduated later reported less work-home 

interface stress. Work-home interface stress, colleague support, perceived job demands, and 

workload were important work-related predictors of well-being. Perceived mastery of 

clinical work during medical school, counseling and mindfulness training improved coping 

strategies and well-being. 

 

Interpretation: Reduced stress and increased satisfaction in the early years after medical 

school are explained by increased competence and reduced call-work load. The increased 

work-home interface stress coincides with the years occupied by having children. That 

younger doctors reported lower work-home interface stress may be related to increased 

daycare coverage and changing gender roles over time. “The Coordination reform” from 

2012 may have led to increased job demands and adversely affected doctors' job 

satisfaction. Improving work-home interface stress, and college support is important for the 

well-being of doctors. 

 

Innledning  

I arbeidet med denne prosjektoppgaven har jeg skrevet en artikkel som søkes publisert i 

Tidsskriftet for Den norske legeforening. Artikkelen har jeg skrevet under veiledning av 

Reidar Tyssen ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap ved universitetet i Oslo. Dette er 

en systematisk oversiktsartikkel over stress, trivsel og arbeid blant norske legers med fokus 
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på endring av nivåer over tid og arbeidsrelaterte faktorer som prediktorer, fra 2007 til 2019. 

Jeg har derfor gjennomført et systematisk litteratursøk i tre ulike databaser (MEDLINE, 

EMBASE og PsycINFO), gjennomgått publikasjonslisten til Avdeling for medisinsk 

atferdsvitenskap, ved Universitetet i Oslo manuelt, laget tabell og figur og forfattet 

artikkelen. Dette arbeidet startet i januar 2019 og ble avsluttet i februar 2020. I løpet av 

perioden ble søket og forskningsspørsmålene endret, da det opprinnelige temaet «helse, 

trivsel og arbeid blant norske leger», i januar 2019, ble for omfattende for én artikkel. I 

Januar 2020 ble derfor antall studier redusert fra 29 til 21 og problemstillingen endret til 

«stress, trivsel og arbeid blant norske leger». Disse studiene lot seg oppsummere på en mer 

hensiktsmessig og oversiktlig måte og danner grunnlaget for artikkelen.  

 
Bakgrunn 

De siste årene har det blitt skrevet en del om økende arbeidsstress og lavere trivsel hos 

norske leger. Trønderopprørets undersøkelse i 2018 (1) og legeforeningens 

spørreundersøkelse om sykehuslegers arbeidsforhold i 2018 (2) vise at både fastleger og 

sykehusleger opplevde høyt arbeidsstress, jobb-hjem-stress, flere arbeidsoppgaver og 

mindre autonomi. Yngre sykehusleger føler seg hardt presset og at tiden ikke strekker til (3), 

mens seks av ti fastleger har vurdert å slutte (4). Utenlandske studier har vist at både 

arbeidsstress og jobb-hjem-stress har sammenheng med utbrenthet for amerikanske (5) og 

tyske leger (6), og det er viktig å identifisere de arbeidsrelaterte faktorene som påvirker 

dette.  

 

I det siste har også fremveksten av en ny profesjonskultur blant yngre leger blitt beskrevet, 

som ser på yrket mer som en jobb i motsetning til eldre leger som ser på yrket som en livsstil 

(7). Hvilke arbeidsforhold som påvirker yngre legers trivsel og arbeidsstress er viktig å 

identifisere for å kunne skape et mest mulig effektivt helsevesen i fremtiden. I tillegg til 

dette har det de siste 20 årene blitt innført flere helsereformer, som Fastlegeordningen 

(2001), Sykehusreformen (2002) og Samhandlingsreformen (2012), som kan ha påvirket 

norske legers stress og trivsel.  

 

I Norge har både LEFO (Legeforskningsinstituttet) og NORDOC (The Longitudinal Study of 

Norwegian Medical Students and Doctors), ved Universitetet i Oslo, gjennomført flere 
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studier på legers arbeid og trivsel siden 1993/94. De fleste studiene har blitt publisert i 

internasjonale tidsskrifter, mens et fåtall har blitt publisert i Tidsskriftet. Det mangler i dag 

en oppdatert oversikt over studier på norske legers stress, trivsel og arbeid, da forrige 

oversiktsartikkel ble publisert i 2007 (8). Siden legers helseatferd kan påvirke deres råd og 

tiltak ovenfor pasientene (9, 10), er det viktig å identifisere uheldige arbeidsfaktorer som 

påvirker legers helse og trivsel slik at man kan bedre disse. Neglisjering av legers helse kan i 

verste fall medføre redusert pasientsikkerhet (11, 12).  

 

På bakgrunn av dette valgte vi å gjøre en oversiktsartikkel på forløpet av stress og trivsel 

over tid og hvilke arbeidsrelaterte faktorer som predikerte dette hos norske leger, ved et 

litteratursøk begrenset til perioden 2007—2019.  

 

Forskningsspørsmål 

- Hvordan har legers stress og trivsel endret seg over tid? 

- Hvilke arbeidsrelaterte faktorer predikerer legers trivsel, stress og arbeid? 

 

Materiale og metode 

Vi søkte i databasene MEDLINE, EMBASE og PsycINFO og fant til sammen 669 artikler. Søket 

ble avsluttet 16.01.20 og var avgrenset til perioden 2007—2019. 637 artikler ble ekskludert 

basert på tittel og abstrakt (figur 1). Av disse var det 267 dubletter, 336 hadde feil 

populasjon eller utfallsmål, mens 34 av studiene ikke var prospektive/longitudinelle. 32 

artikler ble lest i fulltekst, hvorav 11 ble ekskludert. 3 av disse artiklene var 

konferanseabstrakter, 8 artikler hadde feil utfallsmål (alkohol, angst og depresjon, 

personlighetstrekk).  

 

Vi inkluderte artikler som oppfylte følgende kriterier: Prospektive/longitudinelle studier av 

norske leger, som handlet om stress, trivsel og/eller arbeid. Vi ekskluderte studier av 

studenter, somatiske sykdommer og andre oversiktsartikler. Prospektive studier der en ser 

på en faktor målt tidlig og et senere utkomme er nødvendig for å kunne si noe om mulige 

årsaksforhold, det såkalte «temporality» kriteriet til Bradford Hill (13), og passet best for å 

besvare forskningsspørsmålene. Søkestrengene ble som følger: 
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EMBASE: ((norwegian doctor* or norwegian physician*).mp. or ((norway/ or norway.mp. or 

norwegian*.mp.) and (physician*.mp. or physician/ or medical doctor*.mp. or medical student/ 

or medical student*.mp.)) and ((work-life balance/ or social support/ or professional burnout/ or 

dysthymia/ep or job stress/ or life stress/ or mental stress/ or workload/ or drinking behavior/ep 

or binge drinking/ep or alcohol intoxication/ep or depression/ep or suicide/ep or mental health/ 

or malpractice/) or (life satisfaction* or work-related stress* or burnout* or stress* or alcohol 

drinking* or depression* or anxiety* or suicide* or mental health* or work-life balance* or social 

support* or mental fatigue* or workload* or binge drinking* or alcoholic intoxication* or 

physician impairment* or mindfulness* or psychological distress*).tw.)) or (norwegian doctor* or 

norwegian physician*).mp. or nordoc.mp.  

 

MEDLINE: ((norwegian doctor* or norwegian physician*).mp. or ((norway/ or norway.mp. or 

norwegian*.mp.) and (physician*.mp. or physician/ or medical doctor*.mp. or medical student/ 

or medical student*.mp.)) and ((Physicians/px or Work-Life Balance/ or Social Support/ or 

BURNOUT, PROFESSIONAL/ or Mental Fatigue/ or STRESS, PSYCHOLOGICAL/co, ep, px, th or 

WORKLOAD/px or Alcohol Drinking/ep, px, th or Binge Drinking/ep, px or Alcoholic 

Intoxication/ep, px or DEPRESSION/ep or SUICIDE/ep, px or Mental Health/ or physician 

impairment/ 

) or (life satisfaction* or work-related stress* or burnout* or stress* or alcohol drinking* or 

depression* or anxiety* or suicide* or mental health* or work-life balance* or social support* or 

mental fatigue* or workload* or binge drinking* or alcoholic intoxication* or physician 

impairment* or mindfulness* or psychological distress*).tw.)) or (norwegian doctor* or 

norwegian physician*).mp. or nordoc.mp. 

 

PsycINFO: ((norwegian doctor* or norwegian physician*).mp. or ((norway/ or norway.mp. or 

norwegian*.mp.) and (physician*.mp. or physician/ or medical doctor*.mp. or medical student/ 

or medical student*.mp.)) and ((work-life balance/ or social support/ or occupational stress/ or 

exp Mental Health/ or psychological stress/ or social stress/ or academic stress/ or work load/ or 

exp Alcohol Drinking Patterns/ or exp Binge Drinking/ or exp Alcohol Abuse/ or exp Alcohol 

Intoxication/ or "depression (emotion)"/ or major depression/ or exp Suicide/ or impaired 

professionals/) or (life satisfaction* or work-related stress* or burnout* or stress* or alcohol 

drinking* or depression* or anxiety* or suicide* or mental health* or work-life balance* or social 

support* or mental fatigue* or workload* or binge drinking* or alcoholic intoxication* or 

physician impairment* or mindfulness* or psychological distress*).tw.)) or (norwegian doctor* or 

norwegian physician*).mp. or nordoc.mp. 
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Figur 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beskrivelse av utvalg 

21 prospektive/longitudinelle studier tilfredsstilte seleksjonskriteriene. Tabell 1 i artikkelen 

viser en oversikt over disse studiene, inkludert studiedesign, utvalg, utvalgsstørrelse (N), 

svarprosent, avhengig variabel og viktige funn. Flere utvalg går igjen i de 21 studiene. 9 

studier har brukt data fra NORDOC (14-22), 5 studier stammer fra Legepanelet (23-27), 3 

studier er gjort på leger oppsøkte Villa Sana, 2 studier er gjort på «8 ulike yrker-kohorten», 1 

studier er gjort på medisin- og psykologistudenter fra UiO og UiT og 1 studie er gjort på 

medisinstudenter fra UiB som i løpet av studien ble ferdig utdannet.  

 

NORDOC er en oppfølgingsstudie av to legekohorter fra 1994 og 1999, fulgt frem til i dag, 

som startet da utvalget var i siste året av studiet. Utvalget består av daværende studenter 

fra alle de fire universitetene i Norge. Ung lege-kohorten ble uteksaminert i 1993/94 (n = 

631), mens Medisinstudent-kohorten startet studiet i 1993 og ble uteksaminert i 1999 (n = 

421). Data har blitt samlet inn ved spørreskjema hvert femte år siden oppstart (21, 22).  

Noen studier har slått sammen begge kohortene (n = 1052) som gjør det mulig å se på 

forskjeller i tid mellom leger utdannet på ulike tidspunkt.  

 

669 Artikler funnet gjennom søk i databaser. 
300 EMBASE 
276 MEDLINE 
93   PsycINFO 

 

637 Ekskludert basert på tittel og abstrakt 
267 Dubletter 
336 Feil populasjon eller utfall 
34   Ikke prospektive/longitudinelle 

 

66 Artikler gjennomlest 

11 Ekskludert etter gjennomlesing 
 3   Konferanseabstrakter  
 8   Feil utfall 

21 Artikler inkludert 
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LEFO inviterte i 1994 2000 leger til å delta i en oppfølgingsstudie, hvorav 1272 leger, som var 

representative for den totale legebestanden i Norge, aksepterte og utgjør Legepanelet. 

Siden 1994 har denne kohorten mottatt et spørreskjema annen hvert år. Leger som har falt 

fra studien har blitt erstattet med yngre kollegaer for å opprettholde representativiteten. 

Legepanelet består således av en ubalansert kohort. I 2016/17 var det 2195 deltakere i 

Legepanelet (26, 27). En av artiklene (26) fra LEFO sammenligner også med en 

tverrsnittstudie fra 1993 som besto av et tilfeldig utvalg på 9266 leger, hvorav 6672 

aksepterte. 

 

Leger som ble fulgt opp ved Ressurssenteret Villa Sana ble brukt i tre studier (28-30). Legene 

blir i min artikkel omtalt som «Villa Sana-legene». 227 leger (94%) som oppsøkte og mottok 

rådgiving ved Villa Sana fra 2003 til 2005 ble inkludert i studiene. Utvalget er representativt 

for leger som søker hjelp ved Villa Sana (responsrate 81—94 % over 3 år) (30).  

Ressurssenteret Villa Sana har som målsetting å styrke legers bevissthet i forhold til 

legerollen, forebygge utbrenning og fremme legers helse og livskvalitet. Villa Sana-legene 

hadde høyere skår på emosjonell utmattelse, depresjon, angst og selvmordstanker 

sammenlignet med norske leger generelt (31).  

 

To studier (32, 33) brukte data fra en studie om 8 ulike yrker (advokater, leger, sykepleiere, 

lærere, prester, bussjåfører, IT- og reklamebransjen). Studiet er gjort av Research Institute of 

the Norwegian Medical Association and Statistics Norway (SN). Data ble samlet inn ved 

spørreskjema i 2003 og 2005. Et representativt utvalg fra hver yrkesgruppe ble spurt om å bli 

med (1000 fra hver yrkesgruppe). 3275/8000 svarte både i 2003 og 2005 (5017 svarte i 2003 

og 4969 svarte i 2005). 57—68 % av legene svarte. Legene var representative for alle leger i 

Norge.   

 

To studier (34, 35) fulgte medisinstudenter (UiB) til de var unge leger 1—2 år etter studiet. 

Gramstad og medarbeidere (34) fulgte medisinstudenter fra tredje året på studiet til første 

året som unge leger. Data ble samlet ved hjelp av spørreskjema. 234/281 aksepterte 

deltakelse i studien. Svarprosenten var 72—86 %. 
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De Vibe og medarbeidere (35) studerte et utvalg medisin- (N=174) og psykologistudenter 

(N=112) i 6 år fra de var første- og andreårs-studenter (UiO og UiT) til unge leger og 

psykologer 1—2 år etter studiet. Studiet er en randomisert kontrollert studie, der 

intervensjonsgruppen deltok i et 7 ukers mindfulness-basert stressprogram (MBSR) med 

invitasjon til en boostersesjon hvert påfølgende semester.  

 

Diskusjon 

I januar 2019 var omhandlet problemstillingen helse, trivsel og arbeid, og ikke stress, trivsel 

og arbeid. Den omfattende problemstillingen ga utfordringer i både litteratursøket og 

bearbeiding av resultat- og diskusjonsdelen og ble endret i januar 2020. 

 

Søket i januar 2019 ble bygget opp etter gjennomgang av relevante artikler fra 

publikasjonslisten til Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap ved UiO, hvor jeg valgte ut 

MeSH-ord og tekstord som gikk igjen i artiklene. Søkestrengen ble videre supplert med egne 

ord for å fange opp flest mulig artikler som tok for seg helse, trivsel og arbeid hos norske 

leger. Å avgrense søket til legers helse var komplisert, da leger oftest blir omtalt som 

behandler og ikke en del av utvalget. Ingen gode MeSH-ord fanget opp alle relevante 

artikler, da helse, trivsel og arbeid er vide begreper. Løsningen ble å søke bredt med relativt 

mange relevante MeSH-ord og tekstord, men jeg kan likevel ikke garantere for å ha fange 

opp alle relevante artikler. Grunnet dette ble det nødvendig å gå gjennom store deler av 

søket manuelt.  

 

I januar 2019 ble det kun søkt i MEDLINE. I dette søket fanget jeg ikke opp alle relevante 

artikler fra publikasjonslisten til Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap ved UiO, og jeg 

utvidet derfor søket til tre databaser (MEDLINE, EMBASE og PsycINFO) i januar 2020. Siden 

MEDLINE, EMBASE og PsykINFO bruker forskjellige MeSH-ord er også søkestrengene 

tilsvarende ulike. Tekstord er like i alle OVID-databaser. Jeg brukte søket i MEDLINE som 

utgangspunkt og byttet ut MeSH-ord som ble brukt i MEDLINE til tilsvarende MeSH-ord i 

EMBASE og PsykINFO.  

 

Da søket i januar 2020 var ferdig så vi at antall studier var for omfattende til å skrive én 

oversiktsartikkel og problemstillingen ble endret fra å omfatte helse, trivsel og arbeid (31 
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artikler) til stress, trivsel og arbeid (21 artikler). Vi valgte å ikke inkludere studiene som 

omfattet bruk av alkohol, symptomer på angst og depresjon og individuelle faktorer 

(personlighetstrekk) som avhengige variabler, da disse studiene ikke hadde studert 

arbeidsrelaterte faktorer som prediktorer. Resultatene ble da lettere å sammenfatte og 

artikkelen mer oversiktlig og dannet grunnlaget for den ferdige artikkelen.  

 

Konklusjon 

Oversiktsartikkelen konkluderte med følgende: Det har siste ti års tid vært en reduksjon i 

arbeidstilfredshet og profesjonell autonomi blant norske sykehusleger og fastleger, noe som 

for en stor del kan tillegges innføring av samhandlingsreformen. Bedring av kollegastøtte, 

jobb-hjem-stress og hektiske jobbkrav vil kunne øke trivsel. Det samme gjelder økt 

ferdighetstrening i studiet - og individuelle tiltak som rådgivning og oppmerksomhetstrening. 

 
Referanseliste 
1. Johnsen Tea. Fastlegeordningen 2.0: Trønderopprøret; 2018 [Available from: 
http://www.flo20.no/wp-content/uploads/2018/06/TOunders%C3%B8kelse-2.pdf. 
2. Rambøll. Spørreundersøkelse - Sykehuslegers arbeidsforhold 2018. 2018. 
3. Gullestad F. Sykehusleger hardt presset: Klassekampen; 2017 [Available from: 
https://www.klassekampen.no/article/20171202/ARTICLE/171209994. 
4. Nilsen L. 6 av 10 fastleger har vurdert å slutte på grunn av arbeidspress: Dagens 
Medisin; 2018 [Available from: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/04/10/6-av-
10-fastleger-har-vurdert-a-slutte-pa-grunn-av-arbeidspress/. 
5. Shanafelt TD, Balch CM, Bechamps GJ, Russell T, Dyrbye L, Satele D, et al. Burnout 
and career satisfaction among American surgeons. Ann Surg. 2009;250(3):463-71. 
6. Fuß I, Nübling M, Hasselhorn H-M, Schwappach D, Rieger MA. Working conditions 
and Work-Family Conflict in German hospital physicians: psychosocial and organisational 
predictors and consequences. BMC Public Health. 2008;8(1):353. 
7. Fimland SK, Kjenas AS, Ro KI, Schaufel MA. Medical students' attitudes and 
expectations for future working conditions. Tidsskr Nor Laegeforen. 2019;139(17). 
8. Tyssen R. Health problems and the use of health services among physicians: a review 
article with particular emphasis on Norwegian studies. Ind Health. 2007;45(5):599-610. 
9. Belfrage ASV, Grotmol KS, Tyssen R, Moum T, Finset A, Isaksson Ro K, et al. Factors 
influencing doctors' counselling on patients' lifestyle habits: a cohort study. BJGP Open. 
2018;2(3):bjgpopen18X101607. 
10. Frank E, Rothenberg R, Lewis C, Belodoff BF. Correlates of physicians' prevention-
related practices. Findings from the Women Physicians' Health Study. Arch Fam Med. 
2000;9(4):359-67. 
11. Fahrenkopf AM, Sectish TC, Barger LK, Sharek PJ, Lewin D, Chiang VW, et al. Rates of 
medication errors among depressed and burnt out residents: prospective cohort study. Bmj. 
2008;336(7642):488-91. 



 28 

12. Welp A, Meier LL, Manser T. Emotional exhaustion and workload predict clinician-
rated and objective patient safety. Front Psychol. 2014;5:1573. 
13. Hill AB. The environment ande disease: Association or causation? Proceedings of the 
Royal Society of Medicine. 1965;58(5):295-300. 
14. Rovik JO, Tyssen R, Hem E, Gude T, Ekeberg O, Moum T, et al. Job stress in young 
physicians with an emphasis on the work-home interface: a nine-year, nationwide and 
longitudinal study of its course and predictors. Industrial Health. 2007;45(5):662-71. 
15. Tyssen R, Hem E, Gude T, Gronvold NT, Ekeberg O, Vaglum P. Lower life satisfaction 
in physicians compared with a general population sample : a 10-year longitudinal, 
nationwide study of course and predictors. Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology. 
2009;44(1):47-54. 
16. Solberg IB, Ro KI, Aasland O, Gude T, Moum T, Vaglum P, et al. The impact of change 
in a doctor's job position: a five-year cohort study of job satisfaction among Norwegian 
doctors. BMC Health Services Research. 2012;12:41. 
17. Hertzberg TK, Ro KI, Vaglum PJ, Moum T, Rovik JO, Gude T, et al. Work-home 
interface stress: an important predictor of emotional exhaustion 15 years into a medical 
career. Industrial Health. 2016;54(2):139-48. 
18. Belfrage A, Grotmol KS, Lien L, Moum T, Wiese RV, Tyssen R. Medical school 
predictors of later perceived mastery of clinical work among Norwegian doctors: a cohort 
study with 10-year and 20-year follow-up. BMJ Open. 2017;7(9):e014462. 
19. Gude T, Vaglum P. Parent being a physician: Any influence upon job stress in young 
physicians? A Norwegian prospective and longitudinal cohort study. Patient Education & 
Counseling. 2017;100(11):2144-6. 
20. Belfrage A, Grotmol KS, Tyssen R, Moum T, Lien L. Factors associated with low vs 
increased perceived mastery of clinical work over ten years of practice: a prospective study 
of Norwegian doctors. BMC Medical Education. 2018;18(1):116. 
21. Hertzberg TK, Tyssen R, Skirbekk H, Ro KI. Work-home balance in two cohorts of 
Norwegian doctors. Tidsskrift for Den Norske Laegeforening. 2019;139(10):25. 
22. Mahmood JI, Grotmol KS, Tesli M, Moum T, Andreassen O, Tyssen R. Life satisfaction 
in Norwegian medical doctors: a 15-year longitudinal study of work-related predictors. BMC 
Health Services Research. 2019;19(1):729. 
23. Carlsen F, Bringedal B. [Population satisfaction with health care and physicians' job 
satisfaction]. Tidsskrift for Den Norske Laegeforening. 2009;129(5):405-7. 
24. Aasland OG, Rosta J, Nylenna M. Healthcare reforms and job satisfaction among 
doctors in Norway. Scandinavian Journal of Public Health. 2010;38(3):253-8. 
25. Forde R, Aasland OG. Is imperfection becoming easier to live with for doctors? 
Clinical Ethics. 2017;12(1):31-6. 
26. Rosta J, Aasland OG. Perceived bullying among Norwegian doctors in 1993, 2004 and 
2014-2015: a study based on cross-sectional and repeated surveys. BMJ Open. 
2018;8(2):e018161. 
27. Rosta J, Aasland OG, Nylenna M. Changes in job satisfaction among doctors in 
Norway from 2010 to 2017: a study based on repeated surveys. BMJ Open. 
2019;9(9):e027891. 
28. Isaksson Ro KE, Gude T, Tyssen R, Aasland OG. Counselling for burnout in Norwegian 
doctors: One year cohort study. Bmj. 2008;337(7679):1146-9. 



 29 

29. Isaksson Ro KE, Tyssen R, Hoffart A, Sexton H, Aasland OG, Gude T. A three-year 
cohort study of the relationships between coping, job stress and burnout after a counselling 
intervention for help-seeking physicians. BMC Public Health. 2010;10:213. 
30. Isaksson Ro KE, Tyssen R, Gude T, Aasland OG. Will sick leave after a counselling 
intervention prevent later burnout? A 3-year follow-up study of Norwegian doctors. 
Scandinavian Journal of Public Health. 2012;40(3):278-85. 
31. Ro KE, Gude T, Aasland OG. Does a self-referral counselling program reach doctors in 
need of help? A comparison with the general Norwegian doctor workforce. BMC Public 
Health. 2007;7:36. 
32. Langballe EM, Innstrand ST, Aasland OG, Falkum E. The predictive value of individual 
factors, work-related factors, and work-home interaction on burnout in female and male 
physicians: A longitudinal study. Stress and Health. 2011;27(1):73-87. 
33. Innstrand ST. Occupational differences in work engagement: A longitudinal study 
among eight occupational groups in Norway. Scandinavian Journal of Psychology. 
2016;57(4):338-49. 
34. Gramstad TO, Gjestad R, Haver B. Personality traits predict job stress, depression and 
anxiety among junior physicians. BMC Medical Education. 2013;13:150. 
35. de Vibe M, Solhaug I, Rosenvinge JH, Tyssen R, Hanley A, Garland E. Six-year positive 
effects of a mindfulness-based intervention on mindfulness, coping and well-being in 
medical and psychology students; Results from a randomized controlled trial. PLoS ONE 
[Electronic Resource]. 2018;13(4):e0196053. 
 


