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Sammendrag 
 
Mål og problemstilling: Denne studien har undersøkt klinikeres holdninger til 

oppgaveglidning i primærhelsetjenesten ved fastlegekontor med følgende problemstilling: 

«Hvordan er klinikeres holdninger til oppgaveglidning ved fastlegekontor i 

primærhelsetjenesten?».   

 

Bakgrunn: Oppgaveglidning kan potensielt brukes som et verktøy for å effektivisere 

helsetjenestene ved å skape en bedre ressursutnyttelse og øke fleksibiliteten. Helsevesenet står 

overfor flere utfordringer i årene som kommer; mangel på helsepersonell, en aldrende 

befolkning, helseskadelig livsstil, teknologisk utvikling og økte krav til kvalitet. Det har vært 

lite forskning på oppgaveglidning i Norge, da WHO har fokusert på utviklingsland hvor man 

opplever en stor mangel på godt trente helsearbeidere. Land som USA, Sverige og Finland har 

gitt sykepleiere utvidede roller i helsevesenet ved å gjøre endringer i den tradisjonelle 

oppgavefordelingen.  

 

Metode: Det er utført en kvalitativ studie med åtte semistrukturerte intervjuer. Utvalget har 

bestått av leger, sykepleiere og helsesekretærer ved fastlegekontorer på Østlandet. Det har blitt 

utført en tematisk nettverksanalyse av dataene. Det teoretiske rammeverket består i hovedsak 

av Abbott sin profesjonsteori og teori om tverrfaglig samarbeid. Det har også blitt gjort en 

utdypende beskrivelse med definisjon av fire forskjellige typer oppgaveglidning: 

diversifisering, spesialisering, vertikal substitusjon og horisontal substitusjon.  

 

Hovedfunn: Utvalget er positive til oppgaveglidning, og mener det gir en bedre effektivitet og 

kvalitet på tjenesten. Legene merker at de sparer tid ved å kunne flytte oppgaver til sykepleier. 

Visse forutsetninger må være på plass, for at oppgaveglidning skal fungere mest mulig 

hensiktsmessig. Tillit må ligge til grunn for at legene skal kunne beholde oversikten gjennom 

et godt samarbeid med andre yrkesgrupper. Det skal ligge en kvalitetsgrunn bak flytting av 

oppgaver mellom yrkesgrupper, noe som krever kjennskap til hverandres og egne 

ansvarsområder og kompetanse. Potensielle utfordringer ved oppgaveglidning kan for legene 

være å opprettholde oversikten og tilvenne seg en annen arbeidsmåte. Riktig bruk av 

kompetanse var også et gjennomgående tema – oppgaver må flyttes på grunnlag av rett 

kompetanse og ikke på grunn av tidspress hos legene.  
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Konklusjon: Resultatene fra denne studien samsvarer i noen grad med Abbott sin 

profesjonsteori, men avviker fra teorien på området der han mener det oppstår en slags 

dragkamp mellom profesjonene. Resultatene fra studien samsvarer også mye med teoriene om 

tverrfaglig samarbeid. Det har i hovedsak blitt referert til oppgaveglidning som vertikal 

substitusjon blant informantene i utvalget. Gitt en rekke forutsetninger stiller samtlige i utvalget 

seg positive til oppgaveglidning ved fastlegekontor.  
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1 Innledning  
 

Helsevesenet står overfor flere utfordringer i årene som kommer. Vi opplever blant annet 

mangel på helsepersonell, en aldrende befolkning, helseskadelig livsstil, teknologisk utvikling 

og økt krav til kvalitet (Helsedirektoratet, 2012). Dette er faktorer som bidrar til at vi må tenke 

nytt når det kommer til organisering og ledelse av helsetjenestene. En av løsningene kan være 

å se på muligheten for å endre oppgavefordelingen mellom de forskjellige yrkesgruppene. Ved 

å bruke et verktøy som oppgaveglidning kan det potensielt effektivisere helsetjenestene ved å 

bedre ressursutnyttelsen og øke fleksibiliteten. I denne masteroppgaven er det oppgaveglidning 

ved fastlegekontor i primærhelsetjenesten som er temaet.  

 

Demografiske trender viser en sterk vekst i antall eldre i tiden fremover, fordi folk lever lenger 

enn før. De store fødselskullene etter andre verdenskrig er hovedårsaken til den sterke økningen 

i antall eldre over 80 år som vil komme i årene fremover (SSB, 2019b). 

Befolkningsframskrivinger fra Statistisk sentralbyrå viser at levealderen til både menn og 

kvinner vil øke i fremtiden. Forventet levealder ved fødsel blant menn og kvinner var i 2017 

henholdsvis 80,9 år og 84,3 år, framskrevet levealder for menn og kvinner i 2040 er henholdsvis 

85,4 år og 87,8 (SSB, 2018). Statistisk sentralbyrå har sett på gjennomsnittlige antall 

konsultasjoner hos fastlege i løpet av et år per person. Aldersgruppen 67-79 år har i 

gjennomsnitt 4 konsultasjoner per person per år mens aldersgruppen 20-29 år har kun 2,2 

konsultasjoner i gjennomsnitt per person per år hos fastlegen (SSB, 2019a). Basert på disse 

tallene ser vi at bruken av fastlege øker med alderen, noe som vil skape et større behov for 

fastleger i årene fremover gitt en høyere andel eldre og økende levetid hos befolkningen.  

 

Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert begrepet oppgaveglidning («task shifting») som 

den rasjonelle omfordelingen av oppgaver blant helsepersonell. Oppgaveglidning er en 

delegeringsprosess hvor spesifikke oppgaver omfordeles til mindre spesialisert helsepersonell. 

En omfordeling av arbeidsstyrken på denne måten kan være en løsning for bedre dekning av 

helsepersonell og en bedre utnyttelse av de tilgjengelig menneskelige ressursene (World Health 

Organization, 2007).  

 

Samhandlingsreformen som tredde i kraft 1.januar 2012 har vært med på å legge et større press 

på primærhelsetjenesten da denne reformen blant annet innebærer at mer av helsehjelpen skal 
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utføres i lokalmiljøet (St.meld. nr. 47 (2008-2009), s. 15). Samhandlingsreformen har medført 

horisontal oppgaveglidning fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. Denne 

oppgaveglidningen har påvirket fastlegenes tid og ressurser, og har vært bidragsytende til å 

skape den nåværende rekrutteringskrisen for norske fastleger (Malterud mfl., 2020, s.2). 

 

Oppgaveglidning er ikke noe nytt fenomen innenfor helsevesenet, men det har vært en økende 

interesse for det de siste årene. Det trengs mer bevissthet rundt oppgaveglidning. 

Oppgaveglidning anses som et meget aktuelt tema både i dag og for fremtiden. Dagens og 

fremtidens mangel på helsepersonell, kombinert med en voksende eldre befolkning, vil tvinge 

frem endringer i organiseringen av helsetjenestene for å drive et bærekraftig helsevesen. 

Legedekningen i vestlige land er relativt god, men den demografiske utviklingen vil kreve et 

økt antall leger. Samtidig er legers gjennomsnittlige arbeidstid synkende (Frich, 2012, s. 8). 

Omfordeling av den tradisjonelle oppgavefordelingen mellom profesjoner i helsevesenet kan 

påvirke flere forhold; kvaliteten på tjenesten, pasientflyten, tilgjengeligheten, klinikeres 

arbeidshverdag og organiseringen innad på en avdeling/enhet. Det jeg forsøker å finne svaret 

på i denne masteroppgaven, er hva klinikerne tenker om det å endre på oppgavefordelingen seg 

imellom. Til syvende og sist er det klinikerne som er tettest på både pasientene og oppgavene, 

og det er deres arbeidshverdag som vil bli påvirket av oppgaveglidning.  

 

Problemstillingen i denne oppgaven er: «Hvordan er klinikeres holdninger til oppgaveglidning 

ved fastlegekontor i primærhelsetjenesten?» For å finne svar på problemstillingen har det blitt 

utført en kvalitativ studie ved fastlegekontorer på Østlandet. Utvalget består av leger, 

sykepleiere og helsesekretær, og datainnsamlingen består av semistrukturerte intervjuer. Alle i 

utvalget jobber på et fastlegekontor som er en del av primærhelseteamprosjektet som ble startet 

1. april 2018. Helse- og omsorgsdepartementet ga Helsedirektoratet ansvar for 

gjennomføringen av pilotprosjektet med utgangspunkt i Stortingsmelding 29 (2014-2015) 

«Fremtidens primærhelsetjeneste» (Helsedirektoratet, 2019). Primærhelseteam er team med 

ansvar for grunnleggende helsetjenester til helse befolkningen og i pilotprosjektet defineres et 

primærhelseteam til å bestå av fastlege, sykepleier og helsesekretær i fastlegepraksiser. 

Primærhelseteam skal muliggjøre et bredere og mer samordnet tilbud, bedre tilgjengelighet og 

riktigere bruk av personellressurser (St.meld. nr. 26 (2014-2015), s. 19). Målet med 

pilotprosjektet var å teste om primærhelseteam i fastlegepraksiser gir et bedre tilbud til 

pasientene enn den vanlige fastlegepraksisen.  
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Denne oppgaven er begrenset til å belyse klinikeres holdninger til oppgaveglidning ved 

fastlegekontor i primærhelsetjenesten. Det vil ikke bli tatt stilling til oppgaveglidning i andre 

deler av helsevesenet, økonomiske perspektiver eller om oppgaveglidning er positivt eller 

negativt fra et mer overordnet ståsted.   

 

I inneværende kapittel omtales bakgrunn for valg av tema, oppgavens problemstilling og 

avgrensninger som har blitt gjort. I kapittel 2 presenteres bakgrunn og tidligere forskning på 

temaet. Deretter blir det teoretiske rammeverket nærmere utdypet i kapittel 3. Det teoretiske 

rammeverket baserer seg i hovedsak på profesjonsteori og tverrfaglig samarbeid. Metoden i 

studien og begrunnelse av metodiske valg vil bli beskrevet i kapittel 4. I kapittel 5 vil resultatene 

av datainnsamlingen representeres i før de senere vil bli drøftet i lys av teorien i kapittel 6. 

Oppgavens konklusjon vil komme helt til slutt i kapittel 7.   
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2 Bakgrunn 
 

2.1 Utfordringer og utviklingstrender i norsk helsevesen 
 

Mangel på helsepersonell, en aldrende befolkning, helseskadelig livsstil og økte krav til kvalitet 

er utfordringer helsevesenet står overfor i årene som kommer (Helsedirektoratet, 2012). Fram 

til 2050 vil vi blant annet kunne forvente en fordobling av antall eldre over 67 år og som en 

følge av dette vil vi også se en økning i en rekke aldersrelaterte sykdommer som for eksempel 

kols, hjertesvikt, demens og kreft (St.meld. nr. 47 (2008-2009), s. 43). For å kunne ha et 

bærekraftig tilbud i helsevesenet i årene som kommer vil organiseringen og ledelsen av 

helsevesenet være avgjørende.   

 

I Norge har det offentlige ansvaret for å tilby helsetjenester til befolkningen. Graden av 

spesialisering er avgjørende når det kommer til ansvarsfordelingen mellom de fire regionale 

helseforetakene, som er eid av staten og kommunene. Spesialisthelsetjenester tilbys av de fire 

regionale helseforetakene. Det omfatter blant annet somatiske og psykiatriske sykehus, 

poliklinikker og behandlingssentre, opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner, 

privatpraktiserende spesialister og laboratorie- og røntgenvirksomhet (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2014). Primærhelsetjenesten i Norge omhandler helsetjenester utenfor 

institusjon. Tilbudet innebærer fokus på helsefremmende og forebyggende, allmennlegetjeneste 

og sykepleiertjenester utenfor sykehus (Braut, 2019). Pasienten henvises fra 

primærhelsetjenesten, som oftest fra fastlegen, og til spesialisthelsetjenesten ved tilstander som 

krever spesialisert behandling.  

 

2.1.1 Samhandlingsreformen 
Samhandlingsreformen har blant annet som mål å skape en ny fremtidig kommunerolle og i 

større grad utvikle spesialisthelsetjenesten til å bruke sin spesialiserte kompetanse i større gard. 

Den nye kommunerollen skal ta den største andelen av den forventede veksten av behov i en 

samlet helsetjeneste (St.meld. nr. 47 (2008-2009), s. 26). For folks helse og samfunnets 

økonomi, er det et ønske om å tilrettelegge tjenestetilbudet, slik at sykdomsutvikling enten kan 

hindres eller utsettes (St.meld. nr. 47 (2008-2009), s. 15). En riktigere oppgavedeling mellom 

kommunene og spesialisthelsetjenesten var et ønske for å utnytte spesialisthelsetjenestens 

kompetanse (St.meld. nr. 47 (2008-2009), s. 16). 
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2.1.2 Utfordringer ved fastlegeordningen  
Det ble foretatt en evaluering av fastlegeordningen i perioden september 2018 – august 2019, 

etter bestilling av Helsedirektoratet. Grunnen til denne evalueringen, er at ordningen er under 

et betydelig press og man ser behov for tiltak i fremtiden for å sikre et bærekraftig helsevesen 

(Ernst & Young AS og Vista Analyse, 2019, s. VI). Rekrutteringsutfordringene har også blitt 

en realitet i større og mer sentrale kommuner, noe som over tid vil være med på å påvirke 

fastlegedekningen i en negativ retning. I tillegg blir oppgavemengden sett på som en 

nøkkelutfordring. Den høye arbeidsbelastningen påvirker både fastlegenes livskvalitet og 

kvaliteten på pasientbehandlingen (Ernst & Young AS og Vista Analyse, 2019, s. IV). 

Hovedutfordringen i dagens fastlegeordning er å sørge for at nok leger ønsker å være fastleger 

med dagens arbeidsbelastning (Ernst & Young AS og Vista Analyse, 2019, s. 207). Et av 

tiltakene som kom frem under evalueringen, og som ifølge forfatterne av rapporten er relevant 

og derfor bør vurderes er:  

 

«Fastlegene bør få kortere lister, og det bør gjøres en gjennomgang av hvilke oppgaver 

som bør ligge på fastlegens bord. Det er sannsynlig at flere oppgaver i større grad bør 

kunne håndteres av andre enn fastlegene.» (Ernst & Young AS og Vista Analyse, 2019, 

s. 208) 

 

2.1.3 Primærhelseteam 
Regjeringen vil at det skal bli mer teambaserte tjenester rundt pasientene med et større fokus 

på tilgjengelighet, tverrfaglighet og koordinering (St.meld. nr. 26 (2014-2015), s. 50). 

Etablering av primærhelseteam er et mulig tiltak for å sikre bedre koordinerte tjenester, et 

bredere tjenestetilbud og bedre bruk av de samlede ressursene. I Meld. St. 26 (2014-2015) 

Fremtidens primærhelsetjeneste blir et primærhelseteam, definert som:” ... en flerfaglig gruppe 

med helse- og sosialpersonell, som arbeider sammen for å levere lokalt tilgjengelige helse- og 

omsorgstjenester til en definert størrelse uavhengig av alder, kjønn og diagnoser.” Kjernen i et 

primærhelseteam består av allmennlege, sykepleier og administrativt personell (St.meld. nr. 26 

(2014-2015), s. 50). 

Målet med det tverrfaglige samarbeidet som vil foregå i primærhelseteamprosjektet, er at 

pasientene skal få bedre tilgjengelighet og en større bredde i tilbudet. Samtidig skal det være et 

fokus mot brukere med kroniske sykdommer og brukere med sammensatte behov, for at disse 
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skal få en bedre opplæring og oppfølging. Primærhelseteamprosjektet har også som mål å skape 

mer sammenhengende og koordinerte tjenester (Helsedirektoratet, 2019).  

 

En evaluering av primærhelseteamprosjektet viser at det krever tid for de involverte legene, 

sykepleierne og helsesekretærene å finne sine roller og arbeidsmåter i 

primærhelseteamprosjektet (Universitetet i Oslo mfl., 2019, s. 8). At det tar tid med 

implementeringen, er ingen overraskelse, da det krever tid for å bygge opp tillit, endre 

tradisjoner og inngrodde arbeidsmåter. Evalueringen peker på at norske legekontorer ikke har 

den organisasjonsstrukturen og den klare ledelsen som kreves for en rask implementering.  
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2.2 Tidligere forskning 
 

2.2.1 Søkeprosessen 
I prosessen med å kartlegge tidligere forskning på oppgaveglidning i helsevesenet benyttet jeg 

ført tilfeldig søk i ulike databaser og vanlige søkemotorer. Videre ble det gjennomført et mer 

systematisk søk ved bruk av Google Scholar, som er en søkemotor for akademisk litteratur. 

Søkene i Google Scholar ble utført via Universitetet i Oslo sitt nettverk for å sikre full tilgang 

til alle relevante artikler. Søkeord som ble benyttet var: Task shifting, skill mix, 

oppgaveglidning, oppgavedeling, oppgaveoverføring, jobbglidning, primary care og health 

care. Søkeordene ble brukt både alene og i ulike kombinasjoner under søkeprosessen.  

 

I søkeprosessen fant jeg mye forskning om oppgaveglidning knyttet til utviklingsland. WHO 

har omtalt oppgaveglidning som et virkemiddel for å løse helseutfordringer, som HIV/AIDS, i 

utviklingsland hvor man opplever en stor mangel på godt trente helsearbeidere (World Health 

Organization, 2007, s.1). WHO viser til positive erfaringer knyttet til oppgaveglidning innad i 

et helseteam. De viser til vertikal substitusjon, hvor oppgaveglidningen foregår fra leger til 

annet helsepersonell som har kortere opplæring og færre kvalifikasjoner, som sykepleiere 

(World Health Organization, 2007, s.6). 

 

2.2.2 Utvidet sykepleierrolle 
I flere land har det blitt praktisert en utvidet sykepleierrolle. Konseptet og utdannelsen av 

avanserte sykepleiere («advanced practice nurses») startet i USA på 1960-tallet (Lindblad mfl., 

2012, s. 70). Ifølge det Internasjonale rådet for sykepleie (the International Council of Nursing), 

defineres avanserte sykepleiere på følgende måte:  

“A Nurse Practitioner/Advanced Practice Nurse is a registered nurse who has acquired 

the expert knowledge base, complex decision-making skills and clinical competencies 

for expanded practice, the characteristics of which are shaped by the context and/or 

country in which s/he is credentialed to practice” (Lindblad mfl., 2012, s. 70). 

 

Lindblad mfl. har gjennomført en studie i Sverige hvor de har sett på erfaringene rundt den nye 

rollen avanserte sykepleiere i primærhelsetjeneste. Fra studien kommer det frem at avanserte 

sykepleiere ikke sees på som en erstatning for fastlegene, men heller som et verdifullt 

supplement til helsevesenet ved at de gjør det mulig for fastlegene å konsentrere seg om mer 
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kompliserte områder. Studien viser at avanserte sykepleiere har lengre konsultasjoner og flere 

undersøkelser med pasientene (Lindblad mfl., 2012, s. 73).   

I Finland har det blitt gjennomført en studie av Fagerström og Glasberg, hvor de har evaluert 

den avanserte sykepleierrollen i Finland. Avanserte sykepleiere blir sett på som en viktig ressurs 

i pleien av pasienter med kroniske sykdommer og akutte helseproblemer (Fagerström og 

Glasberg, 2011, s. 928). I studien pekte de også på viktigheten av å informere alt helsepersonell 

og pasienter om rollen til avanserte sykepleiere, samt å ha en klar definisjon på 

ansvarsområdene. I studien konkluderer de med at avanserte sykepleiere ble sett på som en 

mulighet for å forbedre tilgjengeligheten av helsetjenester for pasientene (Fagerström og 

Glasberg, 2011, s. 925).   

Som nevnt tidligere har Samhandlingsreformen ført til en horisontal oppgaveglidning fra 

spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. En studie gjennomført i Norge har sett på 

fastlegers erfaringer med horisontal oppgaveglidning og pasientsikkerhet. Fastlegene i studien 

rapporterte at det var flere bivirkninger av horisontal oppgaveglidning som kan sette 

pasientsikkerheten i fare, for eksempel ved at flere oppgaver overføres til fastlegene, som igjen 

kan skape forsinkelser for nødvendige undersøkelser. Studien vider eksempler på a 

utskrivningsklare pasienter blir bedt om å kontakte fastlegen for sykemelding og avklaring 

rundt førerkort av leger på sykehuset (Malterud mfl., 2020, s. 26). Andre bivirkninger er 

overdiagnostisering og redusert tilgjengelighet. Fastlegene blir pålagt å ta flere fysiske 

undersøkelse og screeningprøver før de kan henvise videre til sykehusene. Denne horisontale 

oppgaveglidningen stammer som regel fra omfattende prosedyrer utløst som en effekt av 

retningslinjer fra helsemyndigheter. Dette kan skape en forsinkelse for de pasientene det 

gjelder, samtidig vil det også føre til overdiagnostisering og dårligere tilgjengelighet for andre 

pasienter (Malterud mfl., 2020, s. 26).  

 

2.2.3 Oppgaveglidning fra leger til sykepleiere i 
primærhelsetjenesten 
Maier og Aiken (2016, s. 927) har gjennomført en studie hvor de har sett på oppgaveglidning 

som vertikal substitusjon fra leger til sykepleiere i primærhelsetjenesten i 39 forskjellige land. 

De ser en utviklende trend for å utvide sykepleiers bruksområde i primærhelsetjenesten. Studien 

viser en stor variasjon i graden av oppgaveglidning, Maier og Aiken (2016, s. 928) deler landene 

inn i 3 grupper ut; omfattende oppgaveglidning, begrenset oppgaveglidning og ingen 
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oppgaveglidning. 28 % av landene, blant annet USA, Storbritannia og Finland, praktiserer 

omfattende oppgaveglidning, hvor sykepleier/avansert sykepleier kan ta seg av et fullstendig 

eller nesten fullstendig pasientbesøk, noe som er viktig for å øke tilgjengeligheten, kontinuitet 

i omsorgen og effektivitet (Maier og Aiken, 2016, s. 928-931). 41 % av landene, blant annet 

Sverige, Spania og Danmark, praktiserer begrenset oppgaveglidning hvor praksisen for 

sykepleiere har blitt avansert innenfor grenser og foregår vanligvis under legetilsyn (Maier og 

Aiken, 2016, s. 930-931). 31 % av landene, blant annet Norge, Frankrike og Tyskland, faller 

inn under gruppen som ikke praktiserer oppgaveglidning offisielt. I disse landene eksisterer 

pilotprosjekter eller utvikling i småskala (Maier og Aiken, 2016, s. 930-931). 
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3 Teori 
 

I dette kapittelet vil det teoretiske rammeverket for oppgaven bli presentert. Begrepet 

oppgaveglidning vil først bli nærmere definert og beskrevet. Deretter vil profesjonsteorien bli 

presentert. Her vil både Abbott sin profesjonsteori og teori om tverrfaglig samarbeid bli brukt, 

da dette er teorier som passer best til oppgavens tema og problemstilling.   

 

3.1 Oppgaveglidning 
 

3.1.1 Definisjon 
WHO har definert oppgaveglidning som den rasjonelle omfordelingen av oppgaver blant 

helsepersonell, som består av en delegeringsprosess hvor oppgaver omfordeles til mindre 

spesialisert helsepersonell (World Health Organization, 2007).  Denne omfordelingen kan være 

med på å bidra til en bedre dekning av helsepersonell og bedre utnyttelse av tilgjengelige 

menneskelige ressurser. Mangel på dekningen av godt trent helsepersonell er et globalt problem 

men det er mest kritisk i utviklingsland hvor HIV og AIDS er et utbredt problem (World Health 

Organization, 2007). 

 

Oppgaveglidning kan potensielt brukes som et effektivt verktøy for og blant annet bidra til en 

bedre utnyttelse av ressursene, frigjøre tid, fjerne flaskehalser og gi en mer effektiv 

pasientbehandling (Helsedirektoratet, 2014).  Dette kan forekomme ved at oppgaver som 

tradisjonelt har vært knyttet til en spesiell profesjon, kan overføres til andre yrkesgrupper. Det 

vil skape en bedre utnyttelse av den tilgjengelige kompetansen og ressurser. Den vanligste 

formen for oppgaveglidning innenfor helsevesenet er når oppgaver blir omfordelt fra 

helsepersonell med høyere utdanning til helsepersonell med lavere utdanning, men 

oppgaveglidningen kan også forekomme på tvers yrkesgrupper med samme utdanningsnivå 

(World Health Organization, 2008).  

 

3.1.2 Fire typer oppgaveglidning 
Nancarrow og Borthwick (2005, s. 905) bruker fire forskjellige typer oppgaveglidning for å 

forklare hvordan dagens arbeidsstyrke kan endres; diversifisering, spesialisering, vertikal 

substitusjon og horisontal substitusjon. Blant annet på grunn av en mer pasientsentrert omsorg 

ser man et behov for endring i dagens arbeidsstyrke. En pasientsentrert omsorg skaper et større 
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fokus på tjenestebrukerens behov fremfor profesjonenes behov, noe som skaper utfordringer 

for profesjonsmakten da det krever mer fleksibilitet både for arbeidet og organiseringen av 

helsevesenet (Nancarrow and Borthwick, 2005, s. 898).  

 

Diversifisering og spesialisering innebærer endringer innenfor en profesjon og det skaper en 

utvidelse av profesjonens grenser innenfor en enkelt disiplin (Nancarrow and Borthwick, 2005, 

s. 905). For eksempel kan man ta eierskap over en oppgave som eksisterer innad i profesjonen, 

men som ikke har vært eid av noen tidligere. Vertikal og horisontal substitusjon innebærer 

endringer på tvers av profesjonene, her skjer det endringer på tvers av de tradisjonelle grensene 

(Nancarrow and Borthwick, 2005, s. 905). For eksempel så kan en yrkesgruppe ta over 

oppgaver som tradisjonelt har blitt utført av en annen yrkesgruppe. Begrepene vertikal og 

horisontal substitusjon refererer til utdanningsnivå, kompetanse eller status mellom utøverne 

(Nancarrow and Borthwick, 2005, s. 909). 

 

Diversifisering er når en profesjon utvider sitt repertoar og dermed får en utvidet rolle innenfor 

en disiplin (Frich, 2012, s. 6). Diversifisering kan foregå ved at man tar eierskap over oppgaver 

innad i en profesjon som tidligere ikke har blitt eid av noen (Nancarrow and Borthwick, 2005, 

s. 905). Diversifiering kan foregå på flere måter, for eksempel ved identifisering av nye 

markeder, ny måter å tilby eksisterende tjenester på eller introduksjon av ny teknologi som 

medisiner eller ny behandling. Datateknologien har for eksempel vært med på å utvide 

kirurgenes rolle ved at de kan utføre videolaparoskopi (Nancarrow and Borthwick, 2005, s. 

906).  

 

Spesialisering er nøkkelen til arbeidsdelingen (Nancarrow and Borthwick, 2005, s. 906). 

Spesialisering foregår når et medlem av en profesjon utvikler en økt kompetanse innenfor en 

spesifikk gren av faget (Frich, 2012, s. 6). Ved spesialisering er det kun én undergruppe av 

profesjonen som har gått igjennom en spesifikk utdanning og oppnådd en tittel som får 

praktisere bestemte oppgaver. Oppgaver som er utviklet gjennom diversifisering er i motsetning 

tilgjengelig for hele profesjonen (Nancarrow and Borthwick, 2005, s. 907). Innenfor medisin 

har spesialisering tradisjonelt blitt assosiert med økt autoritet innenfor profesjonen, høyere 

prestisje og bedre økonomiske betingelser. Ifølge Nancarrow og Borthwick (2005, s. 907) blir 

dem medisinske spesialiseringen sett på som formell, da den er satt i et strukturert system. Dette 

i motsetning til sykepleiere som har mer uformelle systemer for spesialisering.  
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Vertikal substitusjon går ut på en delegering eller overtakelse av oppgaver på tvers av 

profesjoner og yrkesgrupper (Frich, 2012, s. 6). Nivået på utdanning og kompetansen mellom 

de aktuelle yrkesgruppene er ikke likt ved vertikal substitusjon, og det kan foregå både 

«oppover» og «nedover» når det kommer til utdanningsnivå. For eksempel kan sykepleiere 

overta oppgaver som tradisjonelt har blitt utført av leger, dette er et eksempel på vertikal 

substitusjon som går «nedover», altså oppgaver overføres fra en yrkesgruppe med høyere 

utdanning til en yrkesgruppe med lavere utdanning (Nancarrow and Borthwick, 2005, s. 909).  

 

Horisontal substitusjon går ut på at yrkesgrupper med samme utdanningsnivå og kompetanse, 

men fra forskjellig fagbakgrunn, overtar roller som tradisjonelt har blitt utført av den andre 

disiplinen (Frich, 2012, s. 6). Et eksempel kan være mellom leger og kliniske psykologer, hvor 

kliniske psykologer får rett til å forskrive legemidler som normalt blir gjort av leger. Når 

oppgaver er utydelig definert og ikke beskyttet gjennom reguleringer, vil potensialet for 

horisontal substitusjon øke. Sannsynligheten for horisontal substitusjon er større blant utøvere 

med liknende roller (Nancarrow and Borthwick, 2005, s. 911).       

 

3.1.3 Oppgaveglidning i denne oppgaven 
Det finnes flere forskjellige begreper som omtaler det samme temaet som denne oppgaven 

omhandler; oppgaveglidning, oppgavedeling, jobbglidning eller det engelske begrepet «task 

shifting». I denne oppgaven vil begrepet oppgaveglidning benyttes. Videre i oppgaven vil 

begrepet oppgaveglidning primært referere til vertikal substitusjon, men også i noen tilfeller 

horisontal substitusjon der det er relevant. Oppgaveglidning vil bli sett på som et virkemiddel 

eller et verktøy.   

 

I denne oppgaven er formålet å avklare klinikeres holdninger til oppgaveglidning ved 

fastlegekontorer i primærhelsetjenesten, det anses derfor nyttig med en begrepsavklaring. 

Helsedirektoratet sin avklaring av begrepet legges til grunn i denne oppgaven da den anses som 

passende til oppgavens problemstilling. Helsedirektoratet omtaler oppgaveglidning på følgende 

måte:  

 

«Oppgavedeling handler om at arbeidsoppgaver som tidligere har vært tilknyttet en 

særskilt profesjon også skal kunne utføres av andre yrkesgrupper, for bedre utnyttelse 

av samlet kompetanse og ressurser. Endret oppgavedeling mellom helsepersonell kan 

bidra til mer hensiktsmessig bruk av ressursene, frigjøre tid, fjerne flaskehalser og gi 
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mer effektiv pasientbehandling.» (Helsedirektoratet, 2014, s. 54) 

 

3.2 Profesjonsteori 
 

Oppgaveglidning i primærhelsetjenesten innebærer en omfordeling av oppgaver mellom 

forskjellige yrkesgrupper. De største yrkesgruppene innad i helsevesenet er leger og 

sykepleiere, som begge kan kalles klinikere. Leger og sykepleiere kan også kalles profesjoner, 

og i den sammenheng anses det naturlig å bruke profesjonsteori for å se på oppgavens 

problemstilling. Oppgaveglidning vil påvirke både legers og sykepleieres arbeidsoppgaver og 

ansvarsområder.  

 

3.2.1 Profesjonsbegrepet 
Profesjonsbegrepet er et omstridt begrep, men det utelukker ikke muligheten for en 

fellesforståelse av begrepets kjerne. Det er et begrep det er vanskelig å komme utenom da det 

er en naturlig del av vårt vokabular når vi snakker om det moderne yrkesliv og samfunn 

(Molander og Terum, 2008, s. 17). En av de vanligste måtene å referere til en profesjon på er å 

si at det er en type yrke. Molander og Terum (2008, s. 17-18) bruker Weber sin definisjon av 

en profesjon: «Den spesifiseringen, spesialiseringen og kombinasjon av en persons 

prestasjoner som utgjør grunnen for hans muligheter til kontinuerlig forsørgelse eller erverv.» 

En profesjon består av visse oppgaver som krever et visst minimum av utdanning. 

Utdanningsnivået gjenspeiler hvor mye man oppnår av prestisje, uavhengighet og 

arbeidsansvar (Freidson, 1970, s. 54). Alle profesjoner er yrker, men alle yrker er ikke 

profesjoner. Freidson (1970, s. 21) argumenterer for at en profesjon skiller seg fra andre yrker 

ved at profesjoner har blitt gitt retten til å ha kontroll over sitt eget arbeidet. Det forventes 

«profesjonalitet» knyttet til et yrke som beskrives som en profesjon. Begrepet assosieres også 

med kunnskap og godt utviklede ferdigheter. Leger og sykepleiere er de største profesjonene 

innenfor helsevesenet.  

 

3.2.2 Det organisatoriske og det performative aspektet 
Det organisatoriske og det performative aspektet er to aspekter vi kan bruke for å få en dypere 

forståelse av profesjonsbegrepet. Det organisatoriske aspektet går ut på hvordan yrket er 

organisert, fordi et yrke må organiseres på en bestemt måte for å kunne ivareta de tilhørende 

oppgavene. Når noen behersker en oppgave på en god, riktig eller forbilledlig måte, omtaler vi 
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dem som «profesjonelle» i hverdagsspråket (Molander og Terum, 2008, s. 18). Ordet profesjon 

viser da til en spesiell kvalitet ved handling og utførelse av oppgaver, det performative aspektet 

går ut på hvordan utøverne av profesjonen handler eller utfører oppgaver (Molander og Terum, 

2008, s. 18). 

 

Det organisatoriske aspektet går ut på hvordan yrket er organisert for å ivareta sine oppgaver. 

En profesjon relateres til en yrkesgruppe som har kontroll på sine oppgaver, denne kontrollen 

er delvis ekstern og delvis intern (Molander og Terum, 2008, s. 18). Den eksterne kontrollen 

kommer fra adgangen til arbeidsoppgavene, mens den interne kontrollen kommer av utførelsen 

av arbeidsoppgavene. Monopol fører med seg en kontroll over oppgavene. En profesjon 

reserverer oppgaver for en viss type utdanning, og det er en ekskluderende yrkesgruppe som 

lukker adgangen for de utenfor profesjonen. På den måten kan man si at en profesjon regulerer 

markedet, fordi ved å ha kontroll over adgangen til arbeidsoppgavene har man også kontroll på 

tilbudet av tjenestene (Molander og Terum, 2008, s. 18). Autonomi gir profesjonene en viss 

type intern kontroll siden standardene for arbeidsoppgavene ikke er definert av en ekstern 

autoritet, men av profesjonen selv basert på kunnskapen man innehar. I tillegg til å være 

autonome, er også profesjoner politiske konstituerte yrker. Da staten, på grunnlag av tillit til 

yrkesgruppens kompetanse, gir yrkesgruppen rett til å ivareta bestemte arbeidsoppgaver på 

vegne av fellesskapet. Det kan sees på som en samfunnskontrakt når institusjonaliseringen av 

en yrkesgruppe forplikter seg til å tjenes visse allmenne interesser (Molander og Terum, 2008, 

s. 18). 

 

Det performative aspektet går ut på hvordan utøverne av profesjonen handler eller utfører 

oppgaver. Utøverne av profesjonen må i sine arbeidsoppgaver kombinere formalisert kunnskap 

med utøvelse av skjønn (Molander og Terum, 2008, s. 19). Profesjoner yter tjenester. Noe som 

kan være vanskelig å måle og kontrollere er produktiviteten og arbeidsprosessen. Profesjoner 

har personer som er avhengig av dem, disse kalles klienter. Klientene søker bistand hos 

profesjonene for å kunne håndtere betydningsfulle forhold (Molander og Terum, 2008, s. 19). 

Tjenestene som utføres av profesjoner søker endring, for eksempel en endring ved å gå fra syk 

til frisk (Molander og Terum, 2008, s. 19). Det vil alltid være en risiko for klienten som 

oppsøker profesjonen, og det er knyttet en usikkerhet til utfallet. Profesjonen påtar seg et ansvar 

overfor klienten (Molander og Terum, 2008, s. 20).         
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3.3 Abbott sin profesjonsteori 
 

Oppgaveglidning vil bli sett på i lys av Abbott sin profesjonsteori da oppgaveglidning vil ha en 

påvirkning på oppgaver og ansvarsområder for de forskjellige profesjonene. Abbott beskriver 

profesjoner på følgende måte: «… professions are exclusive occupational groups applying 

somewhat abstract knowledge to particular cases.» (Abbott, 1988, s. 8). Ifølge Abbott er det 

den abstrakte kunnskapen som gir profesjonene kontroll over deres arbeidsområde.  

 

3.3.1 Profesjoner satt i system         
Profesjoner blir ikke sett på enkeltvis, ifølge Abbott (1988, s. 33) eksisterer de sammen i et 

slags system. Selv om den abstrakte kunnskapen gir profesjonene kontroll over eget 

arbeidsområde vil også større sosiale krefter kunne ha en indirekte påvirkning på profesjonene. 

Denne påvirkningen skjer gjennom strukturen på systemet som profesjonen befinner seg i 

(Abbott, 1988, s. 59). På denne måten må profesjonene forholde seg til både samfunnet og andre 

profesjoner. Samfunnet gir profesjonene tillatelse til å utøve tjenester samtidig som de setter 

restriksjoner for hvilke tjenester de kan utføre.  

 

Systemet profesjonene befinner seg i er i en kontinuerlig endringsprosess. De blir påvirket av 

blant annet teknologi og politikk, samtidig som de har en påvirkningskraft på hverandre 

(Abbott, 1988, s. 35). Disse påvirkningene fører til endringer i systemet. Det eksisterer en 

gjensidig avhengighet mellom profesjonene, endringer i en profesjon kan resultere i 

konsekvenser for en eller flere andre profesjoner (Abbott, 1988, s. 86).  

 

3.3.2 Jurisdiksjon  
Abbott bruker begrepet jurisdiksjon som et nøkkelbegrep i sin teori og definerer det som 

koblingen mellom en profesjon og dens tilhørende arbeid (Abbott, 1988, s. 20). Det betyr en 

profesjonell kontroll over en profesjon og dens arbeidsoppgaver, og det mest sentrale trekket 

ved en profesjon er kontrollen over kunnskap og dens anvendelse (Abbott, 1988, s. 53-54). 

Jurisdiksjonen omfatter profesjonens eksklusivitet og kontroll over sine oppgaver. Dette betyr 

ikke at alle bestemte oppgaver er forbeholdt kun en profesjon, ifølge Abbott kan andre 

profesjoner overta oppgavene. Abbott mener at profesjonens jurisdiksjon kan vinnes ved hevd. 

Når man har hevdet den eksklusive retten til en oppgave har man vunnet jurisdiksjon og dermed 

styrket sin posisjon blant profesjonene. Jurisdiksjonen er gjensidig, det vil si at en profesjons 

jurisdiksjon vil påvirke en annen profesjons jurisdiksjon (Abbott, 1988, s. 86). På denne måten 
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ser Abbott på profesjonsutviklingen som et resultat av en dragkamp om jurisdiksjon mellom de 

forskjellige profesjonene. Jurisdiksjon kan dermed brukes til å utforske forholdet mellom 

forskjellige profesjoner.  

 

Muligheten for profesjonsutviklingen skapes ved at flere profesjoner kan beherske noen av de 

samme oppgavene. Hvis en profesjon for eksempel mister en oppgave, vil denne profesjonen 

miste noe av sin rett og det vil svekke jurisdiksjonen. Hvilken påvirkning det har på 

jurisdiksjonen, kommer også an på hva slags oppgaver profesjonen mister. Det påvirker 

jurisdiksjonen i større grad jo mer avansert en oppgave er.  

 

3.4 Tverrfaglig samarbeid 
 

3.4.1 Samarbeid på tvers av profesjoner 
Chesters mfl. (2011, s. 2) refererer til samarbeid eller teamarbeid mellom forskjellige 

fagpersoner som tverrfaglig samarbeid. I mange vestlige nasjoner blir det stadig viktigere å 

forstå hverandres yrker med tanke på kronisk og akutt helseomsorg (Chesters mfl., s. 3). Ved å 

jobbe sammen kan man dra nytte av hverandres kompetanse, men for at det skal være mulig 

krever det at man har kjennskap til hverandres yrker og dermed kompetanseområder. Det er 

flere grunner til at tverrfaglig samarbeid er viktig, blant annet på grunn av den økende 

kompleksiteten i leveringen av helsetjenester, den aldrende befolkningen, økende antall 

mennesker med kroniske sykdommer og den globale mangelen på helsepersonell (Chesters 

mfl., 2011, s. 4). Tverrfaglig samarbeid kan bidra til å optimalisere helsetjenester, styrke 

helsesystemer og forbedre helseutfall, så lenge det foregår på en effektiv måte (Chesters mfl., 

2011, s. 4). I primærhelsetjenesten ser vi ofte allmennleger som jobber alene. Ved å jobbe mer 

teambasert og skape pasientomsorgsteam lokalt, vil man potensielt kunne forbedre kvaliteten 

på omsorgen rettet mot pasienter med kroniske sykdommer. Dette krever at rollene innad i 

teamet er tydelig definert. At det er en klar og tydelig delegering av oppgaver og at rollene i 

teamet innehar tilstrekkelig kompetanse (Chesters mfl., 2011, s. 4).   

 

3.4.2 Teorien om sosial identitet og selvkategoriseringsteorien 
Enkeltindivider har både en sosial identitet og en personlig identitet. Når den sosiale identiteten 

blir større enn den personlige identiteten vil atferden endres fra individuell atferd til kollektiv 

atferd. Den personlige identiteten definerer hva som gjør en person unik og hva som skiller 

personen fra andre mennesker. Sosial identitet definerer individer ut ifra hvilke egenskaper de 
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har til felles med andre i en gruppe (Coyle mfl., 2011, s. 44). Det vil si at man ønsker å handle 

på gruppen sin vegne fremfor sine personlige interesser. Denne prosessen er kjent som 

depersonalisering av seg selv, og er den sentrale hypotesen i selvkategoriseringsteorien som er 

en videreutvikling av teorien om sosial identitet (Coyle mfl., 2011, s. 44).  Jo sterkere man 

identifiserer seg med en gruppe, jo større er sannsynligheten for at man vil utøve en kollektiv 

atferd og bruke gruppen sine normer. Hvor sterkt man identifiserer seg med gruppen avhenger 

av i hvilken grad man opplever en likhet til gruppemedlemmene (Chesters mfl., 2011, s. 44). 

Ved å jobbe i team, ønsker man å utnytte både tiden og kompetansen til de ansatte på en mer 

hensiktsmessig måte. Effektive teamarbeid innenfor helse viser en forbedret pasientbehandling 

ved at mangler i tjenesteleveransen forhindres (Coyle mfl., 2011, s. 40).  

 

3.4.3 Tillit og erkjennelse av kompetanse og roller 
Tillit er en viktig faktor som spiller inn i tverrfaglig samarbeid. Graden av tillit påvirker i hvor 

stor grad fagfolk samarbeider, er villige til å delegere og dele ansvar. Tilstedeværelse av tillitt 

i et team fører til at man blir mer komfortable med å stole på andres kompetanse og det kan 

potensielt føre til en større ansvarsdeling (MacNaughton mfl., 2013, s. 7). Fra en studie i 

Sverige vet vi at gjensidig tillitt mellom en avansert sykepleier og fastlegen ble høyt verdsatt 

og sett på som nødvendig. Fastlegene i denne studien var også godt kjent med sykepleierens 

kompetanseområder (Lindblad mfl., 2010, s. 71). For at kommunikasjonen innad i et tverrfaglig 

team skal være vellykket, vil det være viktig at hvert medlem i teamet har kunnskap om andre 

teammedlemmers roller og kompetansenivå (Thomson mfl., 2015, s. 634). 
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4 Metode 
 
I dette kapittelet vil oppgavens metodiske bakgrunn bli presentert. Alle valg er gjort for å 

besvare oppgavens problemstilling på en best mulig måte. Først vil valg av forskningsmetode 

og studiedesign bli presentert, før forskningsprosessen blir nærmere utdypet gjennom en 

presentasjon av datainnsamling og tematisk analysering av dataene. Til slutt vil jeg gå inn på 

prosjektets kvalitet og se på etiske overveielser som har blitt gjort i forbindelse med studien.  

 

4.1 Kvalitativ metode 
 

Hensikten med denne studien var å utforske hva klinikere tenker om oppgaveglidning i 

primærhelsetjenesten. Jeg har valgt å bruke kvalitativ metode, som er forskningsstrategier som 

består av beskrivelse, analyse og fortolkning av karaktertrekk og egenskaper ved de 

fenomenene som skal studeres (Malterud, 2017, s. 30). Materialet i en kvalitativ studie består 

av tekst, og denne teksten kan være innhentet fra samtaler eller observasjoner (Malterud, 2017, 

s. 30). I denne studien er materialet innhentet fra individuelle intervjuer. Jeg valget å 

gjennomføre en kvalitativ studie med individuelle intervjuer fordi dette er en metode som egner 

seg for få vite mer om menneskelige egenskaper som erfaringer, opplevelser, tanker, 

forventninger, motiver og holdninger (Malterud, 2017, s. 31). Denne metoden egner seg godt 

til min problemstilling som søker å undersøke klinikeres holdninger til oppgaveglidning i 

primærhelsetjenesten.  

 

4.2 Rekruttering 
 

I forbindelse med rekrutteringen av informanter brukte jeg både strategisk utvalg og 

snøballteknikk. Strategisk utvalg brukes for at materialet best mulig kan belyse 

problemstillingen (Malterud, 2017, s. 58). Jeg valgte bevisst å henvende meg til fastleger og 

sykepleiere som jobber ved et fastlegekontor da min problemstilling omhandler 

primærhelsetjenesten. Jeg var også bevisst på å henvende meg til fastlegekontorene som deltar 

i pilotprosjektet om primærhelseteam. Snøballteknikk ble brukt da jeg opplevde det som noe 

vanskelig å komme i kontakt med aktuelle kandidater. Snøballteknikk går ut på at man bruker 

nettverket til de som allerede har sagt ja for å få tak i flere aktuelle deltakere (Malterud, 2017, 

s. 60). Rekrutteringsprosessen viste seg å være noe vanskeligere enn først antatt. Det var 
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vanskelig å finne direkte kontaktinformasjon til aktuelle kandidater og jeg måtte derfor flere 

steder henvende meg via fastlegekontoret sin mailadresse, der denne var tilgjengelig. 

 

Utvalget i denne studien er ikke representativt, da det er for lite til å kunne representere hele 

populasjonen. Utvalget besto av 1 helsesekretær, 4 sykepleiere og 3 leger. Blant legene besto 

utvalget av både menn og kvinner, mens blant sykepleierne og helsesekretæren var det kun 

kvinner. Aldersspennet i utvalget var fra 30-årene til 60-årene.  

 

En mulig ulempe med mitt utvalg er at alle i utvalget, med unntak av pilotintervjuet, er tilknyttet 

pilotprosjektet om primærhelseteam. Begrunnelsen bak valget om å ha et utvalg hvor alle er en 

del av pilotprosjektet om primærhelseteam, er at deltakelse i dette prosjektet krever 

bevisstgjøring og gjennomføring av oppgaveglidning. Det er en mulighet for at de er mer 

motiverte for oppgaveglidning i forhold til andre klinikere som ikke har ønsket å være med i 

det samme pilotprosjektet. I fremtidige studier bør man også prøve å finne andre klinikere som 

ikke har vært involvert i slike prosjekter.  

 

4.3 Datainnsamling og gjennomføring av intervjuer 
 

En vanlig metode innenfor kvalitativ forskning er ulike former for intervju. Jeg valgt å samle 

inn data ved bruk av individuelle semistrukturerte intervjuer. Begrunnelsen for valg av 

intervjuform var at jeg ønsket å få frem mest mulig av informantenes egne erfaringer og 

refleksjoner om temaet, og ved denne formen kunne jeg også tolke informantenes kroppsspråk. 

Ved å bruke et spørreskjema, ville jeg ikke fått et godt nok dypdykk i temaet, og jeg ville mistet 

muligheten til å stille oppfølgingsspørsmål rundt relevant informasjon som kommer frem.   

 

Før gjennomføringen av intervjuene utarbeidet jeg en intervjuguide (se vedlegg 3). Her hadde 

jeg stort fokus på å formulere åpne spørsmål. Spørsmål som:” Hva er …?”,” Hvordan foregår 

…?” og” Hva tenker du om …?” er spørsmål som kan belyses ved bruk av kvalitativ metode 

(Malterud, 2017, s. 32). I kvalitative intervjuer ønsker man ikke å standardisere 

intervjusituasjonen og ha en for detaljert intervjuguide (Malterud, 2017, s. 133-134). Jeg brukte 

intervjuguiden som en huskeliste med noen sentrale spørsmål om temaet. Underveis i 

intervjuene stilte jeg oppfølgingsspørsmål der jeg anså det som relevant for min problemstilling. 

Jeg reviderte intervjuguiden noe underveis ut ifra erfaringer fra de første intervjuene som ble 

gjennomført.   
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Samtlige intervjuer ble gjennomført på informantene sine arbeidsplasser, begrunnelsen for dette 

var å gjøre det enklest mulig for informantene å delta i studien samtidig som at det virket 

naturlig. Informantene kunne bestemme både tid og sted for intervjuet, og de sørget i alle 

tilfellene for at det var et passende rom tilgjengelig uten forstyrrelser. Det første intervjuet ble 

gjennomført som et pilotintervju. Jeg gjennomførte dette intervjuet for å få en bedre forståelse 

av problemstillinger knyttet til oppgaveglidning i helsevesenet, og bakgrunnen for å opprette et 

masterprogram i avansert klinisk sykepleie. 

 

Før alle intervjuene ble det også hentet skriftlig informert samtykke (se vedlegg 2). 

Informantene ble gitt tid til å lese grundig gjennom før signering. Informert samtykke er en 

forutsetning for all forskning som omfatter mennesker (Malterud, 2017, s. 74). En del av 

informert samtykke omhandlet bruk av lydopptaker, dette var ikke noe problem under noen av 

intervjuene. Lydopptaker ble derfor brukt under alle intervjuene for å skape et bedre fokus. Det 

gjorde det lettere å stille relevante oppfølgingsspørsmål. Det var behov for å sende søknad til 

Norsk senter for forskningsdata (NSD) på grunnlag av bruk av lydopptaker og lagring av 

intervjudata. Søknaden til NSD ble godkjent i november 2019 (se vedlegg 1) og 

datainnsamlingen startet i desember 2019.  

 

4.4 Bearbeidelse og analyse 
 

4.4.1 Transkripsjon 
Etter datainnsamling må materialet organiseres og klargjøres for analyse (Malterud, 2017, s. 

77). En kvalitativ analyse krever at materialet er sammenfattet til tekst på en tilgjengelig og 

håndterbar måte, og derfor ble intervjuene transkribert fortløpende i løpet av intervjuprosessen 

(Malterud, 2017, s. 77). Jeg opplevde transkripsjonsfasen som tidkrevende da det tok tid å høre 

igjennom råmaterialet. Til tross for at prosessen med transkribering var tidkrevende fant jeg 

denne prosessen nyttig da jeg fikk satt meg godt inn i dataene (Braun og Clarke, 2006, s. 87). 

 

4.4.2 Tematisk nettverksanalyse  
For analyse av dataene har jeg valgt å bruke tematisk nettverksanalyse. Tematisk analyse er en 

metode for å identifisere, analysere og rapportere temaer i dataene (Braun og Clarke, 2006, s. 

79). En tematisk nettverksanalyse består av tre trinn: datareduksjon, utforskning av teksten og 

integreringen av utforskningen (Attride-Stirling, 2002, s. 390).  
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Jeg startet med å kode materialet som er steg 1 i den tematiske nettverksanalysen som i alt 

består av 6 steg. For å kode materialet leste jeg gjennom alle de transkriberte intervjuene, her 

lette jeg etter enkeltord og sitater som jeg fant interessante og nyttige for å kunne svare på min 

problemstilling. Disse enkeltordene og sitatene ble deretter kodet ført jeg dissekerte tekstene 

inn i ulike segmenter ved å bruke rammeverket jeg hadde utarbeidet.  

 

Deretter gikk jeg over til steg nummer 2 for å identifisere temaer fra det kodede materialet. 

Dette gjorde jeg ved å lese igjennom tekstsegmentene til hver av kodene og trakk ut de mest 

fremtredende og viktige temaene. Jeg gikk så igjennom temaene jeg hadde funnet og gjorde 

dem spesifikke og brede nok til å kunne avgrense ideene. Dette steget krever mye 

oppmerksomhet og tolkningsarbeid som er viktig ved indentifisering av temaene (Attride-

Stirling, 2002, s. 392). Jeg fant det noe utfordrende å komme frem til temaer som kunne belyse 

problemstillingen jeg skulle utforske.  

 

Videre gikk jeg i gang med å konstruere det tematiske nettverket, steg nummer 3. Attride-Stirlig 

strukturerer en tematisk nettverksanalyse ved hjelp av å organisere temaene inn i et hovedtema, 

flere organiserende temaer og flere grunnleggende temaer. Jeg startet med å identifisere mitt 

hovedtema for analysen. Deretter utledet jeg fire organiserende temaer. Disse fire organiserende 

temaene endret jeg senere til tre organiserende temaer. Etter å ha fått bedre oversikt over 

analysen min, så jeg at det ene organiserende temaet passet under et av de andre organiserende 

temaene.  Jeg fant mange grunnleggende temaer som jeg sorterte inn under de forskjellige 

organiserende temaene. Noen grunnleggende temaer var like under de forskjellige 

organiserende temaene, som for eksempel tid. Jeg utarbeidet meg en figur (se figur 1) for å 

holde oversikten over de forskjellige temaene i løpet av analyseprosessen. 
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Figur 1: Tematisk nettverksanalyse 

 

Nå var jeg ferdig med delen som omhandlet datareduksjon i analyseprosessen. Deretter fulgte 

delen som omhandlet teksten, og jeg startet på steg 4 som innebar å beskrive og utforske det 

tematiske nettverket. Jeg gikk igjennom alle de organiserende temaene med tilhørende 

grunnleggende temaer og beskrev det med egne ord, her noterte jeg meg også flere potensielle 

sitater. Videre var det tid for å summere det tematiske nettverket i steg nummer 5 før jeg helt 

til slutt i steg nummer 6 tolket mønstrene jeg hadde funnet i den tematiske nettverksanalysen. 

Jeg satt mønstrene jeg hadde funnet opp mot relevant teori. For å beslutte hvilke temaer jeg 

skulle inkludere for å besvare problemstillingen så jeg på temaene i lys av oppgavens formål, 

som er å undersøke klinikeres holdninger til oppgaveglidning ved fastlegekontorer.     

 

4.5 Prosjektets kvalitet 
 

4.5.1 Validitet 
Validitet krever konsistens i studien, altså en rød tråd. Det skal være en logisk forbindelse 

mellom problemstillingen som skal belyses, teorier, metoder og dataene (Malterud, 2017, s. 



 23 

25). For å oppnå validitet er det derfor viktig at metoden bestemmes på bakgrunn av 

problemstillingen som har blitt valgt.  

 

Intern validitet sier noe om studiens relevans, om det har blitt brukt relevante begreper eller 

kartleggingsmetoder for å studere fenomenet (Malterud, 2017, s. 23). Den interne validiteten 

forteller oss dermed om studien måler det den faktisk har til hensikt med å måle. For å sikre at 

problemstillingen har blitt svart, har det blitt jobbet aktivt med intervjuguiden og analyseringen 

av dataene i løpet av forskningsprosessen. Dette har vært med på å sikre studiens interne 

validitet. Ekstern validitet sier noe om studiens overførbarhet, altså om i hvilken sammenheng 

funnene kan gjøres gjeldene utover den sammenheng der studien er gjennomført (Malterud, 

2017, s. 24). For å sikre studiens eksterne validitet har det i det skriftlige arbeidet blitt lagt vekt 

på å beskrive utvalget og hvor medlemmene i utvalget er hentet fra. Ved å belyse dette vil det 

være lettere for leseren å kunne vurdere om funnene er overførbare til andre situasjoner.  

 

En metode jeg har valgt å bruke i studien for å forbedre validiteten er åpenhet rundt valgene jeg 

har tatt i løpet av arbeidet.  

 

4.5.2 Refleksivitet 
Det er viktig å være både åpen og bevisst om egne tanker, refleksjoner og mulige skjevheter 

som kan påvirke forskningen (Malterud, 2017, s. 19). Det kan både sees på som en styrke og 

en svakhet å ha liten erfaring innen arbeidet til sykepleiere og fastleger ved fastlegekontor. 

Liten erfaring kan ha gitt meg en fordel ved refleksjon av resultatene. Det har ført til at det har 

blitt stilt spørsmål om resultatene og gitt mulighet for å ha et kritisk syn på feltet. Det har gitt 

meg en nødvendig avstand for å kunne møte ny kunnskap og forskjellige refleksjoner. På den 

andre siden kunne mer erfaring gjort det lettere å finne relevante spørsmål både til 

intervjuguiden og oppfølgingsspørsmål i løpet av intervjuene. I løpet av intervjuene ønsket jeg 

å nullstille meg så mye som mulig for å unngå at data fra det foregående intervjuet la føringer 

for det neste. Det ble brukt semistrukturerte intervjuer da jeg ønsket at informantene skulle 

snakke så fritt som mulig slik at jeg unngikk å stille ledende spørsmål. Jeg tillot meg selv å 

revidere intervjuguiden i noen tilfeller etter de første intervjuene, hvor jeg så det 

hensiktsmessig. Endringene i intervjuguiden var små, men jeg ser på det som en fordel da jeg 

var oppmerksom på fokuset intervjuguiden ga.  
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4.6 Etiske overveielser 
 

Studien er godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD) med prosjektnummer 943045. 

Alle deltakerne i studien ble på forhånd informert om hensikten med studien, at det er frivillig 

å delta og at de kan trekke seg når som helst. Det ble innhentet skriftlig samtykke i forkant av 

alle intervjuene.  

 

På bakgrunn av at studiens tema er å anse som lite sensitiv, er det ikke tatt andre etiske hensyn 

enn personvern i denne studien.  
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5 Resultater 
 
I dette kapittelet vil resultatene fra datainnsamlingen bli presentert. Funnene fra de individuelle 

intervjuene vil bli beskrevet og sitater fra tekstmaterialet vil bli brukt for å understreke viktige 

poeng som har kommet fram.  

 

Temaene som vil bli gjennomgått i dette kapittelet er de samme temaene som ble nevnt i den 

tematiske analysen. Formålet med studien var å se på klinikeres holdninger til oppgaveglidning 

i primærhelsetjenesten. Datamaterialet er delt opp i de tre organiserende temaene ’utfordringer’, 

’fordeler’ og ’forutsetninger’. Jeg vil her presentere hvert av de enkelte organiserende temaene 

med tilhørende grunnleggende temaer.  

 

5.1 Utfordringer 
 

I intervjuguiden hadde jeg et spørsmål som var direkte knyttet til utfordringer som alle 

informantene fikk i løpet av intervjuet;” Uavhengig av profesjonene oppgavene glis mellom, 

kan du beskrive hva du mener kan være utfordringene med oppgaveglidning på et 

fastlegekontor?”  

 

5.1.1 Endringsvillighet 
Det var flere utfordringer knyttet til oppgaveglidning som ble trukket fram. Utfordringer knyttet 

til endringsvillighet hos legene var en av utfordringene som ble belyst.   

 

” Alle er ikke like endringsvillige. Noen synes det er veldig vanskelig å endre seg. Hvis 

du har jobbet på en måte i 30 år, så er det veldig vanskelig å plutselig gjøre ting på en 

annen måte enn hvordan du alltid har gjort det. Så det har vi sett at kanskje har vært 

den største utfordringen her.” (Intervju nr. 5, lege)  

 

Jeg hadde ingen direkte spørsmål i intervjuguiden om endringsvillighet hos klinikere. 

Utfordringen kom frem under flere av intervjuene med både leger og sykepleiere ved snakk om 

hvor mye sykepleierne på fastlegekontorene ble brukt og om det var forskjell i bruken blant 

legene. Et oppfølgingsspørsmål som ble brukt når denne utfordringen kom opp var ’Hvorfor 

tror du det er forskjell i bruken?”. Her kom det frem at det ikke virket som at legene var redd 

for å svekkes som profesjon, men at det var kontrollen og oversikten over pasientene som var 
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det mest kritiske. Hvor lenge legene hadde jobbet var en faktor som spilte inn på hvor 

endringsvillige informantene opplevde at de var.  

 

” Noen leger synes det er veldig vanskelig, fordi de har jobbet på en måte i 30-35 år. 

Så de er redde for å slippe opp, for de er redde for å miste oversikten. De har fulgt opp 

disse pasientene veldig godt. Du ser veldig stor forskjell på yngre leger kontra eldre 

leger.” (Intervju nr. 4, sykepleier)  

 

Endringsvilligheten var også noe som endret seg over tid. For fastlegekontorene som hadde 

blitt med i prosjektet om primærhelseteam, var det nytt at det var en sykepleier tilstede. 

Interessen for prosjektet og endringsvilligheten blant legene innad på legekontorene som 

representantene kom fra, var forskjellig, noe som førte til forskjellige utgangspunkt ved start. 

Det viste seg at legene som var mindre endringsvillige, var mer villige til å benytte seg av 

sykepleier, etter hvert som de så at det fungerte for andre leger. De trengte en bekreftelse på at 

det fungerte for andre, før de selv ønsket å benytte seg av den ekstra ressursen, noe som førte 

til at det har tatt lang tid for noen. Oppgaver som, ved noen steder, har blitt overført til 

sykepleier er for eksempel årskontroller med kroniske syke pasienter og kognitive tester. 

 

” Kun én fastlege ønsket å være med i primærhelseteam-prosjektet. Og det merker jeg 

når jeg treffer de andre sykepleierne som jobber på de andre legesentrene i dette 

prosjektet her sånn nasjonalt. At det er et litt annet utgangspunkt, for der har på en 

måte legene ønsket å delta i prosjektet fra starten av. Nå har jeg et veldig bra samarbeid 

med de fastlegene som er her, men det har tatt veldig lang tid.” (Intervju nr. 6, 

sykepleier) 

 

5.1.2 Oversikt 
Et gjennomgående mønster i intervjuene var at flere av informantene trakk frem utfordringer 

knyttet til legens oversikt over pasientenes behandling. Legene ønsket ikke å miste oversikten 

over pasienten ved å gi fra seg ansvar og arbeidsoppgaver til andre. Legene har vært vant til å 

jobbe selvstendig i mange år, og når en sykepleier kommer inn, står de ikke lenger alene. De 

får muligheten til å endre sine arbeidsvaner, noe som også kan medføre en svekkelse av den 

totale oversikten over pasienten.  
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” Det har nok vært mer at legene har vært redde for å miste den totale oversikten som 

de har vært vant til å ha helt alene.” (Intervju nr. 6, sykepleier) 

 

Ikke alle så på denne utfordringen som problematisk dersom visse forutsetninger var på plass. 

For eksempel ble samarbeidet mellom legen og sykepleier trukket frem som en viktig faktor for 

at det skulle være mulig å fungere.  

 

” Ulempen er jo også at ikke jeg sitter på all info til enhver tid. Men jeg opplever ikke 

den ulempen som noe problematisk altså. Hvis jeg ikke har et veldig tett samarbeid med 

sykepleieren, så mister jeg helt oversikt, så det er helt klart en ulempe dersom det ikke 

foreligger et tett samarbeid.” (Intervju nr. 5, lege) 

 

5.1.3 Riktig bruk av kompetanse 
Et gjennomgående tema var fokuset på riktig bruk av kompetanse, blant annet med tanke på 

bevisstheten rundt hvilke oppgaver som burde flyttes og hvilke oppgaver som ikke burde 

flyttes. Legeoppgaver kan for eksempel ikke flyttes til en sykepleier uten tilstrekkelig 

kompetanse fordi legen ikke har kapasitet. Det er ønskelig å flytte oppgaver for å opprettholde 

eller heve kvaliteten på utførselen av en bestemt oppgave, og da må kompetansen være på plass 

hos den personen som oppgaven blir flyttet til. 

 

” Også tenker jeg oppgaveglidning blir vanskelig hvis jeg gir oppgaver til sykepleier, 

som egentlig burde vært legeoppgaver, siden jeg ikke har kapasitet. Da blir det også 

feil, legeoppgaver er fortsatt legeoppgaver. Så det er også litt den bakenforliggende 

motivasjonen til hvorfor man flytter oppgaver og det er litt kjernen i prosjektet synes 

jeg. Vi skal finne ut hva slags oppgaver sykepleier bør gjøre på et legesenter, ikke hva 

slags oppgaver skal sykepleier gjøre fordi legen ikke har tid. Tenker det skal være en 

kvalitetsgrunn til at oppgaven flyttes.” (Intervju nr. 5, lege) 

 

For å kunne utføre oppgaveglidning på en korrekt og forsvarlig må man, ifølge informantene, 

være bevisst rundt hvilke oppgaver som både kan og bør flyttes. Bevisstheten rundt hvilke 

oppgaver som flyttes fører til at man flytter de riktige oppgavene og på den måten vil det ikke 

gå ut over kvaliteten på tjenesten.  
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” Man trenger bevissthet. Men jeg synes egentlig ikke oppgaveglidning, jo kanskje 

oppgaveglidning kan bli vanskelig hvis man skal begynne å flytte oppgaver som egentlig 

ikke bør flyttes. Så lenge det er riktige typer oppgaver så er det helt ok.” (Intervju nr. 5, 

lege) 

 

Riktig bruk av kompetanse gjelder alle oppgaver som flyttes mellom lege, sykepleier og 

helsesekretær ved et legekontor. Informantene uttrykte at det er viktig at oppgavene flyttes på 

grunnlag av rett kompetanse – både oppover og nedover i systemet – for at oppgaveglidning 

skal fungere. Legen må skille hvilke oppgaver som skal flyttes til sykepleier og hvilke oppgaver 

som skal flyttes til helsesekretær. Dersom man har bevisstheten på hvilken kompetanse 

oppgavene trenger, kan man unngå å måtte flytte samme oppgave flere ganger, som illustrert i 

sitatet under.  

 

” Jeg ser liksom ulemper som kan være at de har funnet ut at jeg er en sekretær til. Og 

det må jeg prøve å få frem at jeg har andre ting å gjøre, jeg har en timebok og jeg har 

ting jeg skal følge opp. Så jeg må passe på at hvis jeg ikke har tid så er jeg flink til å si 

at det må du ta med helsesekretæren. Det er veldig ofte henvendelser fra leger, som 

kommer med en lapp om at kan du gå inn og sjekke ut det, det og det. Da tenker jeg at 

det er en arbeidsoppgave som jeg skjønner at du gjerne vil slippe, men den passer ikke 

for meg.” (Intervju nr. 4, sykepleier)  

 

5.1.4 Pasientenes forventninger 
Ifølge informantene som jeg intervjuet, kan oppgaveglidning også medføre utfordringer knyttes 

til pasientenes forventninger. Pasientene har sine forventninger, og informantene uttrykte at det 

kan være nødvendig med en forventningsavklaring overfor pasienten, dersom man har inkludert 

sykepleier på legekontoret. Pasientene er vant til å møte sin fastlege ved besøk på legekontoret 

og forstår nok ikke nødvendigvis hvorfor han eller hun møter en sykepleier istedenfor. Visse 

konsultasjoner krever legekompetanse, men andre konsultasjoner kan fint gjøres av en 

sykepleier uten at kvaliteten blir dårligere ovenfor pasienten.  

 

” Også er det andre som ikke ser helt vitsen, som altså hvorfor skal jeg til sykepleier jeg 

skal jo til deg som lege. De har nok en forventing om å møte en lege på et legekontor. 

Så kommer det litt an på hva de kommer for også.” (Intervju nr. 5, lege)  
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For pasienten kan det kreve noe tid å bli vant til at noen konsultasjoner foregår med sykepleier 

og ikke med lege. Det er viktig at pasientene blir informert om situasjonen på legekontoret og 

hvordan de fordeler oppgavene mellom legen og sykepleier. Denne forventningsavklaringen 

må tas med pasienten, også vil det kreve noe tid for å venne seg til endringene for pasienten.  

 

” Men det er klart at ting må gå seg til. Man må bli kjent og det tar tid før man gir 

pasienter til sykepleier. Også må pasientene få en liten forberedelse på at de skal møte 

en sykepleier, istedenfor en lege. Noen har sagt at nei, jeg skal ikke til sykepleier, jeg 

skal snakke med legen. Men jeg tror det kun er i oppstartsfasen, det her må gå seg til.” 

(Intervju nr. 2, helsesekretær) 

 

5.1.5 Tid 
En utfordring som kom frem knyttet til oppgaveglidning var tid. Det ble både snakk om tid 

relatert til at endringer tar tid og tid relatert til arbeidsmengde. Det krever tid å få alle til å være 

med på endringer og i tillegg krever det til å sette seg inn i endringene. Som sitatet under 

illustrerer kan man ikke ta for gitt at alle stiller seg positive til endringer.   

 

” Også er det de som ikke tar seg tid til å jobbe med at nå skal jeg gjøre annerledes. De 

er kanskje ikke motivert nok. For det tar jo veldig mye tid å jobbe med å endre seg og 

endre et system, så det har vi sett at det vanskeligste kanskje har vært å få med alle. 

Men jeg synes vi er på god vei nå. Det går bedre og bedre. Men det krever jo at vi jobber 

sammen som en enhet på en helt annen måte. For det vi trodde til å begynne med var at 

alle bare ble med, men det var ikke automatisk sånn.” (Intervju nr. 5, lege)  

 

Ved å inkludere sykepleier på et legekontor, tar det tid for legene å bli kjent med sykepleier, 

noe som resulterer i at det tar tid før oppgavene kommer. Og hvis legene i tillegg ikke er positivt 

innstilt til endringen, vil det mest sannsynlig ta enda lenger tid før sykepleier får tilstrekkelig 

med oppgaver.  

 

” Akkurat som forventet i og med at mange var negative så ville det ta en stund, man 

måtte bli kjent med sykepleier før man begynte å henvise til henne.” (Intervju nr. 7, lege) 

 

Fastleger har i dag allerede en overfylt arbeidshverdag, så en stor utfordring knyttet til å være 

med i et nytt prosjekt som omhandler oppgaveglidning var hva slags effekt dette ville ha på 
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deres arbeidstid. Flere av legene var bekymret for at det ville skape merarbeid som krevde tid, 

tid de allerede hadde for lite av.  

 

” Jeg tror nok at legene var redde for at dette var et prosjekt som kom til å ta mye tid å 

følge opp. Og de har ikke noe tid. Så det og skulle sette i gang nye prosjekter for noen 

som allerede jobber veldig mye, mange timer i uken. De var kanskje litt redd for hva det 

betyr, om det betyr merarbeid. At dette betydde at de måtte bruke ende mer tid var noe 

mange var redde for.” (Intervju nr. 6, sykepleier)  

 

Et prosjekt som primærhelseteam har krevd noe merarbeid for legene på legekontorene for at 

de skal kunne ha kontroll og oversikt over hvem som har hvilke arbeidsoppgaver. Noen har 

valgt å dele dette merarbeidet mellom seg, slik at det kun tilsvarer litt ekstra tid per lege. Andre 

har valgt å legge merarbeidet til en lege, noe som da resulterer i en del merarbeid på en person, 

men ikke noe merarbeid på resten.  

 

” … men det tar en del tid med administrasjon, men det er jeg alene som gjør det da.” 

(Intervju nr. 7, lege)   

 

5.1.6 Økonomi 
Økonomi knyttet til å ha sykepleier på et legekontor var en utfordring som kom fram. Det krever 

både en arbeidsplass, lønn og andre betingelser for å ha en sykepleier på plass. De ekstra 

utgiftene må være mindre enn de ekstra inntektene ved å ha en sykepleier tilstede for at det skal 

være en lønnsom ordning for legekontoret.  

 

” Det ene er kontorlokaler og lønn. Også er det det at sykepleiere har kommunal 

pensjon, KLP, som man er bundet av, og som er en veldig dyr pensjon for en lege som 

ansetter de.” (Intervju nr. 7, lege)  

 

5.2 Fordeler 
 

I intervjuguiden hadde jeg et spørsmål som var direkte knyttet til fordeler som alle informantene 

fikk i løpet av intervjuet;” Uavhengig av profesjonene oppgavene glis mellom, kan du beskrive 

hva du mener kan være fordelene med oppgaveglidning på et fastlegekontor?”  
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5.2.1 Tid 
Et tema som var gjennomgående for både leger og sykepleiere under intervjuene når det kom 

til fordeler, var tid. Legene var klare på at oppgaveglidning sparte dem for tid, samtidig som at 

kvaliteten på arbeidet økte. 

 

” Jeg ser på oppgaveglidning vesentlig både for meg selv for å spare tid og bedre 

kvaliteten på arbeidet.” (Intervju nr. 7, lege)   

 

Legene uttrykte under intervjuene at sykepleierne var til stor hjelp når det for eksempel kom til 

kontroller. Oppgaver som ikke nødvendigvis trengte legekompetanse for å bli utført forsvarlig 

kunne legene flytte til sykepleieren. Ved at sykepleier kan avlaste legene og ta seg av flere 

kontroller med pasientene, føler legene at de spares for en del tid.  

 

” Sykepleier har kommet inn for et drøyt år siden og jeg vil si at hun avlaster oss legene 

i ganske stor grad når det gjelder kontroller, for eksempel blodtrykk og diabetes. Og det 

sparer oss en del tid.” (Intervju nr. 8, lege)   

 

Under intervjuene uttrykte legene at de har en stor arbeidsbelastning hvor tiden ikke alltid 

strekker til. Som illustrert i sitatet under, uttrykte en av legene at noe må gjøres med 

arbeidsbelastningen i fremtiden. Et forslag for å bedre situasjonen var færre pasienter på listene 

kombinert med flere leger. Et annet forslag var å ha en ekstra ressurs med kompetanse til å 

kunne avlaste legene med dagens lister.  

 

” Fordelen er jo rett og slett å få kabalen til å gå opp tidsmessig. Med alle oppgavene 

som vi har fått pålagt de siste årene. Jeg tenker enten så er løsningen at vi må halvere 

listene våre og få inn flere leger, eller så må man få inn en person som har 

kompetanseområder som kan avlaste oss.” (Intervju nr. 8, lege)  

 

At det ble bedre tid med sykepleier til stede har det ikke bare vært legene og sykepleierne som 

har merket. Legene og sykepleierne uttrykte at de har fått gode tilbakemeldinger fra pasientene 

som føler at de blir mer sett og får mer tid til å lufte sine problemstillinger. Legene og 

sykepleierne har også fått inntrykk av at pasientene føler tilgangen til hjelp er bedre enn 

tidligere når det var kun legen som hadde konsultasjonene på legekontoret.  
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” Pasientene setter pris på det, de føler seg mer sett, de får mer tid, det er lettere 

tilgjengelighet, de bestiller gjerne time hos sykepleier istedenfor meg. Også kobles jeg 

bare inn hvis det er behov. Så det er positive tilbakemeldinger fra de som velger å 

benytte seg av det.” (Intervju nr. 5, lege)  

 

5.2.2 Tilgjengelighet 
Tilgjengelighet ble av flere av informantene sett på som en av fordelene ved oppgaveglidning. 

Tjenestene ble mer tilgjengelig for pasientene med store behov etter inkludering av sykepleier. 

Det ble lettere å få time raskere og det ble rom for prat om mer enn bare de medisinske tingene.  

 

” Og mer tilgjengelighet for de pasientene som trenger det mest. Kommer raskt inn til 

meg hvis jeg kan løse noen problemer. At de får økt mestring, mer fokus på mestring. 

Kanskje disse ikke medisinske tingene og. At vi får snakket om det.” (Intervju nr. 3, 

sykepleier)  

 

Sykepleier ble sett på som en stor avlastning for mange av legene under intervjuene. For 

pasientene var det lettere å få hjelp i vanskelige situasjoner. Som illustrert i sitatet under kunne 

legen sende pasienten videre til sykepleier når det oppsto ting som var tidkrevende og som ikke 

trengte legens kompetanse.  

 

” … la oss si jeg får en pasient som har hatt en tapsopplevelse som er i sorg, så er det 

begrenset hvor mange lange timer jeg kan sette opp. Da kan jeg si vet du hva da setter 

jeg deg opp hos sykepleier, også kan du få en time der en gang i uken. Også kan du få 

lette påtrykket.” (Intervju nr. 7, lege) 

 

Både legene og sykepleierne uttrykte under intervjuene at både pasientene og pårørende var 

veldig fornøyde med ordningen med sykepleier. De følte legesenteret var mer tilgjengelig og at 

de kunne få hjelp både på legesenteret og hjemme. Sykepleieren har tilgang til den samme 

informasjonen om pasientene som det legen har. Dersom sykepleiers kompetanse viser seg å 

ikke strekke til på noen områder har sykepleieren mulighet til å sjekke det med legen i ettertid.  

 

5.2.3 Avlastning 
Under intervjuene uttrykte informantene at det var variasjon mellom legene når det kom til i 

hvor stor grad de brukte sykepleiers kompetanse. Informantene så forskjell mellom yngre og 
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eldre leger, hvor de yngre legene var flinkere til å fordele arbeidet og få avlastning fra 

sykepleier.  

 

” At yngre leger er mye flinkere til å skjønne at de er nødt til å fordele arbeidet på en 

annen måte, eller oppgavene på en annen måte. De trenger rett og slett noen som kan 

bistå dem. Og at det er mange oppgaver som de ser at de kan videreformidle.” (Intervju 

nr. 4, sykepleier) 

 

Informantene uttrykte at det er stor variasjon på pasientene man har på legelisten. Noen krever 

mer av legen enn andre, både når det gjelder tid og krefter. Når det kom til disse tunge 

pasientene ble det satt stor pris på at man kunne samarbeide med sykepleier og på den måten 

avlaste hverandre. Det ble sett på som en stor fordel for den mentale helsen til legen at man har 

en mulighet til å avlaste hverandre. 

 

” Også tenker jeg rent sånn psykologisk også, det at vi jobber mer sammen. For 

eksempel så har jeg noen veldig tunge pasienter som krever mye som er ganske 

slitsomme å dra på hjemmebesøk til siden de er såpass negative og mye frustrasjon og 

ladet med sykdom da. Og at sykepleier kan gå på et besøk, iblant kan vi gå sammen, vi 

får avlastet hverandre litt da. Det tenker jeg er veldig bra for mental helse til 

behandlerne også.” (Intervju nr. 8, lege) 

 

5.2.4 Kvalitet  
Et gjennomgående tema under intervjuene var kvaliteten på tjenesten som blir tilbudt. 

Informantene så en stor verdi hos sykepleier når det kom til kvaliteten. Som illustrert i sitatet 

under følte en lege at noen oppgaver nå ble utført på en bedre måte av sykepleier enn når legen 

selv utførte oppgavene. I tillegg har pasientene fått en bedre oppfølging, særlig de pasientene 

med mange behov som sykepleier har hatt mer tid til å følge opp enn det legen har hatt.  

 

” Fordelene er jo at først og fremst, tror jeg, at du øker kvaliteten. At sykepleier nå gjør 

alle de tingene jeg ikke gjorde så veldig bra før. Jeg har prøvd å gjøre det, men jeg har 

ikke gjort det veldig godt. Følge opp de, for eksempel de skrøpelig eldre som har mange 

behov å dekke.”  (Intervju nr. 5, lege)   
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Som illustrert i sitatet under kom det frem at oppfølgingen av pasientene har blitt bedre etter at 

sykepleier har blitt inkludert. Pasientene får dekket flere områder enn tidligere. Kontroller som 

ikke ble utført tidligere på grunn av mangel på tid, blir nå utført av sykepleier. Sykepleier går 

systematisk gjennom pasientmappene for å se hvilke mangler for foreligger hos de forskjellige 

pasientene.  

 

” … pasientene får jo en bedre oppfølging, det gjør de jo helt klart. For disse pasientene 

hadde ikke fått noe fullstendig årskontroll for sin diabetes, det ser vi jo når vi har startet 

opp med det systematisk nå. Så ser vi at det var ingen som hadde fylt ut de skjemaene 

tidligere. Så det blir en annen oppfølging da.” (Intervju nr. 6, sykepleier)   

 

5.2.5 Effektivitet 
En fordel knyttet til oppgaveglidning som kom frem under intervjuene var effektiviteten på 

legekontoret. Som illustrert i sitatet under var det variasjon knyttet til hvor lang tid det tok fra 

prøvesvaret var klart til pasienten fikk vite resultatet. Å gi ut prøvesvar er en oppgave som ikke 

krever legekompetanse og dermed en oppgave som flere leger gjerne vil flytte til noen andre. 

Før sykepleier var inkludert på legekontoret, hadde legen ved noen tilfeller gitt oppgaven til 

helsesekretær, noe som resulterte i at pasienten fikk svaret på prøven noen dager senere. Ved å 

bruke sykepleier ble det mer effektivt da sykepleier hadde innarbeidet seg en rutine med å ha 

litt ledig tid på slutten av dagen til å ta tak i nettopp sånne oppgaver.  

 

” For eksempel hvis legene får et prøvesvar og legger det ut til helsesekretær, som de 

noen ganger har gjort før, så får pasienten svar etter kanskje 3 dager. Men hvis de 

legger det til meg så jobber jeg sånn at jeg alltid prøver å få gitt svaret i løpet av dagen 

jeg får beskjeden. Så da ser de at det er mye lurere å gi den oppgaven til meg som 

sykepleier, og den oppgaven er egentlig noe legene synes er deilig å bli kvitt. For det 

innebærer jo å ringe opp til pasienten. Men for meg som på en måte da har litt tid, eller 

jeg prøver å sette av litt tid på ettermiddagen, sånn at jeg ikke har fullt av pasienter. Så 

da prøver jeg å få ’ryddet pulten’, og få gjort det jeg skal gjøre.” (Intervju nr. 4, 

sykepleier)   

 

5.2.6 Samarbeid 
Samarbeid ble sett på som et resultat av oppgaveglidning som kan skape bedre kvalitet på 

tjenestene. Ved samarbeid har man mulighet til å få avlastning, man trenger ikke å gjøre alt 
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selv. I tillegg får man flere synsvinkler på samme problemstilling som kan resultere i at 

kvaliteten blir bedre. Det kan resultere i at man fanger opp flere ting enn det man hadde 

muligheten til når man kun hadde et sett med øyne til å vurdere en problemstilling. 

Informantene uttrykte at det ikke bare var generelt samarbeid som var viktig, men spesielt 

tverrfaglig samarbeid hvor man samarbeider på tvers av de forskjellige yrkesgruppene som er 

tilstede på legekontoret. Et legekontor er som regel ikke så stort, noe som gjør at man er 

nærmere hverandre og muligheten for å samarbeide tverrfaglig kan bli lettere.  

 

” Å jobbe med de som jobber her på legekontoret, det blir så tett og lite at det er veldig 

lett å samarbeide. Vi har også satt av møtetid så vi kan diskutere tverrfaglig.” (Intervju 

nr. 3, sykepleier)   

 

Flere av legene så på et tverrfaglig samarbeid som en mulighet til å både skape bedre tid for seg 

selv og bedre kvalitet på tjenesten for pasienten. At sykepleier kan ta over noen av oppgavene 

til legen, kan være med på å skape noe kortere ventetid for pasienten. Selv om sykepleier har 

et lavere kunnskapsnivå enn legen, kan kvaliteten på tjenesten likevel økes ved at sykepleier 

har mulighet til å ta seg av de områdene legen ikke kan prioritere når tiden ikke strekker til.   

 

” Ja, bare gode erfaringer fra samarbeid med andre yrkesgrupper. Jeg føler at jeg får 

litt kortere ventetid, og kvaliteten på arbeidet mot pasienten blir mye bedre. Helt klart 

mye bedre.” (Intervju nr. 7, lege) 

 

Ved å samarbeide på tvers av flere yrkesgrupper får man et større bilde av pasienten og det gir 

muligheten til å kunne avdekke ting man ikke ville lagt merke til selv. Det kan være en styrke 

å ha noen å diskutere med som har ekspertise på et felt, det kan både være til hjelp for å avkrefte 

eller bekrefte mistanker som allerede har oppstått.  

 

” Jeg tenker jo flere spesialister og ulike spesialister man har på et senter, jo bedre 

kvalitet får du. Fordi det er rom for å diskutere ting og du kan spørre en som kan 

området bedre enn deg selv. Jeg har også jobbet mye tverrfaglig innen geriatri og sånt. 

Da var det mye fysioterapeuter og ergoterapeuter, det var veldig nyttig og man får et 

mye bredere bilde av pasienten da.” (Intervju nr. 8, lege)  
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Et samarbeid krever kommunikasjon og at man setter av tid til å diskutere. Jevnlige møter kan 

være bra for å holde kommunikasjonen mellom de som samarbeider gående. For at disse møtene 

skal være mest mulig effektivt, er det viktig at man vet hva man ønsker å ta opp, som illustrert 

i sitatet under.  

 

” Nå har vi satt av en halv dag sammen med sykepleier hver uke. Det betyr at vi har på 

en måte en halv dag hvor vi kan få luftet ting og diskutert ting som har vært gjennom 

uken. Og sykepleier har god kontroll på hva hun skal spørre om og sånt. Så jeg har 

veldig god tillitt til at det fungerer bra da.” (Intervju nr. 8, lege)  

 

Blant legene ble det uttrykt bekymring rundt dagens arbeidsmengde kombinert med et stort 

ansvar overfor pasientene. Som illustrert i eksempelet under, er også en fastlege kun et 

menneske og det er begrenset hvor stor arbeidsmengde man klarer å ta for seg. Nye ressurser 

inn på et fastlegekontor kan være til hjelp for å få redusert fastlegen sin arbeidsmengde. Flere 

av legene så på muligheten for å kunne samarbeide tverrfaglig med andre yrkesgrupper som en 

mulighet til å kunne bli avlastet fra noen arbeidsoppgaver. De uttrykte også muligheten for at 

kvaliteten på noen av arbeidsoppgavene kan bli bedre dersom muligheten for tverrfaglig 

samarbeid er tilstede, dette begrunnet de med at tiden ikke strekker til for å kunne utføre alle 

arbeidsoppgaver optimalt.  

 

” … jeg tror jo at vi, det er på en måte fremtiden. Jeg som menneske og som fastlege 

kan ikke løse alle de utfordringene jeg plutselig har fått i fanget og som er meningen at 

jeg skal løse og alle mine pasienter som jeg har et personlig ansvar for. Så jeg tror i 

framtiden at hvis vi skal fortsette å ha en fastlegeordning som fastleger kan orke å jobbe 

i så tror jeg at vi må ha nye ressurser inn på legesenteret. Og det betyr også 

sykepleiekompetanse. Tror jeg da. Min erfaring er at den oppgaveglidningen som skjer 

i primærhelseteamprosjektet er til min lykke.” (Intervju nr. 5, lege)   

 

5.3 Forutsetninger 
 

I intervjuguiden hadde jeg et spørsmål direkte knyttet til forutsetninger; ” Hvilke forutsetninger 

tenker du må være på plass for at oppgaveglidning skal være hensiktsmessig/effektivt på et 

fastlegekontor?” Dette spørsmålet valgte jeg å stille til alle informantene under intervjuene, da 

jeg anså temaet som viktig for å forstå mulighetene for oppgaveglidning ved et fastlegekontor.  
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5.3.1 Ansvarsområde 
Ansvarsområder var en forutsetning som var gjennomgående i intervjuene med informantene. 

Både legene og sykepleierne uttrykte at det var viktig å vite sine egne ansvarsområder og 

begrensninger.  

 

” Innenfor fastlegekontoret må det være avklart hvem er det som har ansvar for å gjøre 

hva. Og hvem er det som skal følge det opp.” (Intervju nr. 1, sykepleier)  

 

Det ble uttrykt et stort fokus på å ha et klart skille mellom de forskjellige yrkesgruppene. 

Oppgaver som havner i gråsonene mellom lege og sykepleier, oppgaver som man ikke 

nødvendigvis må ha legekompetanse til, kan det skapes et samarbeid rundt. Blant legene ble 

det uttrykt at ansvaret for diagnostisering og medisinering skulle ligge hos legen, selv om 

sykepleier hadde utvidet kompetanse i form av spesialisering.  

 

” Ja, og at alle de gråsonene imellom kan man samarbeide om. Men det er faktisk noen 

helt klare forskjeller mellom en legeutdannelse og en sykepleierutdannelse, og for meg 

dreier det seg først om fremst om riktig diagnostisering og riktig medisinsk behandling. 

Det ansvaret mener jeg skal ligge hos legen, og ikke hos sykepleier.” (Intervju nr. 5, 

lege)  

 

5.3.2 Kompetanse 
Et gjennomgående tema i intervjuene var kompetansen blant sykepleierne. Flere av 

informantene uttrykte at sykepleier som jobber på et legekontor må være bevisst sin egen 

kompetanse, og ikke gå utover den.   

 

” … jeg tenker det er jo litt essensen i et teamarbeid også. At vi faktisk jobber på lag 

her, både helsesekretær, sykepleier og lege. Alle har sine styrker og sine saker de ikke 

kan/skal røre. Ved å være veldig bevisst hva som er hvem sin styrke, og hvem som ikke 

skal gjøre hva, så tror jeg vi kan gjøre en god jobb. Men hvis vi skal drive og gå i 

hverandres beite så blir det konflikter på mange måter.” (Intervju nr. 5, lege)  

 

5.3.3 Selvstendighet  
En av forutsetningene, som kom frem under intervjuene, for at sykepleier skulle kunne jobbe 

ved et fastlegekontor var evnen til å jobbe selvstendig. Til tross for et tverrfaglig samarbeid er 
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det for eksempel begrenset tilgang på legene. Legene sitter mye av dagen i konsultasjoner med 

pasienter noe som krever at sykepleier klarer å jobbe selvstendig.  

 

” Så det er jo viktig at den som kommer inn og skal være sykepleier på et legesenter er 

trygg i sin rolle, for det er ikke veldig lett tilgang til legene. Selv om vi sitter i samme 

bygget så er jo de opptatt. Og jeg må på en måte klare meg selv da.” (Intervju nr. 6, 

sykepleier)   

 

5.3.4 Samarbeide 
Oppgaveglidning krever samarbeid. Blant informantene ble det uttrykt at det var lettere å få til 

oppgaveglidning dersom de involverte var positive. Ulike holdninger til oppgaveglidning innad 

på et kontor kan forsinke implementeringen, ved at samarbeidet ikke fungerer. Som illustrert i 

sitatet under, vil et samarbeid fungere selv om ikke alle er like positive, men det handler om å 

gjøre forskjellene så små som mulig.   

 

” Jeg tenker at det er nok viktig å ha et kontor hvor det ikke er for mye motsetninger, 

man må på en måte ha et ønske om å dra samme vei. Men man kan ha litt forskjellig 

utgangpunkt, og det går bra tenker jeg.” (Intervju nr. 8, lege)  

 

5.3.5 Oversikt  
En forutsetning som kom frem under intervjuene, var oversikten til fastlegene. For at fastlegen 

skal kunne ha tilstrekkelig med oversikt, uten å utføre alle oppgaver selv, vil det være viktig å 

vite hvilke oppgaver som blir utført av hvem. Det vil også være nødvendig å sette klare 

forventninger til hver enkelt yrkesgruppe.  

 

” Og litt forventinger, at det er klare forventninger til hver enkelt yrkesgruppe. Så jeg 

tror det er viktig at man vet hva hverandre driver med. Og hvert fall fastlegen, som har 

hovedansvaret her, vet hva jeg, som sykepleier, driver med og hva sekretæren driver 

med.” (Intervju nr. 3, sykepleier)   

 

5.3.6 Tillit 
For at legen skal kunne gi fra seg noen oppgaver, uttrykte informantene at det var viktig å ha 

tillitt til hverandre. Ved å inkludere en sykepleier i arbeidshverdagen kreves det tid for å bli 

kjent, både med personen og med arbeidsmåten. Det er først når du føler deg trygg på den nye 
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sykepleieren, og kanskje ser at samarbeidet fungerer med andre, at du får tilliten som kreves 

for å flytte arbeidsoppgaver.   

 

” Ja, det krever trygghet på at du faktisk kan la sykepleier ta en del av dine 

konsultasjoner, sånn at du sparer en del konsultasjoner.” (Intervju nr. 7, lege)   

 

Tillitten som må til for at oppgaveglidning skal fungere kreves ikke bare innad på en 

arbeidsplass, det vil også kreves utenfor arbeidsplassen. Pasientene trenger på samme måte som 

legene å bli kjent med en eventuell ny sykepleier og venne seg til endringene. På sikt vil 

pasientene også få tillitt til sykepleieren.  

 

” Men samtidig må det være en aksept innenfor helsevesenet og blant pasientene våre, 

om at det faktisk er greit at en sykepleier kommer og gjør en oppgave som vanligvis har 

blitt gjort av en annen yrkesgruppe.” (Intervju nr. 1, sykepleier)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

6 Diskusjon 
 
I dette kapittelet vil resultatene fra studien drøftes. Først vil resultatene bli drøftet i lys av det 

teoretiske rammeverket. Videre vil jeg reflektere over muligheter for videre forskning. Til slutt 

vil jeg drøfte begrensninger, styrker og svakheter ved studien.  

 

6.1 Betydningen av begrepet oppgaveglidning  
 

I kapittel 3.1.2 har det blitt presentert fire typer oppgaveglidning: diversifisering, spesialisering, 

vertikal substitusjon og horisontal substitusjon. Resultatene fra studien tyder på at 

informantene, nesten utelukkende, har omtalt oppgaveglidning som vertikal substitusjon. 

Ganske tidlig under intervjuene ble det gjort en begrepsavklaring, og informantene uttrykte hva 

de legger i begrepet oppgaveglidning. Dette ble gjort for å kunne operere med en felles 

forståelse av begrepet. Felles for informantene var at de betraktet oppgaver som flyttes mellom 

forskjellige yrkesgrupper som oppgaveglidning – nemlig vertikal substitusjon. Diversifisering 

og spesialisering ble ikke nevnt av noen av informantene. Oppgaveglidning i form av horisontal 

substitusjon ble nevnt av noen av informantene. Det ble knyttet til resultater av 

samhandlingsreformen, der primærhelsetjenesten har fått overført oppgaver fra 

spesialisthelsetjenesten. Hvorfor det har vært størst fokus på vertikal substitusjon blant 

informantene kan være at det er her informantene ser det største potensialet. En annen mulighet 

er at det er den typen oppgaveglidning informantene har mest kunnskap og erfaring med, og 

derfor vil vertikal substitusjon først og fremst forbindes med oppgaveglidning. Legekontorene 

informantene jobber ved er med i pilotprosjektet om primærhelseteam, og har i regi av dette 

pilotprosjektet ansatt en sykepleier. Dette har ført til oppgaveglidning i form av vertikal 

substitusjon internt på kontorene. Det vil være rimelig å anta at deltagelsen i dette 

pilotprosjektet har ført til en mer bevisst bruk av oppgaveglidning, og skapt en bedre kjennskap 

til begrepet.  

  

6.2 Profesjoner satt i system 
 

Ifølge Abbott (1988, s. 33) eksisterer profesjoner sammen i et slags system, og de på sees i 

relasjon til hverandre. I resultatene har informantene uttrykt viktigheten med samarbeid og å 

tenke som et team når det kommer til oppgaveglidning. Et legekontor består av flere 

profesjoner, som er gjensidig avhengig av hverandre, og som må jobbe som et team for å 
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fungere best mulig. Fra resultatene fremkommer det at flere av informantene uttrykte at det var 

viktig å se muligheter for at oppgaver skal kunne utføres på tvers av tradisjonelle 

profesjonsgrenser. Dette for å kunne øke tilgjengeligheten på tjenesten og bedre kvaliteten på 

utførelse av oppgaver. Dette støtter Abbott sin teori om at vi må se profesjonene i relasjon til 

hverandre, fremfor enkeltvis. Ved å se på profesjonene i relasjon til hverandre, vil det være 

lettere å se hvor det vil være hensiktsmessig å bruke oppgaveglidning.    

 

Profesjonsteorien deler profesjonsbegrepet inn i to aspekter – det organisatoriske og det 

performative aspektet (Molander og Terum, 2008, s. 18). I det organisatoriske aspektet er det 

fokus på hvordan profesjonene er organisert for å ivareta sine oppgaver. Vi kan se at dette 

gjenspeiler seg i informantenes holdninger fra resultatene. Klinikerne i utvalget uttrykte 

positivitet til omfordeling av visse oppgaver, men det var en forutsetning at det skulle ligge en 

kvalitetsgrunn bak. Dette kan trekkes til teorien ved at en profesjon reserverer oppgaver som 

krever en viss type utdanning. For eksempel, dersom en sykepleier ikke innehar tilstrekkelig 

med kunnskap for å utføre en oppgave, kan ikke den oppgaven omfordeles fra lege til 

sykepleier. Klinikerne uttrykte positivitet til omfordeling av oppgaver, dersom tilstrekkelig 

kunnskap var på plass, og det skapte bedre effektivitet, kvalitet og tilgjengelighet på tjenesten. 

 

6.3 Profesjonens jurisdiksjon 
 

Abbott (1988, s. 20) definerer koblingen mellom en profesjon og dens tilførende arbeid for 

jurisdiksjon. En profesjon kan prøve å ta hevd over en annen profesjons jurisdiksjon, noe som 

kan føre til en dragkamp mellom profesjonene. Jurisdiksjonen er gjensidig, og en profesjons 

jurisdiksjon vil derfor påvirke en annen profesjons jurisdiksjon (Abbott, 1988, s. 86). Abbott 

sin teori, om at det foregår en dragkamp mellom profesjonene for å opprettholde eller styrke 

sin jurisdiksjon, gjenspeiles ikke i resultatene. Informantene i studien er opptatt av et samarbeid 

på tvers av profesjonene. De gir uttrykk for at det ikke er problematisk med oppgaveglidning 

mellom yrkesgruppene på legekontoret. Det fremkommer fra resultatene at oppgaveglidningen 

ikke foregår like lett for alle legene på kontoret. Noen er mer skeptiske enn andre til å endre 

arbeidsmåte. Denne skepsisen er imidlertidig knyttet til oversikten og kontrollen over arbeidet 

med pasientbehandlingen, fremfor frykten for å svekke profesjonens jurisdiksjon, ved at 

oppgaver flyttes.  
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Det er stor enighet blant informantene om at det skal ligge en kvalitetsgrunn bak 

oppgaveglidningen. Oppgaver skal for eksempel ikke flyttes fra lege til sykepleier fordi legen 

ikke har tid til å utføre oppgaven. Dette stemmer også med studien til Feiring og Lie (2018, s. 

5), som så på faktorer som påvirker implementering av oppgaveforskyvning i 

spesialisthelsetjenesten. Der kom det frem at kvaliteten på tjenesten og pasientsikkerheten ikke 

skal gå på bekostning av tiltak knyttet til oppgaveglidning. Blant legene i utvalget ble det under 

intervjuene uttrykt at diagnostisering og medisinering var legeoppgaver, som skulle utføres av 

leger på grunn av kompetanse. Legene ser ikke behov for å ha sykepleiere med tilstrekkelig 

kompetanse, for å kunne utføre disse oppgavene. Legene ser imidlertidig et behov for å kunne 

flytte oppgaver, som de selv er overkvalifisert til og ikke utfører så bra selv på grunn av mangel 

på tid, til sykepleiere. Behovet ved et fastlegekontor er derfor sykepleiere, som utfører 

sykepleieroppgaver, og ikke sykepleiere med ekstra kompetanse til å utføre legeoppgaver. 

Utvalget uttrykte at det i stor grad var viktig å vurdere hvilken kompetanse de forskjellige 

oppgavene krever, før de flyttes til en annen yrkesgruppe. Under intervjuene uttrykte 

sykepleierne at deres kompetanse også måtte brukes på oppgaver som krevde 

sykepleierkompetanse. Ved oppgaver det ikke er behov for sykepleierkompetanse, må legen 

flytte disse oppgavene til helsesekretær fremfor sykepleier, for at sykepleierrollen ikke skal 

fungere som en avlaster. I lys av Abbott sin teori kan man her se at det må være et tydelig 

forhold mellom profesjon og jurisdiksjon, profesjonen må forholde seg til sin jurisdiksjon og 

ikke gå utover den.  

 

6.4 Samarbeid på tvers av profesjoner 
 

Resultatene i denne studien gjenspeiler i noen grad Abbott sin profesjonsteori. Som nevnt 

tidligere fremkommer det ikke i resultatene at det foregår en dragkamp mellom profesjonene, 

noe som Abbott baserer mye av sin teori på. I resultatene fremkommer det stor positivitet 

knyttet til oppgaveglidning blant informantene. Blant legene legges det spesielt vekt på hvordan 

arbeidsdagene har blitt annerledes, etter at sykepleier ble ansatt på legekontoret. De jobber ikke 

lenger alene. En av legene i utvalget uttrykte følgende: «Jeg kunne ikke tenkt meg å gå tilbake 

og jobbe alene uten et system, sånn som vi jobber her. Jeg står ikke alene om de vanskelige 

tingene lenger.» (Intervju nr. 5, lege) Legene i utvalget setter pris på å ha noen å samarbeide 

med, og at sykepleier nå kan utføre noen av de oppgavene som legene selv har gjort i alle år. 

Til både samme, og i noen tilfeller, bedre kvalitet. Resultatene viser at det er en vilje og interesse 

blant informantene til å samarbeide og finne best mulige løsninger for å praktisere en 
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hensiktsmessig oppgaveglidning. Ut ifra resultatene er det lite som antyder at det foregår en 

dragkamp mellom profesjonene. Resultatene viser at informantene har et stort fokus på 

pasientene, at de skal yte best mulig for å kunne levere kvalitet i tjenesten til pasientene. Med 

et stort fokus på pasienten, og et felles ønske om å utføre god kvalitet på tjenestene, legges det 

til grunn for at samarbeidet rundt oppgaveglidningen vil fungere.   

 

I studien til Feiring og Lie (2018, s. 5), kommer det frem viktigheten rundt teamarbeid og 

samarbeid på tvers av profesjoner. Her har både leger og sykepleiere understreket viktigheten 

av å tenke teamarbeid i leveringen av tjenestene, fremfor å tenke på enkelte profesjoner. Hvem 

som utfører de forskjellige oppgavene er ikke så viktig, så lenge tjenesten er organisert slik at 

det blir utført med rett kompetanse (Feiring og Lie, 2018, s. 5). Dette gjenspeiler resultatene i 

studien, hvor kvaliteten på tjenesten og pasienten står i sentrum. Fremfor en dragkamp mellom 

profesjonene, som Abbott snakker om i sin profesjonsteori. Oppgaveglidning er en viktig del 

av et primærhelseteam, som innebærer samarbeid på tvers av profesjoner. Hvis man skal kunne 

satse på primærhelseteam fremover, må oppgaveglidning skje på en hensiktsmessig måte, hvor 

kvaliteten på tjenesten enten blir bevart eller økt.    

 

Til tross for at utvalget i denne studien er lite, består det i hovedsak av to profesjoner som jobber 

tett sammen på mange områder i helsevesenet, og som vil være avhengig av å samarbeide. Et 

godt samarbeid vil også kreves på et legekontor der sykepleier er inkludert, som er tilfelle med 

legekontorene i denne studien, som er en del av pilotprosjektet om primærhelseteam.   

 

6.5 Samarbeid skaper behov for å utvikle den sosiale 
identiteten  
 

Hvorfor ønsker noen å jobbe i team, mens andre ønsker å jobbe alene? Samtlige informanter i 

utvalget uttrykte at de trivdes med å jobbe i team, hvor de har muligheten til å samarbeide, både 

innad i samme yrkesgruppe og på tvers av yrkesgrupper. Flesteparten av informantene uttrykte 

også at ikke alle på legekontoret ønsket å delta i teamarbeidet fra start. Her spiller individenes 

identitet inn, noen individer har en større sosial identitet enn personlig identitet, og har derfor 

lettere for å utøve en kollektiv atferd, og gjøre det beste for en gruppe (Coyle mfl., 2011, s. 44). 

Informantene uttrykte også at dette endret seg over tid, leger som var skeptiske i starten utviklet 

etter hvert en større sosial identitet, og ønsket å bli en del av teamarbeidet. Den sosiale 

identiteten handler om hvor sterkt man identifiserer seg med gruppen, og i hvor stor grad man 
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opplever en likhet til gruppemedlemmene (Chesters mfl., 2011, s. 44). Når sykepleier ble 

inkludert i det daglige arbeidet på legekontoret, tok det tid før de andre legene ble kjent med 

sykepleier. Dette kan spille inn på den sosiale identiteten. Legene brukte tid på å bli kjent med 

sykepleieren, både som person og med arbeidsmåten. Måten en sykepleier arbeider på kan spille 

inn på hvor stor grad legene opplever en likhet. Til tross for at yrkesgruppene er forskjellige, 

kan man for eksempel oppleve likheter rundt arbeidsmåte. Informantene i utvalget uttrykte at 

dette førte til at flere leger etterhvert ønsket å bli en del av teamet. Informantene uttrykte at de 

så en sammenheng mellom den nye arbeidsmåten, ved å jobbe i team fremfor å jobbe alene, og 

kvaliteten på tjenesten rundt pasientene. Det hadde en positiv effekt på kvaliteten.  

 

Resultatene i studien gjenspeiler Coyle mfl. (2011, s. 40), hvor samtlige informanter uttrykte at 

kvaliteten på pasientbehandlingen har økt som følge av deltakelse i pilotprosjektet om 

primærhelseteam. Teamarbeidet i primærhelseteam brukes for å utnytte de menneskelige 

ressursene på en bedre måte, både i forhold til tid og kompetanse. At sykepleier kan ta seg av 

kontroller rettet mot kroniske pasienter, er for eksempel en stor avlastning for legene. I tillegg 

til at legene avlastes, får også pasientene en større kvalitet på tjenesten. Da det, ved noen 

tilfeller, forekom mangler ved de tidligere kontrollene. I resultatene fremkommer det at 

årskontrollskjema for diabetespasienter er tidskrevende, og ved et av legekontorene tok ikke 

legene seg tid til å fylle ut dette skjema. Her ser vi at mangler i tjenesteleveransen forhindres 

etter at det har blitt opprettet et primærhelseteam.  

 

6.6 Tillit er viktig for tverrfaglig samarbeid 
 

Ut ifra resultatene ser vi viktigheten av tillit mellom lege og sykepleier når det kommer til 

oppgaveglidning. Tillit er en forutsetning for at samarbeidet mellom lege og sykepleier skal 

kunne fungere. Fra resultatene fremkommer det også at tillit er noe som krever tid. Sykepleierne 

i utvalget uttrykte at det var stor variasjon blant legene når det kom til hvem som benyttet seg 

av den ekstra ressursen i startfasen av prosjektet. Sykepleierne så at dette endret seg over tid. 

Legene ble kjent med sykepleieren, og de så også at samarbeidet med sykepleieren fungerte 

med andre leger på kontoret. Dette skapte tillit, noe som gjorde at flere av legene gikk inn for 

å samarbeide og delegere oppgaver til sykepleier. Dette gjenspeiler seg i studien til 

MacNaughton mfl. (2013, s. 7), hvor det fremkommer at graden av tillit påvirker i hvilken grad 

fagfolk samarbeider, og er villige til å delegere og dele ansvar. Denne tilliten skapes ved å bli 

kjent med kollegaer, både på et profesjonelt og personlig nivå. Fra resultatene uttrykte utvalget 
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at det både var behov for å bli kjent med sykepleieren som person og måten sykepleieren jobbet 

på for å utvikle tillit. Dette viser at tilstedeværelse av tillitt i et team fører til at man blir mer 

komfortabel med å stole på andres kompetanse, og det kan potensielt føre til en større 

ansvarsdeling 

 

6.7 Refleksjoner og muligheter for videre forskning 
 

Informantene uttrykte under intervjuene at inkludering av sykepleier hjalp på effektiviteten ved 

legesentrene. For eksempel ble det belyst at sykepleier videreformidlet prøvesvar til pasienten 

raskere enn det hadde blitt gjort tidligere. Ved å ha sykepleier tilgjengelig ble kvaliteten på 

tjenesten ut mot pasienten bedre enn tidligere. Både på grunn av at sykepleier tar seg bedre tid 

med pasientene enn legene, og på grunn av at sykepleier avdekte mangler i tjenesteleveransen, 

for eksempel ufullstendige kontroller. Sykepleier tar seg bedre tid i utførelse av oppgaver, noe 

som fører til bedre kvalitet på tjenesten – men hva med effektiviteten da? Vil da noe av 

hensikten med oppgaveglidning forsvinne? Hvis man tar i bruk oppgaveglidning med mål om 

og blant annet øke effektiviteten. Vil ikke det da ha en motsatt effekt, ved å flytte oppgaver til 

en yrkesgruppe som bruker lenger tid på å utføre oppgavene? Her må også kvaliteten på 

tjenesten som blir levert tatt i betraktning. Det fremkommer av resultatene at noen av 

oppgavene, som ble flyttet fra lege til sykepleier, ble flyttet på grunnlag av at legen ikke leverte 

god nok kvalitet og ikke hadde tid til å gjennomføre oppgaven i sin helhet. Tidsbruken må her 

settes opp mot kvaliteten på tjenesten. Er det verdt å bruke oppgaveglidning som et verktøy når 

det ved noen tilfeller medfører mer tidsbruk, men det resulterer i en bedre kvalitet?  

 

Under intervjuene uttrykte informantene at de opplevde at både pasientene og pårørende var 

tilfreds med tilbudet etter at sykepleier hadde blitt inkludert. Det kan være interessant å 

undersøke pasientenes forventninger nærmere i fremtidige studier. Hva slags opplevelser sitter 

de igjen med etter en slik forandring på legekontoret? Opplever de noe forskjell i kvaliteten på 

tjenesten? Noen tilpasser seg lett, mens for andre tar endringer litt lenger tid. Dette gjelder på 

samme måte for pasientene, som mottar tjenestene, og for de som tilbyr tjenestene. Hva med 

de som ikke er villige til å godta endringene, og vil treffe legen uansett – hvor stor andel utgjør 

disse?  

 

Denne studien har ikke tatt det økonomiske aspektet, ved å ha sykepleier på et legekontor, i 

betraktning. Fremtidige studier bør undersøke om en ordning med å inkludere sykepleier på et 
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fastlegekontor kan forsvare seg økonomisk. I tillegg til kostnadseffektivitet vil det være 

interessant å se på effekten av oppgaveglidning knyttet til effektivitet, kapasitet, kvalitet på 

tjenesten og turnover blant klinikerne. Dette vil belyse om oppgaveglidning vil være et 

hensiktsmessig verktøy for å møte helsevesenets fremtidige utfordringer. Fører 

oppgaveglidning egentlig til at flere pasienter får hjelp enn tidligere? Og er denne hjelpen bedre 

enn tidligere?  

 

6.8 Begrensninger og betraktninger 
 

Denne studien har forsøkt å belyse klinikeres holdninger til oppgaveglidning ved 

fastlegekontor. Resultatene kan ikke generaliseres til å gjelde for alle klinikere, da utvalget i 

studien er lite og kun består av klinikere som er med i pilotprosjektet om primærhelseteam.  

 

Utvalget er hentet fra legekontorer som er med i pilotprosjektet om primærhelseteam. Dersom 

utvalget også hadde inkludert klinikere fra et legekontor, som ikke er med i pilotprosjektet, ville 

kanskje de hatt andre holdninger til oppgaveglidning. Resultatene fra studien tyder på at 

informantene er gjennomgående positive til oppgaveglidning ved legekontor. Samtidig har alle 

informantene uttrykt at de har kjennskap til klinikere som ikke deler deres positive innstilling 

til oppgaveglidning. Det vil være rimelig å anta at holdningene innad i utvalget ville hatt større 

variasjoner dersom utvalget hadde vært hentet fra flere legekontorer.  

 

Det er to årsaker til at utvalget kun er hentet fra arbeidsplasser som er med i pilotprosjektet om 

primærhelseteam. For det første så jeg det som hensiktsmessig å inkludere noen fra 

pilotprosjektet, da de har vært gjennom en prosess hvor oppgaveglidning har foregått. For det 

andre opplevde jeg det som utfordrende å komme i kontakt med aktuelle informanter, og det 

var ved legekontor som var med i pilotprosjektet jeg fikk respons. Alle i utvalget var fornøyde 

med deltagelsen i pilotprosjektet, og ønsket at sykepleier på sikt skal bli en naturlig del av et 

fastlegekontor. Det er derfor viktig å være bevisst på at noen kan ha deltatt i studien for å 

fremme ordningen med primærhelseteam.  

 

Til tross for at utvalget i studien er lite, og resultatene ikke kan generaliseres, kan funnene være 

til nytte for andre legekontorer som vurderer å praktisere mer oppgaveglidning og inkludere 

sykepleier i det daglige arbeidet rundt pasientene. Som nevnt tidligere var ikke alle legene på 

legekontorene like positive til å inkludere sykepleier, men etterhvert som de så at samarbeidet 
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fungerte med andre leger, ble de mer villige til å inkludere sykepleier og å flytte oppgaver. 

Denne studien kan være med på å skape en mer positiv holdning til oppgaveglidning innad på 

andre legekontorer. Det kan sitte langt inne å omorganisere og legge om til nye arbeidsmetoder, 

men når man ser at det har en positiv effekt hos andre, kan det lette prosessen.  
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7 Konklusjon 
 
I denne masteroppgaven har jeg forsøkt å undersøke klinikeres holdninger til oppgaveglidning 

i primærhelsetjenesten, hvor jeg har fokusert på fastlegekontor. Det har blitt benyttet en 

kvalitativ metode. Utvalget består av leger, sykepleiere og helsesekretær ved fastlegekontorer 

på Østlandet, som er en del av pilotprosjektet om primærhelseteam.  

 

Resultatene viser at samtlige av informantene er positivt innstilt til oppgaveglidning. De 

uttrykker at oppgaveglidning, ved å inkludere sykepleier på et fastlegekontor, har gitt bedre 

kvalitet på tjenestene som leveres. Legene har fått noe bedre tid ved å flytte oppgaver, som ikke 

trenger legekompetanse, til sykepleier. Samtlige legekontorer som er representert i utvalget har 

fått gode tilbakemeldinger fra både pasienter og pårørende når det kommer til tilgjengelighet, 

tidsbruk og kvalitet.   

 

Under intervjuene har informantene nevnt noen potensielle utfordringer ved oppgaveglidning 

på fastlegekontor. Samtlige av legekontorene har opplevd at ikke alle er like endringsvillige, 

og det har dermed tatt tid for sykepleier å få tilstrekkelig med arbeidsoppgaver. Det var stort 

fokus på riktig bruk av kompetanse under intervjuene, her var informantene klare på at det må 

være en bevissthet rundt hvilke oppgaver som bør, og ikke bør, flyttes til en annen yrkesgruppe. 

Flytting av oppgaver – både oppover og nedover i systemet – skal skje på grunnlag av rett 

kompetanse, og ikke for eksempel på grunn av tidspress. En annen utfordring både legene og 

sykepleierne uttrykte under intervjuene, var den totale oversikten over pasientene. Legene 

uttrykte her viktigheten med et tett samarbeid med sykepleier for å holde på den nødvendige 

oversikten.  

 

I tillegg til et tett samarbeid mellom yrkesgruppene var det flere forutsetninger som 

informantene mente burde være på plass, for at oppgaveglidning skal kunne foregå på en 

hensiktsmessig måte. Samtlige informanter uttrykte viktigheten av å ha klare ansvarsområder. 

Ved å vite hvem som gjør hva og hvem som ikke gjør hva blir det lettere å beholde oversikten. 

Samtidig uttrykte legene viktigheten av at sykepleier er bevisst sin egen kompetanse, og ikke 

går utover den. Ved å inkludere en sykepleier på et fastlegekontor uttrykte både legene og 

sykepleierne i utvalget viktigheten av at sykepleier er i stand til å jobbe selvstendig, da legene 

sitter mye opptatt i konsultasjoner med pasienter i løpet av en dag.  
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I denne oppgaven har det blitt lagt mest vekt på vertikal substitusjon som oppgaveglidning. 

Tidligere i oppgaven har det blitt definert fire typer oppgaveglidning; diversifisering, 

spesialisering, vertikal substitusjon og horisontal substitusjon. Når utvalget har snakket om 

oppgaveglidning har de snakket om oppgaver som flyttes fra en yrkesgruppe til en annen 

yrkesgruppe med enten lavere eller høyere kompetansebakgrunn, nemlig vertikal substitusjon.   

 

Resultatene i denne oppgaven har blitt drøftet i lys av Abbott sin profesjonsteori og teori om 

tverrfaglig samarbeid. Noen av funnene gjenspeiles i Abbott sin teori og styrker dermed denne 

teorien. Den såkalte dragkampen mellom profesjonene, som er sentral i Abbott sin teori, 

gjenspeiles ikke i resultatene. Det er her Abbott mener at profesjonene prøver å erobre andres 

jurisdiksjon. Av resultatene fremkommer det at samarbeidet står sterkere enn profesjonsstriden, 

og faren for å miste oversikten har vært grunnen til at noen har brukt lenger tid på å ta del i 

oppgaveglidningen. Disse funnene svekker denne delen av Abbott sin teori. Det derimot styrkes 

teorien om tverrfaglig samarbeid, da informantene uttrykker viktigheten med et godt samarbeid. 

I resultatene gjenspeiles også teorien om tverrfaglig samarbeid når det kommer til tillit. 

Resultatene viser at tilstedeværelsen av tillit er en viktig forutsetning for at samarbeid og 

oppgaveglidning skal kunne foregå. Graden av tillit påvirker i stor grad samarbeidet, og 

villigheten til å delegere og dele ansvar. Resultatene viser også at kvaliteten på tjenestene har 

økt, som et resultat av oppgaveglidning. Denne økningen i kvalitet gjenspeiles i teorien om 

tverrfaglig samarbeid, hvor teamarbeid sees på som et verktøy for å forhindre mangler i 

tjenesteleveransen. Dette gjøres ved å utnytte de menneskelige ressursene på en bedre måte, 

både i forhold til tid og kompetanse.   
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Vedlegg 1: NSD-godkjenning 
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Vedlegg 2: Samtykkeskjema 
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Vedlegg 3: Intervjuguide 
 
 
 

Intervjuguide 
 
 
Jeg intervjuer deg nå i forbindelse med min masteroppgave ved Universitetet i Oslo hvor 
formålet er å undersøke klinikeres holdninger til oppgaveglidning i primærhelsetjenesten, 
med fokus på fastlegekontor. Grunnen til at du har blitt spurt til å delta er blant annet basert 
på din profesjon og ditt arbeidssted.  
 
Alle personopplysninger vil bli anonymisert og opptaket av intervjuet vil bli slettet når 
arbeidet med oppgaven er ferdig – i løpet av mai 2020. Det er frivillig å delta, og du kan når 
som helst trekke deg fra deltagelse i denne studien.  
 
 
 
Bakgrunn: 

- Hva er din nåværende stilling?  
 

- Har du noen videreutdanning eller annen utdanning i tillegg? Hvis ja, hvilke? 
 

- Hvor mange år har du jobbet i din nåværende stilling? 
 

- Har du erfaring fra andre deler av helsevesenet? Hvis ja, hvor?  
 
 
Oppgavefordeling:  

- Hvordan vil du beskrive oppgavefordelingen mellom ulike yrkesgrupper og 
profesjoner der du jobber?  

 
 
Oppgaveglidning: 

- Er du kjent med begrepet oppgaveglidning (også kalt jobbglidning eller task shifting)? 
o Hvis ja: Hva legger du i dette begrepet?  
o Hvis nei:” Oppgaveglidning er definert som en endring i oppgavefordelingen, 

enten innad i en yrkesgruppe eller mellom forskjellige yrkesgrupper. Det 
innebærer at oppgaver som tidligere tilhørte en yrkesgruppe eller profesjon blir 
overført til en annen. En slik endring av oppgavefordeling har vært en mer 
eller mindre naturlig del av helsetjenestens utvikling, men i de senere årene har 
både politikere og arbeidsgivere begynt å se på oppgaveglidning som et 
virkemiddel for å øke effektivitet og oppnå bedre utnyttelse av ressursene.” 
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Til leger:  
- Er du kjent med masterprogrammet avansert klinisk sykepleie (AKS)? 

o Hva tenker du om dette programmet?  
 

- Hva tenker du rundt sykepleieres rolle på et fastlegekontor? 
 
 
 
Til sykepleiere:  
- Er du kjent med masterprogrammet avansert klinisk sykepleie (AKS)? 

o Hva tenker du om dette programmet? 
 

- Hva tenker du rundt et fastlegekontor som en arbeidsplass for en sykepleier?  
 
 
 
Til alle:  

- Hva slags erfaringer har du gjort deg med å jobbe med andre yrkesgrupper?  
 

- Uavhengig av profesjonene oppgavene glis mellom, kan du beskrive hva du mener 
kan være fordelene med oppgaveglidning på et fastlegekontor?  

 
- Uavhengig av profesjonene oppgavene glis mellom, kan du beskrive hva du mener 

kan være utfordringene med oppgaveglidning på et fastlegekontor?  
 

- Er det noen av arbeidsoppgavene du har i dag som du anser at hadde vært mer 
hensiktsmessig at hadde blitt utført av en annen profesjon?  

 
- Ser du noen ulemper eller utfordringer ved at sykepleier tar over oppgaver fra leger?  

 
- Ser du noen fordeler med at sykepleier tar over oppgaver fra leger?  

 
- Hvilke forutsetninger tenker du må være på plass for at oppgaveglidning skal være 

hensiktsmessig/effektivt på et fastlegekontor?  
 

- Hvor ville du satt grenser for hvilke oppgaver eller prosedyrer som egner seg for 
oppgaveglidning?  

o Kompetanse, ansvar, effektivitet, praktisk gjennomføring 
 

- Tror du pasienter har spesielle preferanser på hvem som utfører enkelte prosedyrer?  
 

- Synes du temaet oppgaveglidning er en viktig problemstilling?  
o Hvis ja: på hvilken måte?  

 
 
 
Til slutt:  

- Er det noe annet du vil legge til?  
 
 


