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En god lege er en lege som først ser hva slags lege pasienten
trenger, og så går inn i den rollen.
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Nylig ble jeg spurt om jeg kunne beskrive med tre ord hva som kjennetegner en god lege,
som for eksempel kompetent, lyttende og empatisk. Men jeg kom til at det ikke er mulig, og
kanskje heller ikke ønskelig, å gjøre en slik øvelse. Om man er en god lege, vil være
avhengig av situasjonen, og ikke minst av pasienten. Noen pasienter foretrekker leger som
kan være som en god venn eller nabo, som det er mulig å diskutere diagnostikk og
behandling med. Andre pasienter vil helst ha en lege som er selvsikker, kategorisk og
handlekraftig og som de kan se opp til. En god lege bør kunne spille ﬂere roller.
I en klassisk artikkel fra USA beskriver forfa erne ﬁre forskjellige legeroller langs et
kontinuum som går fra en «kunden har alltid re »-lege til en god gammeldags paternalist
som bestemmer alt uten å snakke med pasienten (1). For hver enkelt pasient, og for hver
enkelt lege, vil det også være stor individuell variasjon i hva som oppleves som godt, blant
annet avhengig av diagnose, pasientens personlighet og sosioøkonomiske status samt
pårørendes eventuelle medvirkning. Alt de e ﬁnnes der ute, i alle kombinasjoner.

Rollespill
For mange år siden var jeg lege på et legekontor for bostedsløse, på et sosialkontor og på
arbeidsformidlingen – samtidig. Da hendte det at jeg traﬀ den samme klienten på ﬂere av
disse stedene, og det var som å treﬀe helt forskjellige personer. Klienten ble kanskje
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overrasket over å treﬀe den samme legen ﬂere steder i systemet, men vi gjennomførte
likevel vårt rollespill. For lege–pasient-møtet er et klassisk rollespill der begge parter har
deﬁnerte roller, bestemt av møtets hensikt. Men det er også et møte mellom to ikkelikeverdige parter, der pasienten er prisgi legens bestemmelser. Ofte inngår det i legens
rolle å være pasientens advokat eller samfunnets portvakt, ved å dokumentere behov for
annen hjelp, medisinsk, sosialt eller økonomisk, som i mi eksempel.

«For nordmenn flest er nok en typisk lege allmennlegen»
For nordmenn ﬂest er nok en typisk lege allmennlegen, selv om bare vel 20 % av de
yrkesaktive legene i Norge arbeider som fastleger. Det var nok også en slik lege de som stilte
spørsmålet jeg innledet med, hadde i tankene. Vi har en stolt tradisjon med en
landsdekkende legetjeneste, som nå dessverre begynner å skrante som følge av manglende
vedlikehold og dårlig rekru ering. De e står i motsetning til spesialisthelsetjenesten, der
et stadig økende ﬂertall av legene arbeider. Den er et pengesluk, blant annet fordi
legeantallet vokser eksponentielt. Mens et viktig måltall utenfor sykehus er antall
innbyggere per lege, er det i sykehuset mer aktuelt å snakke om antall leger per pasient. For
pasienten som stadig møter nye leger, blir det vanskelig å spille lege–pasient-rollespillet.

Pasientkontakt
Når det blir stadig ﬂere sykehusleger mens pasientantallet ikke endrer seg særlig, betyr det
at hver enkelt lege får mindre direkte pasien id. De e viser også våre
tidsbrukundersøkelser. I likhet med alle oss andre tilbringer sykehuslegene stadig mer tid
foran skjermen, særlig for å dokumentere og kvalitetssikre arbeidet de gjør. Men også det
klassiske lege–pasient-rollespillet blir i økende grad virtuelt, noe som nødvendigvis vil
påvirke rollene. Hva vil da kjennetegne en god lege? En med god datakompetanse? En som
er fotogen? La oss håpe at de e nye kommunikasjonsuniverset også bringer noen fordeler,
ikke bare distanse og fremmedgjøring.

«La oss håpe at dette nye kommunikasjonsuniverset også bringer noen
fordeler, ikke bare distanse og fremmedgjøring»
Legeutdanningen er en grunnutdanning som gir store muligheter til videre spesialisering
og diﬀerensiering. Selv allmennmedisin har for lengst bli en egen spesialitet. Det er mulig
å velge en karriere med lite eller ingen pasientkontakt, for eksempel innen grunnforskning
eller administrasjon. Kanskje er det her en viss naturlig seleksjon i den forstand at
medisinere med dårlig klinisk kommunikasjonsevne velger en pasientfri karriere. Men
dessverre ﬁnnes det også eksempler på at leger som ikke evner å forholde seg godt til
pasienter, ne opp velger å gjøre det. Disruptive physicians er et tilbakevendende tema i
internasjonal legeforskning: leger med inﬂaterte ego som ingen tør å korrigere. Flere av
professorene som underviste vårt kull for over 50 år siden var nok blant disse. I dag vil en
slik lege få problemer, ikke minst fordi det er le ere for pasienter og kolleger å melde fra
om trakassering og annen uønsket atferd.
Mi svar på hva som kjennetegner en god lege, vil ut fra de e derfor være betinget av
arbeidssituasjon og grad av pasientkontakt. For en allmennlege eller privatpraktiserende
spesialist med hovedsakelig én-til-én-pasientmøter, vil den viktigste egenskapen være
evnen til først å se pasienten, så ﬁnne ut hva slags lege akkurat denne pasienten trenger der
og da, for dere er å gå inn i denne rollen, enten det er som kamerat, konsulent eller
paternalist. For alle leger er det viktigste e er min mening å være seg bevisst si
profesjonelle etiske ansvar. Selv om både helsepersonelloven (der legeyrket er sidestilt med
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28 andre helseyrker) og demograﬁen (hver 150. innbygger er nå lege) forteller oss at det
ikke lenger er noe spesielt å være lege, er det likevel det. Folk vil gjerne at det skal være det.
Min deﬁnisjon på en lege er derfor:
En lege er et helt vanlig menneske som det forventes noe mer enn vanlig fra.
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