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Å ha kommunelegen nært kny et til kommuneledelsen gir
god beredskap.
Sammenliknet med mange andre land har Norge kommet seg godt gjennom pandemien.
De e er delvis takket være kommuneleger som har stå stø i stormen. De har håndtert
medier, koordinert smi esporingsarbeid og vaksinering samt sørget for rådgivning til
både kommunens ledelse, tjenester, næringsliv og befolkning. Knapt noen yrkesgruppe har
vært like eksponert gjennom pandemien, og kommuneledere har erfart hvor viktig det er å
ha god samfunnsmedisinsk kompetanse å stø e seg på. Den tiden da ingen visste hva en
kommunelege var og langt mindre hva vi gjorde, er forbi. I de e nummeret av Tidsskriftet
ser Vik og medarbeidere nærmere på kommunelegers rolle i kommunal kriseledelse (1).
Kommunene står fri til å organisere kommunelegens rolle. Det er ingen nasjonale krav til
stillingsstørrelse eller spesialistutdanning. Mange stillinger er små, mange ﬂy es over i
ledelsesarbeid, og mange har ingen stedfortredere, samtidig som det er en klar forventning
til at de skal være tilgjengelig hele tiden (2).
Under svineinﬂuensapandemien så man at den mest sentrale aktøren i håndteringen av
pandemien i de ﬂeste kommuner var kommunelegen. Både stillingsstørrelse og nært
samarbeid mellom aktører innad i kommunen var faktorer som spilte positivt inn (3). Det
er naturlig å tro at kommunelegens tilstedeværelse i kriseledelsen er viktig.
Beredskapsarbeid er basert på prinsipper om ansvar, nærhet, likhet og samvirke – li
enklere sagt at alle skal jobbe mest mulig likt det de gjør i fredstid (4, 5). I større kommuner
er det da ekstra viktig at kommunelegen er godt synlig, slik at vi kan utføre våre oppgaver,
lovpålagte og delegerte, på tvers av sektorer (6). I mindre kommuner der alle kjenner alle,
blir plassering mindre viktig for rolleutøvelse, men stillingsstørrelse desto viktigere (7).
Det er helt nødvendig med kort vei til beslutningstakere som kan sørge for nødvendige
ressurser (8).
Ikke alle større kommuner plasserer kommunelegen i kommunedirektørens stab. De
mangler derved samfunnsmedisinsk kompetanse i ledelse og overordnet beredskapsarbeid
(7). Tre kommuneleger i Bergen sa opp stillingene sine midt under pandemien fordi de på
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grunn av sin plassering ikke kunne utføre jobben på forsvarlig vis (8). Viks artikkel
omhandler kommuner der kommunelegen si er i kriseledelsen (1). Det hadde vært
interessant å sammenlikne disse med kommuner uten sentralt plassert kommunelege.
Gjennom pandemien var samarbeid viktig ikke bare innad i kommunen, men også mellom
kommuner, med helseforetak og med sentrale aktører som statsforvalter og
Folkehelseinstitu et. Mange samarbeidsarenaer fantes allerede, og ﬂere kom på plass e er
hvert, gjerne med statsforvalter som tilre elegger. Pandemien fremhevet dessuten
viktigheten av direkte dialog mellom kommuneleger og Folkehelseinstitu ets spesialister
– uten å må e gå via helseforetak eller statsforvalter. Smi evernvakta er kommunelegens
beste venn i fred og pandemi.

«Vi må plasseres slik at vi involveres og kan bidra til en
samfunnsutvikling som fremmer trygghet, trivsel, velvære og god helse
for alle»
De stadige endringene i regler for smi eforebyggende arbeid under pandemien var til
tider mer belastende enn selve smi esporingsarbeidet. Endringene skulle kommuniseres
ut til befolkningen på en god måte, og intervjuer i lokale medier og sitatsjekker var
tidkrevende. Mange har ha kontinuerlig beredskap i måneder og år uten å vite om de
noen gang får betalt for ekstraarbeidet (9). Egen familie må e nedprioriteres, og
pandemien stjal to år av mange kommunelegers liv. Skapnissen var endelig ute av skapet
(7).
Kommunelegene spilte en viktig rolle som bindeledd mellom lokalsamfunn og nasjonale
myndigheter og var viktige for å skape tillit i befolkningen (8). Vi ﬁkk synliggjort vår faglige
tyngde. Kommuneledelsene i Viks studie sa e pris på kommunelegens
samfunnsmedisinske kompetanse som premissgiver og koordinator i en tid preget av mye
frykt og usikkerhet (1). Koronakommisjonen konkluderte med at kommunelegens rolle
bør forsterkes og være synlig i kommuneorganisasjon og beredskapsplaner samt at
arbeidsavtaler skal reﬂektere det ansvaret vi har ved epidemiske kriser (8). Vil
kommunelegen fortsa ha en tydelig rolle e er pandemien?
Mange må nå på ny kjempe seg inn i møteserier, samarbeids- og ledergrupper,
høringsrunder og komitéer der vi e er to år med pandemi er glemt, men hvor vår
kunnskap er viktig. Vi må plasseres slik at vi involveres og kan bidra til en
samfunnsutvikling som fremmer trygghet, trivsel, velvære og god helse for alle.
E er svineinﬂuensapandemien så vi at kommuner hadde svært kortvarig hukommelse og
liten beredskapsvilje. Kan vi allikevel nå håpe at ﬂere kommuner ser fordelen av å være
forberedt, at de sikrer seg samfunnsmedisinsk kompetanse tilkny et kommunens ledelse
og med stedfortrederordninger? Mange kommuneleger ble ved sin post gjennom hele
pandemien, men jeg vet ikke hvor mange av oss som orker en runde til. Og den kommer, vi
vet bare ikke når.
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