
legelivet›  

2084 Tidsskr Nor Legeforen nr. 21, 2014; 134

På disse sidene i Tidsskriftet – legelivet – finner du stoff om legers liv. 

Her er det presentasjon av arbeidssteder, nyhetssaker, nye doktorgrader, 

nye spesialister, prisutdelinger og minneord. 

Alt samlet på ett sted – så du kan følge enda bedre med.

Utbrent?
2084

Utbrenthet har ikke bare med jobben å gjøre, den kommer når jobb 

og privatliv tærer på hverandre.

Psykiateren Freudenberger som oppfant 
begrepet «burnout», beskrev det som en 
uheldig kombinasjon av visse personlighets-
trekk og belastende jobbfaktorer (1). Psyko-
logen Christina Maslach operasjonaliserte 
fenomenet med The Maslach Burnout 
Inventory (MBI), som med sine tre dimen-
sjoner emosjonell utmattelse, depersonali-
sering  og redusert personlig ytelse fikk 
avgjørende betydning for forskningen (2).

I en spørreskjemaundersøkelse til 7 288 
amerikanske leger hadde 46  % minst ett 
symptom på utbrenthet basert på MBI (3). 
Denne høye prosenten førte til at New York 
Times skrev om The widespread problem 
of Doctor Burnout (4). I Norge er prosenten 
betydelig lavere. Og selv om det amerikanske 
helsevesenet sliter med store sosiale forskjel-
ler i tilgjengelighet og lengre arbeidsuker for 
legene enn oss, tror jeg ikke annenhver lege er 
utbrent. Her må data være feiltolket.

I vårt forskningsmiljø har vi sett på to 
aspekter ved utbrenthet som hittil ikke har 
vært så mye belyst. Det ene handler om 
hvem som blir utbrent. Det er en vanlig opp-
fatning at utbrenthet særlig rammer personer 
som «jobber med mennesker» og må vise 
mye empati og omsorg – empatien blir til 
emosjonell utmattelse. Våre data viser imid-
lertid at også reklamefolk, IT-folk og bussjå-
fører kan bli utbrente, ikke bare leger, syke-
pleiere og prester (5).

Det andre området handler om at utbrent-
het ikke bare har med jobben å gjøre, den 
er et resultat av at balansen mellom jobben 
og resten av livet ikke er god (6). Når jobb og 
privatliv ikke tærer på hverandre, går det bra.

Da er vi nede på grunnplanet, der fore-
byggingen av stress og utbrenthet nødven-
digvis må starte: Et godt forhold til partner 
og øvrig familie, tilstrekkelig tid med barna, 
en livsstil som ikke belaster kropp og sjel – 
og gjerne et sidespor som går langt utenfor 
medisinen.
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