
innLEDning
I norsk sammenheng har det i liten grad vært forsket på hvordan  
sykehusenes største yrkesgrupper, leger og sykepleiere, forholder 
seg til hverandre i det daglige arbeidet, hvordan arbeidsbetingelsene 
de arbeider under virker inn på de daglige møtene mellom dem (1), 
og hvilke konsekvenser det har for pasientene. Samhandlingsstudier 
av leger og sykepleiere på barneavdelinger finnes knapt. 

Denne artikkelen bygger på min avlagte mastergradsoppgave 
(2012), hvor jeg gjennom to måneder med deltagende observasjon 
(2) av samhandlingen mellom kirurger og sykepleiere ved en senge-
post for barn viser at strukturelle og organisatoriske betingelser 
virker inn på den daglige samhandlingen og arbeidet som gjøres 
på sengeposten. Studien søker å beskrive kjennetegnene ved sam-

handlingen mellom sykepleiere og leger i det daglige arbeidet (og dets 

situasjoner) på en kirurgisk sengepost for barn, med et særlig fokus 
på de beslutningene som gjøres på sengeposten som omhandler 
arbeidsfordeling mellom disse to yrkesgruppene, hvordan beslutningene 
tas og av hvem de tas. Artikkelen presenterer noen av funnene i 
studien. Et av disse er at strenge prioriteringer som følge av tidspress i 
møtene mellom kirurger og sykepleiere på sengeposten gjør at  
psykososiale og helhetlige perspektiver på pasientbehandlingen 
ender i randsonen av de profesjonelles virksomhet. Studien fant 
også at kombinasjonen av hierarkiske relasjoner mellom sykepleiere 
og leger og tidspress hadde som konsekvens at andre yrkesgrupper 
ikke ble involvert. Samtidig har sykepleierene viktige roller ovenfor 
assistentleger i forbindelse med opplæring i medisinske prosedyrer 
og rutiner, samt som kvalitetssikrere av deres beslutninger.

MEtoDE og pREsEntasJon av sEngEpostEn
Observasjonene av samhandlingen fant hovedsakelig sted i og 
rundt sengepostens vaktrom og i forbindelse med møter som ble 
avholdt mellom leger og sykepleiere utenfor pasientrommene. 
I tillegg ble det gjennomført intervjuer med sykepleiere ansatt ved 

sengeposten og uformelle samtaler med både sykepleiere og leger 
ansatt der. Studien var tilrådet av sykehusets personvernombud 
og Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD). I analysene 
av innsamlede data, ble det trukket på flere profesjonssosiologiske 
perspektiver. Disse beskrives av plasshensyn ikke her. For nærmere 
beskrivelse av metodologiske og analytiske avveininger, innhenting 
samtykke og etiske vurderinger henvises den interesserte leser til 
hovedpublikasjonen (3).

Studien ble gjennomført ved en kirurgisk sengepost for barn (0-18 
år) ved et universitetssykehus. Sengeposten hadde 21 sengeplasser, 
hvorav ti var intermediærplasser. Pasientene hadde hovedsakelig  
alvorlige sykdommer som krevde høyspesialisert kirurgisk behandling 
og oppfølging. Nær alle pasientene tilhørte samme kirurgiske spesialitet 
og mange av pasientene var akutt innlagt med alvorlige og livstruende 
sykdommer og gjennomgikk stor kirurgi, ofte umiddelbart eller få 
dager etter innleggelse.  Svært mange ville få vedvarende sekveler i 
etterkant av sykdommen. Liggetiden varierte mye, men mange var 
innlagt i flere uker før overflytting eller utskriving videre. Når pasientene 
var ferdig behandlet ble de utskrivet enten hjem, til rehabiliterings-
institusjon, lokalsykehus eller til annen barneavdeling internt på 
sykehuset. Alle pasientene hadde pårørende tilstede.

Sengeposten hadde i overkant av 30 stillinger for pleiepersonell 
fordelt på ca. 50 personer, hovedsakelig sykepleiere. Alle pleierne, 
med unntak av seksjonslederen, jobbet i turnus med både dag-, 
kvelds-, natt- og helgejobbing. Noen få av disse er spesialsyke-
pleiere med videreutdanning i sykepleie til barn. Noen sykepleiere 
hadde jobbet mer enn ti år der, omtrent en fjerdedel mindre enn 
ett halvt år, mens de fleste hadde jobbet ved sengeposten mellom 
ett og fem år.  Sykepleiertjenesten på sengeposten var basert på en 
kombinasjon av team- og primærsykepleiemodell, med faste  
koordinerende teamsykepleiere som deltok i møtene med kirurgene.
Kirurgene var organisert i en annen avdeling enn pleiepersonellet. 
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Strenge prioriteringer som følge av tidspress i møtene mellom kirurger og sykepleiere 
kan føre til at psykososiale, utviklingsmessige og helhetlige perspektiver på pasient-
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Denne avdelingen hadde hovedsakelig pasienter på to sengeposter; 
en for voksne og en for barn. I tillegg hadde de pasienter på intensiv- 
avdelingene, dagavdeling, poliklinikker og gjennomførte tilsyn ved 
flere andre avdelinger på sykehuset. Kirurgenes avdeling var delt 
opp i flere seksjoner, hvorav barneseksjonen var en. Tre overleger 
og tre assistentleger hadde det daglige oppfølgingsansvaret for 
barnepasientene. I tillegg var det to overleger som hadde deler av 
arbeidet knyttet opp til barnepasientene. 

oM DEt å KJEnnE hvERanDRE 
Flere tidligere studier har beskrevet at leger og sykepleiere i liten 
grad kjenner hverandre. Olsvold (1:184) beskriver forholdet mellom 
dem som «nære fremmede»; leger og sykepleiere er avhengige av 
hverandres arbeid, men har ofte svært lite kjennskap til hverandre. 
Hun hevder at dette forsterker det tradisjonelle, hierarkiske sam-
handlingsmønsteret mellom disse to yrkesgruppene. Mitt hoved-
inntrykk fra denne sengeposten for barn var at sykepleierne og 
legene, uavhengig av erfaring eller stilling, kjente hverandre og 
hadde en vennlig, kollegial og humørfylt omgangsform, selv om 
det også var episoder som brøt tydelig med dette mønsteret.  Om 
det var relativt stille på kveldene både for sykepleierne på post og 
vakthavende leger, var det ikke uvanlig at de satt sammen og drakk 
kaffe og spiste litt, mens de pratet om løst og fast. Sykepleierne som 
hadde jobbet der noen år og overlegene kjente hverandre godt. De 
kjente til hverandres hobbyer, familier og ferieplaner. Også de fleste 
av assistentlegene som jeg møtte virket å kjenne sykepleierne med 
navn, og visa versa. De gangene leger og sykepleiere ikke hadde 
møtt hverandre før hilste de på hverandre. Både assistentlegene og 
overlegene ble tiltalt og omtalt med fornavn (så lenge det ikke var 
pasienter til stede) av sykepleierne. Men dette så ikke ut til å ha særlig 
betydning når det gjaldt sykepleiernes posisjon ovenfor legene når 
beslutninger skulle tas på sengeposten. Da var det andre forhold som 
i langt større grad så ut til å spille inn; blant annet knapphet på tid i 
møtene med legene.

DEt DagLigE aRbEiDEts oRganisERing 
Sykepleiere og leger tilbragte lite tid sammen på sengeposten, og 
deres oppgaver ble som regel ikke løst sammen, men hver for seg, 
ikke ulikt hva andre har beskrevet fra andre studier (1, 4). Spesielt 
overlegene var beskjeftiget med arbeid andre steder på sykehuset 
og var dermed lite tilgjengelig. Det såkalte pre-premøtet og previsitten 
(som beskrives senere), var de to eneste planlagte møtene mellom 
sykepleiere og leger. Ellers skjedde samhandlingen mer tilfeldig og 
uformelt på gangen, vaktrommet eller via telefonen. 

Walby og Greenwell (5) hevder at svært mange av de utfordringene 
og konfliktene leger og sykepleiere har i forhold til hverandre, skyldes 
problemer som oppstår som følge av legers og sykepleieres forskjellige 
organisering av tid og deres fysiske adskilthet i hverdagen. Ut fra 
mine observasjoner så dette altså ut til også å gjelde her, da noe av 
det mest påfallende ved sengeposten var legenes fysiske fravær. Jeg 
vil derfor forsøke å beskrive når og under hvilke betingelser møtene 
mellom sykepleiere og leger fant sted fordi de organisatoriske rammene 
så ut til å ha direkte konsekvenser for hvilke beslutninger og vurderinger 
som ble tatt, hvilke temaer disse omhandlet, når de ble gjort og av 
hvem de ble gjort.

Pre-premøtet var eneste planlagte møte hvor det alltid var overleger 
tilstede. Det ble gjennomført mellom kl. 07.30 og 07.45 på hverdagene. 
I løpet disse 15 minuttene ble det gitt en svært kort oppsummering 
av hver enkelt pasients tilstand og planer, hvilke leger som skulle 
operere eller være andre steder, hvilke nye pasienter som ville komme 
og hvem av legene som skulle ta imot disse og hvem som skulle 
på previsitten. Møtet varte kun i disse 15 minuttene, for kirurgene 
hadde umiddelbart etter dette et felles røntgen- og morgenmøte. 
Så når røntgenmøte skulle begynne, gikk legene fra pre-premøtet, 
selv om de ikke alltid var ferdige med gjennomgangen.

Når kirurgenes røntgen- og morgenmøte var over, kom de av kirur-
gene som ikke gikk rett til poliklinikken, operasjonsstuene eller var 
opptatt andre steder, til sengeposten for å gå previsitt, som, avhen-
gig av blant annet hvor mange pasienter som var innlagt og hvor 
komplekse pasientenes tilstand var, varte mellom 20 minutter og en 
time. Dette er det andre planlagte møtet som omfattet både syke-
pleiere og leger. Mens det under pre-premøtet stort sett kun var 
summariske oppsummeringer av pasientene og de overordnede 
planer for disse, gikk man på previsitten mer inn i detaljene. Man 
gikk inn og så på blodprøvesvar, leste og skrev i journalene, skrev 
henvisninger og vurderte forordninger av medikamenter og væske.
 
Etter at previsitten var ferdig gikk en eller flere leger visitten sammen 
med teamsykepleieren rundt til pasientene. Da snakket legene med 
pasientene og pårørende, gjorde kliniske undersøkelser og informerte 
om hva som var tenkt videre. Ofte ble planer som allerede var lagt 
de foregående møtene endret etter visitten, etter at legene hadde 
sett pasientene. Men dersom overlegene ikke var med, ble beslutninger 
som regel ikke tatt uten at disse ble konsultert av assistentlegene, 
noe som igjen medførte koordinerings- og planleggingsproblemer 
for sykepleierne.

hiERaRKi og KoRtE MøtERs KonsEKvEnsER
Selv om det kun varte maksimalt 15 minutter fremsto pre-premøtet 
allikevel som den viktigste arenaen hvor kirurger og teamsykepleier 
møttes for planlegging og beslutninger som hadde konsekvenser 
for sengepostens aktiviteter, og dermed sykepleiernes arbeid. Og 
gitt dens korte varighet var sykepleierne dermed nødt til kun å ta 
opp de tingene som var helt nødvendig å få avklart med overlegene. 
Det var nødvendig å holde tidsbruken nede, selv om assistentlegene 
var til stede under hele pre-visitten, og kunne ta stilling til «de 
normale tingene» som en sykepleier uttrykte det; vurderinger av 
blodprøver, forordning av medisiner, skriving av henvisninger. På 
spørsmål om hva en av sykepleierne jeg intervjuet oppfattet som 
pre-premøtets formål svarte hun: 

 Det er da overlegene skal være tilstede, sånn at de overordnede 

tingene som ass.legene ikke kan ta stilling til tas opp […] Da vet ass.

legen hva de skal gjøre og hva de kan si på pre-visitten. For det er ikke alltid 

overlegen har mulighet til å være på pre-visitten. Og da står man der, har 

ingenting avklart hvis ikke noen av dem har tatt stilling til noe. (Intervju 1).

På spørsmål til en annen sykepleier om hun syntes hun fikk tatt opp 
det hun ønsket svarte hun slik:

 Du har så lite tid til rådighet at du må bare prioritere å få tatt det 

viktigste. (Intervju 3).
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«Det viktigste» så ut til ikke å innbefatte mer enn et ensidig fokus på 
pasientenes fysiske tilstand og den medisinsk-kirurgiske behandlingen; 
hvorvidt pasientene skulle opereres, og hvilke medisiner som skulle 
gis eller om pasientene skulle «flyttes «ut» fra intermediærrommene 
til sengepost.  Overlegene var involvert i nærmest alle beslutningene 
knyttet til dette, noe som ga et tydelig hierarkisk preg over samarbeidet 
og samhandlingen ved sengeposten, ikke bare mellom sykepleierne 
og overlegene, men også mellom assistentleger og overleger. En av 
assistent- legene sa det på denne måten i samtale med meg:

    Her er det sånn at tertiærvaktene [overleger i bakvakt] som regel vil 

ha kontroll og styring over alt. Spesielt med hvilke pasienter som skal 

inn og ut, og hvilke pasienter som skal prioriteres og operasjoner som skal 

gjøres. Mens jeg på [annet sykehus] bare ga beskjed [til overlegene] om 

morgenen at jeg har gjort det og det, så har jeg stort sett alltid snakket 

med bakvakten min her først før jeg gjør noe. Det er ganske hierarkisk 

her. (Feltnotat).

Overlegenes sentrale rolle var enda tydeligere på dagtid, noe som 
bare underbygget viktigheten av pre-premøtet, som altså var det 
eneste, faste og forutsigbare møtet sykepleierne hadde med overlegene.

syKEpLEiEREs innfLytELsE i bEsLutningER 
På de områdene sykepleierne hadde innflytelse på beslutninger i 
møtene med legene, kom dette tydeligst frem i previsitten. Det var 
særlig innenfor smertebehandling av pasientene at deres innflytelse 
kom til syne, hvor kombinasjonen av sykepleiernes kunnskap om 
smertebehandling, deres nærhet til pasientene og flere av assistent-  
legenes relativt begrensede erfaring med pasientgruppen og syke-
huset rutiner gjorde seg gjeldende, noe som kommer frem i dette 
feltnotatet, hvor sykepleieren nærmest forordner smertebehandlingen:

 En pasient ligger inne på intermediær etter operasjon, med kontinuerlig 

infusjon av morfin som smertebehandling, samt paracet. Sykepleieren 

sier at hun ikke syntes det er nødvendig med morfinen nå, og foreslår en 

kombinasjon av paracet og kodein, eventuelt med litt intravenøs ketorax 

ved behov.

Assistentlege: Mener du at den [morfinen] bare skal fjernes helt?

Sykepleier: Det går jo på så lite, jeg syntes ikke det er noe vits å senke den 

mer. Da har det jo ingen effekt.

Assistentlege: Så hva blir det til?

Sykepleier: La den stå på noen timer, så kutter vi den. 

De diskuterer en stund om alternative medikamenter som kan gis. Til 

slutt ender det med at legen skriver ned forordningen som sykepleieren 

mener den bør være. (Feltnotat previsitt).

Sykepleiernes innflytelse ovenfor assistentlegene så ut til å være 
knyttet til både opplæring og en form for kontroll av disse. Syke-
pleierne var ikke sjelden de som kjente vanlige prosedyrer best, og 
fungerte dermed både som veiledere eller lærere for assistentlegene, 
men også som den reelle beslutningstageren. Den opplæring  
assistentlegene fikk av sykepleierne så ut til å representere en viktig 
del av sykepleiernes innflytelse, som dette utdraget eksemplifiserer, 
hvor teamsykepleier og to assistentleger er tilstede på vaktrommet:

 «Tas det røntgenbilder etter disse operasjonene», spør den ene  

assistentlegen. «Ja», svarer teamsykepleieren, «vi gjør alltid det.  

Skriver du rekvisisjonen nå?». 

Når denne legen fyller ut rekvisisjonen spør den andre, henvendt til den 

første legen om hvordan de gjennomfører sengeleiet. Teamsykepleieren 

svarer, selv om spørsmålet var rettet til legen «Vi lar pasientene ligge 

med 10 graders vinkel nedover i tre døgn, så rett i ett døgn. Så får de 

ligge med hodet opp det siste døgnet». «Tre dager ned, en dag rett og en 

dag 10 grader opp?», gjentar legen? «Ja». Legen skriver det ned som en 

forordning om sengeleie. (Feltnotat previsitt).

Kontrollen av assistentlegene ble blant annet gjennomført ved 
at sykepleiere, når de stilte spørsmål ved riktigheten av assistent- 
legenes vurdering tok direkte kontakt med overlege. Ved to anledninger 
overhørte jeg sykepleiere ringe til en overlege for å høre om  
assistentlegens forordninger skulle følges, fordi sykepleierne mente 
de var uvanlige. Ved begge anledninger var svaret til overlegen at 
de ikke skulle gjøre det. Jeg observerte for øvrig ikke tilsvarende 
kvalitetssikring eller kontroll av overlegens beslutninger, noe syke-
pleierne jeg snakket med for øvrig ikke følte de hadde behov for å 
gjøre på samme måte:

 Jeg føler at om jeg har fått svar fra en overlege på ting, så ok, da er 

det tatt stilling til, og jeg føler meg trygg på den avgjørelsen som er tatt. 

Mens ofte om det er litt nye assistentleger som sier noe, kan jeg være litt 

mer usikker. Hvis det er en pasient som er dårlig så sier vi til assistentlegen 

«kanskje den burde tatt en CT», og om assistentlegen da ikke vil gjøre 

det, så kan vi fortsatt føle at «er dette riktig?» Men om det er en overlege 

som sier at «nei, det syntes jeg ikke på grunn av det og det og det». Så 

har jeg forsonet med meg at, ok, jeg stoler på at de vet hva de snakker 

om. (Intervju 1).

syKEpLEiERnEs MangLEnDE KontRoLL ovER EgEn 
aRbEiDsMEngDE
Et av de temaene sykepleieren ofte tok opp med overlegene på 
pre-premøte handlet om begrensing eller styring av pasientbelegget. 
Gjennomgående ønsket sykepleierne å begrense antall pasienter 
eller utsette operasjoner som medførte økt arbeidsmengde, og jeg 
så ingen tilfeller av at sykepleierne ønsket å beholde pasienter lengre. 
Når det gjaldt beslutningene om innleggelser av nye pasienter, 
planlegging eller timing av operasjoner, utskrivninger og overflytting 
av pasienter, fremsto overlegene som nærmest enerådende. I mine 
samtaler med sykepleierne uttrykte de en oppfatning av at de hadde 
mulighet til å påvirke overlegenes beslutninger omkring dette, men 
dette var ikke noe jeg observerte. Selv når sykepleierne helt entydig 
ba legene ta hensyn til sykepleiernes totale arbeidsmengde gjennom 
eksempelvis å vente med ikke-akutte innleggelser, ble dette ikke 
imøtekommet. Ved flere anledninger ble sykepleierens forespørsler 
avvist før diskusjonen kom i gang og uten noen substansiell begrunnelse 
fra overlegenes side, noe følgende utdrag fra feltnotatene viser:

 «Vi er tynt bemannet i dag, så det blir litt mye i dag» (sier sykepleieren). 

[Overlegen}svarer med øynene fortsatt ned mot pasientlisten «ja, det 

får ikke hjelpe, for å si det sånn». Deretter spør han [den andre overle-

gen]: «Du tok visitten?», mens han reiser seg opp og begynner å gå mot 

døren. De andre følger etter. (Feltnotat pre-premøte).

Når sykepleierne forsøkte å få utsatt innleggelser og operasjoner, 
eller fremskynde overflyttinger av pasienter, som var deres viktigste 
måte å begrense deres totale arbeidsbyrde på, var overlegene i en 
posisjon hvor de ikke trengte å ta hensyn til disse ønskene, selv i de 
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tilfeller hvor kirurgene selv uttalte at det ikke var medisinsk grunnlag 
for ikke å etterkomme sykepleiernes ønsker.

«Et gLEMt foKus»
I møtene med overlegene tok sykepleierne som sagt opp kun hva 
de oppfattet «som det viktigste», siden de var avhengig av avklaringer 
fra overlegene.  Og «det viktigste» var altså spørsmålene rundt  
medisinsk behandling og organisering av hva man kan kalle  
«pasientflyt». 

Ett av de temaene som derimot i svært liten grad kom opp i møtene 
mellom leger og sykepleiere var de psykososiale og utviklingsmessige 
forholdene rundt barnepasientene og deres pårørende. De gangene 
psykososiale forhold ble tatt opp eksplisitt, var det i all hovedsak når 
sykepleierne ba kirurgene skrive henvisning til sosionom eller psykolog 
uten noen nærmere begrunnelse eller forklaringer på hvorfor disse 
henvisningene var nødvendig. Mitt inntrykk var at sykepleierne som 
regel ba om henvisninger eksempelvis til sosionom og psykolog 
ikke fordi de anså at de manglet nødvendig kompetanse, men 
fordi de hadde behov for å avgrense arbeidsoppgavene sine. Både 
i intervjuene og i de mer uformelle samtalene jeg hadde med syke-
pleierne spurte jeg om dette manglende fokuset var noe sykepleierne 
kunne kjenne seg igjen i. Det var det, noe dette utdraget er et  
representativt eksempel på.

SYKEPLEIER: Vi har nok veldig fokus på hva som skjer akkurat på  

sykehuset. Og hvordan han har vært før, og hva som skjer, og hva som 

sannsynligvis vil skje etterpå. […] Vi tar jo ikke tak i det noe særlig. Men 

jeg tror det, det er jo veldig mange som er innom lokalsykehuset, hvor de 

har et nettverk. Jeg føler vi ikke har tid til det.

PETER: Ikke har tid til det, nei.

SYKEPLEIER: Nei, altså, hva skal jeg si. Vi har liksom sosionomen, hvis det 

er noe.  (Intervju 2).

Men samtidig var henvisningssystemet ved sykehuset slik at det 
kun var leger som kunne skrive henvisninger. Og i og med at disse 
temaene sjelden ble tatt opp i samtale med legene, ble resultatet 
flere ganger at sosionomen eller psykologen ikke ble kontaktet. 
Manglende tid i møtene og det veldig avgrensede fokuset i møtene, 
i kombinasjon med legenes kontroll over henvisningssystemet og 
sykepleiernes forsøk på å avgrense arbeidsoppgavene førte dermed 
samlet sett til at de psykososiale behovene til pasientene så ut til å 
ende i randsonen av deres virksomhet. 

avsLutning
Moderne medisinsk behandling krever at pasientens opplevelse av 
sykdom og deres sosiale situasjon tas hensyn til (6). Siden det er  
sykepleierne som tilbringer mest tid sammen med pasientene, har 
de dermed også et bedre utgangspunkt for å tilegne seg denne 

kunnskapen. Dette er kunnskap som er nødvendig i beslutninger 
om pasientbehandling, og det hevdes således at sykepleiernes 
posisjon vis a vis legene styrkes (7). Det er grunn til å tro at dette 
er svært relevant og viktig ovenfor barn som er innlagt på sykehus 
med alvorlige sykdommer. Svensson  (7) skriver at sykehusenes  
utvikling i stor grad vil påvirke relasjonen mellom leger og sykepleiere. 
Han peker på viktigheten av å utvikle flere felles møteplasser hvor 
aktørene kan møtes for å inngå i diskusjoner og forhandlinger  
relatert til arbeidets regler og normer, inkludert hvilke temaer som 
ansees som viktige for deres arbeid og deres pasienter. Dette er det 
vanskelig å si seg uenig i, men jeg vil i tillegg peke på nødvendig-
heten av at det settes av tilstrekkelig tid til disse møtene. I min 
studie så det ut som de største utfordringene for både sykepleiere 
og leger, i arbeidet og i samhandlingen, var stor arbeidsmengde, 
knapphet på tid i møtene med hverandre og fysisk adskilthet. Dette 
hadde konsekvenser for hvilke temaer som ble tatt opp, og dermed 
også for hvilke sider av pasientens mangefasetterte behov som ble 
forsøkt dekket. I tillegg så det ut som betingelsene for samhandlingen 
hadde som konsekvens at de hierarkiske trekkene ved samhandlingen 
ble underbygget og styrket. Sett i lys av helsetjenestens tiltagende 
fokus på effektivitet er det grunn til å være oppmerksom på den 
videre utviklingen og stille spørsmål om hva som kan gå tapt på 
veien.
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