
 
Legeforeningens kollegiale støttetilbud 

Et tilbud til alle leger



Å være lege kan være vanskelig
 
Arbeidet som lege byr på spesielle påkjenninger.

Taushetsplikten gjør at legen ikke alltid kan dele sine opplevelser med andre. 
Arbeidsmiljøet for leger kan være fysisk og psykisk belastende. Frykten for å 
gjøre feil, og eventuelle påkjenninger når noe går galt, kan være godt å drøfte 
med andre.

Leger opplever flere klager nå enn tidligere, og medias oppmerksomhet er 
større enn for få år siden.

I periode med private påkjenninger som for eksempel tap av familie-
medlemmer eller venner, kan legegjerningen være spesielt vanskelig.

Legeforeningens fylkesavdelinger har etablert et kollegialt støttetilbud som er 
åpent for dem som ønsker kontakt. Tilbudet er å forstå som en utstrakt hånd, 
fra kollega til kollega.

 

Støtte fra kollega til kollega
Leger som er med i lokalforeningens støttegruppe, er håndplukket av styret i 
den lokale foreningen.

Støttekollegene gir medmenneskelig støtte, råd og veiledning, fra kollega til 
kollega.

Støttekollegene yter ikke legetjenester – det vil si de fører ikke journal, de skri-
ver ikke sykmeldinger og de forskriver heller ikke medikamenter eller lignende. 
Dersom det er behov for slike eller andre legetjenester, vil kollegastøtten 
motivere kollegaen til å søke slik hjelp hos sin fastlege. Støttekollegaen kan ved 
behov være behjelpelig med å etablere kontakt med fastlege, eller med annen 
lege.

Støttekollegene deltar i kursprogram gjennom Legeforeningen som gir dem god  
bakgrunn i støttearbeidet. Utgifter i arbeidet dekkes av Sykehjelps- og  
pensjonsordningen for leger (SOP).
 
 
Arbeidet honoreres direkte fra den enkelte lokalforening i henhold til reglene 
under takst nr 14 i Normaltariffen.



Du kan selv ta kontakt
 
Det kollegiale støtteapparat kan kontaktes av legen selv, av pårørende, venner, 
kolleger eller andre. Støttekollegene kan også ta kontakt direkte med kolleger for å 
undersøke om det foreligger behov for støtte.

Det kollegiale støttetilbud er landsdekkende, men lokalforeningen organiserer selv 
tjenesten i eget fylke. Støttekollegene ivaretar absolutt taushet om ting de blir 
kjent med i sitt arbeid, men støttekollegaen må ved behov, og aller helst i  
forståelse med den det gjelder, anonymt kunne drøfte saken med annen støtte-
kollega i fylket.

Den lege som ønsker å ta kontakt med støttetilbudet, er fri til å velge hvilken 
støttekollega han/hun vil bruke. Det er også mulig å ta kontakt med støttekolleger 
i andre fylker. Liste med oppdatert kontaktinformasjon over støttekolleger finnes 
på Legeforeningens hjemmeside på Internett. Der fås ytterligere informasjon om 
helse- og omsorgstilbudet i Legeforeningens regi. 

Støttekollegene har erfaring med å gi råd og støtte 
ved ulike problemstillinger, så som:

•	 høyt arbeidspress/overbelastning
•	 sykdom hos leger
•	 ”utbrenthet”
•	 personlige kriser
•	 misbruksproblemer
•	 vanskelige arbeidsforhold
•	 klagesaker mot leger 

 

Ressurssenter for leger: Villa Sana – Modum Bad 
 
Tilbyr ukeskurs og/eller rådgivning til leger som sliter i jobben eller i livet sitt. 
 
Telefon:  32 74 97 00  
Telefaks: 32 74 98 88 

  E-post: villasana@modum-bad.no
  www.modum-bad.no/ressurssenteret_villa_sana



Det kollegiale støttetilbud i Finnmark fylke 
består (per 1. desember 2011) av følgende 
støttekollegaer:
 

 
Kommunelege Erik Langfeldt, Nordkapp helsesenter, Sykehusvn. 16 B,  
9750 Honningsvåg Tlf. (a) 78 47 66 60, (m) 41 64 62 44 
E-post: erik.langfeldt@online.no 

  Kommunelege Marie Tveit, Tana helsesenter, Maskevarrevn. 3,  
  9845 Tana. Tlf. (a) 78 92 55 00, (p) 78 92 81 95, (m) 93 20 15 91.  
  E-post: mar-tv2@online.no 

  Kommunelege Jostein Tørstad, Kirkenes legekontor, Storgt. 2,  
  9900 Kirkenes. Tlf. (a) 78 97 76 60, (m) 90 04 18 62 
  E-post: jkt@svk.no

  Psykiater Kjetil Ryan, Distriktspsykiatrisk senter, VPP Alta,  
  Dr. Kvammes vei 21, postboks 1294 Sentrum, 9505 Alta. Tlf. (a) 78 48 38 00,  
  (p) 78 43 54 18, (m) 97 08 95 44. E-post: kjetr@online.no


