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Sammendrag: 
Hovedtemaet for avhandlingen er norske legers valg av arbeidssted. I avhandlingens to første 
artikler er fokuset bistillinger blant leger, mens den siste artikkelen søker å identifisere 
faktorer som er signifikant for at psykiatere skal velge å jobbe i offentlige institusjoner i 
spesialisthelsetjenesten. Analysene i alle artiklene er basert på et unikt datasett over 
majoriteten av aktive leger i Norge. Datasettet dekker perioden 1999-2007. 
 
Legers tilbud av arbeidskraft og valg av arbeidssted har stor betydning for tilbudet av 
offentlige helsetjenester, både kvantitativt og kvalitativt. Innsikt i faktorer som har betydning 
for legers tilbud av arbeidskraft og valg av arbeidssted kan være viktig i utformingen av 
arbeidsmarkedspolitikk for leger, samt i velferdsmessige analyser. Resultatene indikerer at 
både demografiske og institusjonelle faktorer har betydning for valg av arbeidssted.  
 
Jeg viser at sannsynligheten for å ta bistillinger varierer avhengig av om legen har 
hovedstilling på offentlig sykehus eller ikke. Stilt overfor valget mellom bistilling eller ikke, 
har mannlige leger uten hovedstilling større sannsynlighet enn sine kvinnelige kollegaer for å 
ha to eller flere stillinger. Derimot når det diversifiseres på type av bistillinger, viser 
resultatene at mannlige leger på offentlige sykehus har signifikant større sannsynlighet enn 
kvinnelige leger til å velge bistillinger i den private helsesektoren eller ha egen praksis på si. 
Sannsynligheten for å ha bistillinger øker med alder, og faller med jo eldre legen er ved 
autorisasjon.  Analysen viser at bistillinger er mest utbredt i de mindre sentrale delene av 
landet.  
 
I artikkel nummer tre viser jeg at psykiaternes sannsynlighet for å jobbe i offentlige 
institusjoner i spesialisthelsetjenesten variere avhengig av om de bor i hovedstadsregionen 
eller i de øvrige delen av landet. Kvinnelige psykiatere som bor utenfor Oslo og Akershus har 
større sannsynlighet enn sine mannlig kollegaer til å være ansatt i spesialisthelsetjenesten. 
Analysen viser også at når et mål på relativ inntekt mellom offentlig sektor og annet arbeid 
introduseres, så endres ikke estimerings resultatene for de som bor i Oslo og Akershus.  
 
 


