
D
et er få tjenester nord-
menn er mer fornøyde 
med enn fastlegeord-
ningen. Ordningen 
innebærer blant annet 
at legene må konkur-

rere om pasientene, og pasientene 
står fritt til å bytte fastlege hvis de 
ikke er fornøyde med den de har. 
De mest populære legene er det 
nærmest umulig å få innpass hos, 
mens andre leger sliter med å få 
fylt opp listene.

I en fersk forskningsartikkel 
studerer forskerne Simen Markus-
sen og kollega Knut Røed ved Fris-
chesenteret om fastlegene blir 
rausere med å skrive ut sykemel-
dinger når de må konkurrere om 
pasientene. Studien viser at leger 
som mangler pasienter, og som 
tjener mer om de greier å få flere 
pasienter på listen, blir snillere 
med å skrive ut sykemeldinger.

«Lokkemiddel»
Forskerne finner at det er mange 
forhold som påvirker hvem pasi-
entene ønsker som fastlege, blant 
annet ønsker mange en lege av 
samme kjønn. 

Samtidig har pasientene en ten-
dens til å velge leger som har vist 
seg å være snille med sykemeldin-
gene.

– Pasienter foretrekker snille 
leger, sier Simen Markussen.

Fastlegene med mange ledige 
plasser blir rausere med å gi syke-
meldinger. Slik får legene flere 
pasienter, og dermed tjener de 
mer. Legene får et tilskudd på 427 
kroner per pasient per år. I tillegg 
kommer takster for behandling og 
pasientenes egenandel.

– Det kan se ut som de bruker 
sykemeldinger som et lokkemid-
del, sier Markussen.

Én million dagsverk
Ifølge analysene ville sykefravæ-
ret i Norge vært lavere hvis ikke 
legene konkurrerte om pasien-
tene.

– Våre estimater, som vi tror er 
litt lave, sier at fraværet ville vært 
tre til fire prosent lavere hvis de 
ikke konkurrerte, sier Markussen.

Grovt anslått tilsvarer dette 
nesten én million tapte dagsverk, 

eller 2,1 milliarder kroner i form av 
tapt produksjon. I tillegg kommer 
kostnaden ved å drive inn pen-
gene i form av skatter, som Mar-
kussen anslår til 0,3 milliarder 

kroner. Av en totalregning for 
sykefraværet på rundt 70 milliar-
der kroner, kan dermed rundt 2,4 
milliarder skyldes konkurransen 
om pasientene. 

At kostnaden ikke er høyere, 
mener Markussen kan skyldes at 
veldig mange leger ikke opplever 
noen konkurranse av betydning.

I de markedene der legene 
utsettes for mer enn gjennom-
snittlig konkurranse, finner de en 
effekt på rundt syv prosent.

«Kompenserer»
Markussen påpeker at det ikke er 
de legene som har flest pasienter 
som er de «snilleste». Tvert imot 
er det de legene som sliter med å 
tiltrekke seg pasienter, som blir 
snillere.

– Legene som har mange pasi-
enter og fulle lister, er ikke spesielt 
snille. Men det ser ut til at leger 
som av andre grunner sliter med 
å fylle opp listene, kompenserer 
ved å være snille, sier han.

Det finnes noen få leger som 
har fastlønn, og som følgelig ikke 
har noe å tjene på å få flere pasien-
ter. Forskerne finner at disse 
legene ikke lar seg påvirke. Dette 
styrker forskernes hypotese om at 

det nettopp er utsiktene til økt 
inntekt som gjør at legene bruker 
sykemeldinger som lokkemiddel.

Lege-pasient-koblinger
Forskerne har tatt utgangspunkt i 
data for alle sykemeldinger og alle 
lege-pasientkoblinger over tid og 
studert 400.000 faktiske legebyt-
ter, der en pasient har vært hos 
samme lege i minst 12 måneder før 
han eller hun bytter til en ny lege. 
Dermed har de også data for hvor 
mye sykemelding en pasient får 
hos én lege sammenlignet med 
hvor mye sykemelding samme 
pasient fikk hos en annen lege. Ut 
fra dette kan forskerne definere 
hvor liberal med sykemeldinger 
en lege er sammenlignet med 
andre leger.

Dernest plasserer de legen geo-
grafisk, og kartlegger konkurran-
sesituasjonen ved å måle hvor 
mange andre leger det er i samme 
nabolag, hvor mange ledige plas-
ser den enkelte lege har på sin liste 
og hvor mange ledige plasser 

andre leger i nabolaget har. De stu-
derer også endringer i konkurran-
sesituasjon over tid.

Forskerne finner at når konkur-
ransesituasjonen endrer seg, 
enten ved at legen selv får færre 
pasienter eller fastlegekapasite-
ten øker i nabolaget, blir legene 

mer liberale med å skrive ut syke-
meldinger.
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Leger som mangler pasienter 
er mer liberale med å gi syke-
meldinger. – Det kan se ut som 
de bruker sykemeldinger som 
et lokkemiddel, sier forsker 
Simen Markussen. 
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Forskningen
l Simen Markussen og Knut 
Røed, begge ved Frischsente-
ret, har undersøkt om det at 
norske fastleger konkurrerer 
om pasienter i et marked gjør at 
sykefraværet blir høyere enn 
det ellers ville ha vært. 
l De finner at sykefraværet 
ville vært tre til fire prosent 
lavere hvis fastlegene ikke 
konkurrerte om pasienter.
l Arbeidet er dokumentert i 
artikkelen «The Market for Paid 
Sick Leave», Discussion Paper 
No. 9825 av Markussen og 
Røed og kan lastes ned her: 
http://ftp.iza.org/dp9825.pdf

Ikke urovekkende
Oslo: Petter Brelin, leder i Norsk 
forening for allmennmedisin, 
synes ikke forskernes funn er 
urovekkende.

– Det finnes helt sikkert en 
sånn effekt, men den er overras-
kende liten og det tyder på at 
variabiliteten i sykmeldingsfre-
kvens er lite avhengig av 
konkurranse, sier Brelin.

Han påpeker at det er mye 
større variasjon i sykmeldings-
praksis mellom leger enn 
konkurransen om pasientene ser 

ut til å kunne forklare. Samtidig 
understreker han at legene er 

opptatt av samfunnsansvaret de 
har fått som voktere av blant 
annet sykemeldingsordningen.

– Vi tar dette med portvokter-
rollen på alvor, og vi skal ikke 
late som vi er perfekte. 

Seniorforsker Knut Røed 
ved Frischesenteret

Leder i Norsk forening 
for allmennmedisin, 
Petter Brelin, tar port - 
vokterrollen på alvor.

Se også forskernes 
innlegg – side 4
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 «snille» leger

Forsker Simen Markussen mener 
at pasienter har en tendens til å 
velge fastleger som har vist seg å 
være liberale med sykemeldin-
gene. Foto: Elin Høyland

’’Mine dager er så stappet
Oslo: På Vinderen legekontor har 
fastlege Hanne Undlien rundet 
av dagens konsultasjoner. Av de 
16 pasientene som har vært inne 
denne dagen, har hun sykmeldt 
tre. Hun forteller at spørsmålet 
om sykemelding noen ganger 
kan være en forhandling mellom 
henne og pasienten. Når hun 
imøtekommer pasienter som vil 
sykmeldes, kan det være for å 
oppnå en allianse.

– Kanskje er det én uke syke-
melding som skal til for å få en alli-
anse med pasienten. Uten en alli-
anse får jeg gjort veldig lite.

Undlien kjenner seg ikke igjen 
i at ønsket om flere pasienter 
skulle gjøre henne mer liberal 
med sykemeldingene.

– Mine dager er så stappet og så 
lange at mitt hovedfokus er ikke å 
få flere pasienter på listen. I den 

grad man er for slepphendt med 
sykemeldinger, handler det om 
tidsklemme. Det tar mye mer tid 
å si nei enn ja, sier hun.

Undlien har i mange år vært 
opptatt av å øke bevisstheten om 
sykemeldinger, og har vært med 

på å utvikle et digitalt verktøy der 
leger kan sammenligne egen syk-
meldingspraksis med andre. Selv 
sykmelder hun for kortere perio-
der enn tidligere, og gjør oftere 
sykemeldingene gradert.

Hun mener det er viktig å få 
sykemeldingsgraden i samfunnet 
ned, og at legene har et stort 
ansvar som portvoktere for tryg-
debudsjettene. Samtidig mener 
hun det blir for enkelt å overlate 
ansvaret for å begrense sykefra-
været til legene alene.

– Hvis det er en gjengs oppfat-
ning i samfunnet at et ankelbrudd 
skal gi sykemelding, er det ikke 
mulig for meg å snu opinionen. Vi 
snakker om en kulturendring, 
som jeg jo også er en del av. På 
40-50-tallet gikk folk på jobb med 
øreverk. Vi er ikke der i dag, sier 
hun.

fastlege Hanne Undlien ved 
Vinderen legekontor kjener seg 
ikke igjen i undersøkelsen. 
Foto Mikaela Berg

– I 2007 sa styret i Tryg til de tillits-
valgte at de ikke vil endre pen-
sjonsordningen for de ansatte. I 
2014 velger de likevel å gjøre det. 
Derfor varsler vi søksmål, sier 
advokat Pål Behrens i Finansfor-
bundet, som fører saken på vegne 
av de rundt 600 Tryg-ansatte. 

Lovet ingen endringer
Bakteppet er at Tryg, som veldig 
mange norske bedrifter de senere 
årene, valgte å lukke ytelsespen-
sjonsordningen for sine ansatte i 
2007. Det vil si at de ansatte ble 
flyttet over på innskuddspensjon, 
men at de beholdt pensjonsopp-
tjeningen de hadde hatt i ytelses-
pensjonen. Lengre levealder og 
strengere kapitalkrav har gjort 
ytelsesordningen dyrere for 
bedriftene de siste årene. 

I drøftingene med de tillits-
valgte i 2007 sa daværende styre-
leder i Tryg Stine Bosse at det ikke 
ville bli endringer i den lukkede 
ytelsespensjonsordningen i frem-
tiden, «med mindre dette skulle 
være tvingende nødvendig fordi 
selskapets eksistens var avhengig 
av en slik endring».

I 2014 var det ifølge Tryg nød-
vendig med en endring. Da kuttet 
selskapet ut såkalt g-regulering av 
pensjoner under utbetaling, fordi 
det ble for dyrt. G er det samme 
som grunnbeløpet i folketrygden. 
Hvert år oppjusteres grunnbelø-
pet på bakgrunn av utvikling i 
pris- og lønnsvekst. Den oppjus-
teringen hadde Tryg også lovet 
skulle komme pensjonistene til 
gode.

– Pensjonene hadde blitt 
regulert siden ordningen kom i 
1991. I 2014 bestemmes det 
ensidig fra selskapet at regule-

ringen skulle stoppes, fordi det 
ble for dyrt, sier Behrens.

Han mener Tryg vanskelig kan 
komme unna dette i en rettssal. 

Trygg på at de har rett
Tryg sendte torsdag ut en børs-
melding hvor de varslet at de er 
blitt saksøkt for et beløp på rundt 
378 millioner kroner som følge av 
manglende regulering av pensjo-
nen til Tryg-ansatte. Beløpet til-
svarer tapt pensjon for de rundt 
600 ansatte som mistet oppregu-
leringen av sin pensjon i 2014. 

I meldingen skriver selskapet at 
de ikke tror de vil tape rettssaken 
mot Finansforbundet, som ventes 
å bli avklart om halvannet til to år. 

Kommunikasjonssjef Ole Irgens 
i Tryg sier selskapet er grunnleg-
gende uenig med Finansforbundet 
i denne saken, og at det derfor er 
naturlig at den havner i retten.

– Vi mener den endringen vi 
gjorde er innenfor det rammever-
ket som i sin tid ble avtalt. Vi er 
trygge på det vi har gjort er greit. 
Men det er en menneskerett å 
kunne være uenig. Da er det greit 
at saken prøves for retten, sier 
Irgens. 

Statoil vant
Det har tidligere versert to lig-
nende saker for retten. I den ene 
gikk Statoil-ansatte til retten nett-
opp for at Statoil valgte å stoppe 
regulering av løpende pensjoner. 
Høyesterett avgjorde saken i Stat-
oils favør. Arbeidsgivers styrings-
rett over pensjonsordningen som 
tilbys de ansatte er sterk. Behrens 
mener Tryg-saken skiller seg fra 
Statoil-dommen på et viktig felt.

– Tryg har gitt en ensidig erklæ-
ring til de ansatte om at de ikke 
skulle gjøre endringer i den luk-
kede ytelsespensjonsordningen. 
Så bryter de den avtalen i 2014
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Advokat Pål Behrens i Finansfor-
bundet. Foto: Klaudia Lech

Ansatte saksøker 
Tryg for 378 mill.
Rundt 600 nåværende 
og tidligere ansatte i 
forsikringsselskapet 
Tryg saksøker sin 
arbeidsgiver for inntil 
378 millioner kroner 
for manglende 
pensjonsutbetaling.

PENSJON

Anita Hoemsnes
Oslo

Ytelsespensjon
En ytelsespensjon kjenneteg-
nes av at utbetalingen ved 
pensjonsalder er avtalt på 
forhånd (mellom 60–70 
prosent av sluttlønn, inkludert 
pensjon fra folketrygden). 
Ytelsespensjon utbetales til du 
dør. Bedriften betaler inn den 
årlige premien til pensjonsord-
ningen. Størrelsen på premien 
avhenger blant annet av 
medlemmenes tjenestetid, 
alder og lønnsnivå. 

Innskuddspensjon
Arbeidsgiver skyter hvert år en 
viss andel av lønnen inn på 
arbeidstagers pensjonskonto 
(minimum to prosent, maksi-
mum 25,1 prosent). Midlene 
plasseres primært i aksjer og 
rentepapirer. Pensjonen 
avhenger av oppnådd avkast-
ning, og pengene utbetales 
over et gitt antall år etter 
pensjonsalder. Dør du før hele 
pensjonskapitalen er betalt ut, 
tilfaller resten arvingene.
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