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Forord 
 
 

Prosjektet ”Fastlegers sykmeldingspraksis” er en omfattende registerstudie over fastlegenes 
forskrivning av sykmeldinger. I denne første delen av prosjektet analyseres og beskrives 
variasjoner i legenes sykmeldingspraksis og sammenhengen mellom kjennetegn ved legen 
eller pasientlisten og forskrivningen av sykmeldinger målt som antall, varighet og bruk av 
graderte sykepenger.   

Den andre delen av prosjektet publiseres som en egen rapport: RTV-rapport nr 06/2006 
”Fastlegers sykmeldingspraksis II: Regelendringer og Legeprogrammet”. I denne analyseres 
effektene av endringer i sykmeldingsregler og fagutviklingsprogram på fastlegenes 
sykmeldingspraksis. 

Med opprettelsen av fastlegeordningen i 2001-2002 fikk allmennpraktikerne en fast 
pasientliste. Det gjør det mulig å korrigere den sykmeldingsforskrivning som hver enkelt lege 
har for viktige faktorer som pasientenes kjønn, alder, yrkesaktivitet og diagnose.  

I en referansegruppe knyttet til prosjektet deltok Hanne Børrestuen fra Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet, Kjartan Olafsson  fra Den norske lægeforening, Hilde Lurås fra 
Helse Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning, og  Vigdis Solheim, Anita Mølmesdal 
Sivertsen og Hanne Nygaard fra Rikstrygdeverket.  Vi vil takke referansegruppen for kritiske 
og nyttige kommentarer underveis. Vi vil også takke Knut Røed, Frisch-senteret, for gode råd 
og kritiske kommentarer. Disse har selvsagt ikke ansvar for eventuelle feil i rapporten, eller 
for de vurderinger som gis. 

Rapporten er utarbeidet av Søren Brage og Inger Cathrine Kann i Utredningsavdelingen i 
Rikstrygdeverket. Datamaterialet er lagt til rette av Ola Thune, Anne Sagsveen og Inger 
Cathrine Kann.  

Prosjektet er finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 

 
 
 
 
 
Rikstrygdeverket 
Juni 2006 
 
 
Nanna Stender      Anita Mølmesdal Sivertsen 
Trygdedirektør      Fung. avdelingsdirektør 
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Sammendrag 
Formålet med prosjektet er å gi økt kunnskap om fastlegenes sykmeldingspraksis. Denne 
kunnskapen kan være nyttig som bakgrunn for systematisk intervensjon overfor leger for å 
påvirke deres forskrivning av sykmeldinger.  

Bakgrunn 
Allmennlegenes sykmeldingspraksis er en viktig faktor som påvirker sykefraværet. Det vites 
overraskende lite om denne praksisen, tatt i betraktning hvor stor vekt den tillegges. Vi vet lite 
om hvordan legen når sin beslutning om sykmelding og samhandler med pasienten, og hvilke 
faktorer som påvirker beslutningen. Tidligere forskning har vist at legene synes at arbeidet 
med sykmeldinger er vanskelig og problematisk og praksisen varierer mellom legene.  

Med begrepet ”sykmeldingspraksis” mener vi i denne rapporten hvor hyppig legene 
sykmelder sine pasienter, hvor lenge, og hvor raskt de tar i bruk graderte sykepenger. Når 
begrepet ”praksis” brukes er det underforstått at det er et element av stabilitet i legenes 
handlinger, og at sykmeldingsforskrivning ikke er preget av tilfeldigheter. 

Med opprettelsen av fastlegeordningen i 2001 fikk allmennpraktikerne en fast pasientliste. 
Det gjør det mulig å korrigere den enkelte leges sykmeldingsforskrivning for viktige faktorer, 
som antall pasienter på fastlegens liste, pasientenes kjønn, alder, yrkesaktivitet og diagnose.  

Metode 
Ved å koble sykefraværs- og fastlegeregistrene har vi kunnet analysere allmennlegenes 
sykmeldingspraksis grundigere enn det har vært mulig tidligere. I multiple regresjonsanalyser 
ble deres praksis korrigert for egenskaper ved legen, legens pasientliste og andre faktorer. For 
å korrigere for legevaktkjøring, noe som påvirker antallet sykmeldinger i betydelig grad, har 
vi begrenset datautvalget til sykefraværstilfeller der fastlegen både sykemelder og friskmelder 
sine egne pasienter. Derigjennom undersøker vi omtrent halvparten av alt sykefravær i 2003 
og 2004. 

Forskjeller mellom legene  
I motsetning til hva som tidligere har vært antatt, viser studien at kvinnelige fastleger hadde 
en sykmeldingspraksis som avvek betydelig fra de mannlige legenes. De sykmeldte sjeldnere, 
friskmeldte raskere og brukte mer graderte sykepenger. Disse forskjellene ble beholdt når det 
ble tatt hensyn til at deres praksisprofil var annerledes, med bl.a. færre pasienter, men 
forholdsvis flere kvinnelige pasienter. Årsakene til disse betydelige forskjellene er ikke kjent.  

Legens alder spilte også en rolle, men var mer komplisert. Med stigende alder skrev legene ut 
flere sykmeldinger og friskmeldte seinere. De brukte også graderte sykepenger i mindre 
utstrekning. Dette gjaldt imidlertid ikke for leger over 60 år. Studien viste at spesialister i 
allmennmedisin forskrev flere sykmeldinger enn andre leger, men at de var raskere til både å 
friskmelde og å bruke graderte sykepenger. De hadde også ofte store pasientlister.  

Vi fant også at der var sammenhenger mellom legens arbeidssituasjon og forskrivning av 
sykmeldinger, der forhold som ledig kapasitet på listen, legetetthet i kommunen og totalt 
antall pasienter spilte en rolle. Leger med mye ledig kapasitet skrev ut færre sykmeldinger enn 
leger med fulle lister. Leger i kommuner med stor legetetthet og leger med stor praksis, 
derimot, skrev ut flere sykmeldinger enn andre leger.  Ledig kapasitet, legetetthet og stort 
pasienttall syntes å henge sammen med antall sykmeldinger på forskjellige måter, og det er 
stort behov for mer studier på det området.   
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Forskjeller mellom pasientene 
Kvinnelige pasienter hadde større antall sykmeldinger enn mannlige, og de fikk i mye større 
utstrekning graderte sykepenger. Dette var tydelig også når vi hadde kontrollert for 
pasientenes diagnoser. Eldre pasienter ble sjeldnere sykmeldt enn yngre, men når de like vel 
fikk sykmelding, varte sykefraværet lengre.  

Geografiske forskjeller 
Arbeidsledigheten i kommunen virket inn på legenes sykemeldingspraksis. I kommuner hvor 
ledigheten var høy, gikk det lenger tid både til friskmelding og gradering av sykepengene, 
men vi fant ikke sammenheng mellom antall sykemeldinger pr sysselsatt pasient og 
ledighetsnivået. 

Vi fant geografiske forskjeller i legenes sykemeldingspraksis. Sammenliknet med Oslo, skrev 
leger i Østfold, Telemark, og Troms ut flere sykmeldinger, mens leger i Sogn og Fjordane, 
Nord- og Sør-Trøndelag skrev ut færre. Leger i Finnmark hadde høyere tilbøyelighet for 
friskmelding enn leger i Oslo, mens leger i de fleste andre fylker hadde lavere tilbøyelighet. 
Nesten alle de andre fylkene hadde lavere tilbøyelighet til å bruke graderte sykepenger 
sammenlignet med Oslo. Alle disse forskjellene var statistisk signifikante. 

Konklusjon 
Det er ikke mulig å kontrollere for alle forhold ved legens pasientpopulasjon, og forklaringen 
på slike variasjoner som angitt ovenfor kan ligge i forhold som ikke er observert og som 
samvarierer med egenskaper ved legene. 

Studien har vist at der er betydelig variasjon mellom leger i hvordan de håndterer 
sykefraværet. Noen av de største variasjonene kan forklares av faktorer som kan observeres i 
legens praksis, slik som antall pasienter og pasientenes alders- og kjønnsfordeling. Antallet 
slike faktorer er meget stort, og det er en umulig oppgave å lage riktige sammenlikninger 
mellom de enkelte legers praksis. Sammenlikninger må gjøres mellom større grupper av leger, 
men også der trengs store tall eller lang observasjonstid for å påvise forskjeller med sikkerhet.  
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1 Bakgrunn 
Allmennlegenes sykmeldingspraksis er en viktig faktor som påvirker sykefraværet. De har et 
bredt kontaktnett med befolkningen, og jevnlig kontakt med pasientene over mange år. En 
innstramning av legenes sykmeldingspraksis ville være en måte å redusere sykefraværet på.  

Det vites forbausende lite om denne praksis, særlig tatt i betraktning hvor stor vekt den 
tillegges, og hvor mange synspunkter det finnes på den. Vi vet lite om hvordan legen når sin 
beslutning om sykmelding eller ikke, om hvordan legen samhandler med pasienten, og hvilke 
faktorer som styrer utstedelsen av en attest. Det synes dog sikkert at legene oppfatter arbeidet 
med sykmeldingssaker som vanskelig og problematisk, både medisinsk og trygdeteknisk. 
Deres sykmeldingspraksis, det vil si hyppighet og varighet av sykmeldinger og bruken av 
gradert sykmelding varierer (Statens beredning for medisinsk utvärdering (SBU) 2003). 

Med opprettelsen av fastlegeordningen i 2001 fikk allmennpraktikerne en fast pasientliste. 
Pasientene kan selvsagt bytte lege, men med en pasientliste er det mulig å bestemme en del 
(men ikke alle) kjennetegn ved hver enkelt fastleges praksispopulasjon. Det gjør det mulig å 
korrigere den sykmeldingsforskrivning som hver enkelt lege har for viktige faktorer, som 
pasientenes kjønn, alder, yrkesaktivitet og diagnose.  

Begrepet ” sykmeldingspraksis” brukes forskjellig (SBU 2003). I denne rapporten mener vi 
hvor hyppig legene sykmelder sine pasienter, hvor lenge, og hvor raskt de tar i bruk graderte 
sykepenger. Når begrepet ”praksis” brukes er det underforstått at det er et element av stabilitet 
i legenes handlinger, og at sykmeldingsforskrivning ikke er preget av tilfeldigheter. Vår 
antagelse er at noen leger er mer tilbakeholdne, og andre mer tilbøyelige å skrive ut 
sykmeldinger. 

I tidligere studier har betydningen av kjennetegn ved legen, arbeidssituasjonen inkl. 
finansiering, ved pasientene og samfunn vært studert. Også spørsmålet om hvordan 
sykmeldingspraksis kan endres har vært studert.  

Av legeegenskaper har legens kjønn, alder og spesialitet vært viet interesse. Englund, mfl. 
(2000a) brukte simulerte pasienthistorier for å sammenligne hvor ofte leger sykmeldte, og fant 
at kvinnelige leger ville sykmelde oftere uansett spesialitet. I en annen studie fant samme 
forfatter (Englund mfl. 2000b) at eldre leger var mer positive til sykmelding enn yngre leger. I 
en undersøkelse av simulerte pasienthistorier fant Peterson mfl. (1997) det samme. I en 
mindre intervjuundersøkelse fant Edlund (2001) at spesialister i allmennmedisin i større grad 
enn andre oppfattet seg som ”advokater” for pasienten. Felles for disse studiene er at de ofte 
er gjort på simulerte historier, dvs. at de måler legens attityder og kunnskap, mens den reelle 
atferden ikke ble undersøkt.  

Det har vært antatt at fastlegeordningen kan ha medvirket til en endret sykmeldingspraksis, 
selv om ikke dette direkte har vært vist.  En fokusgruppestudie viste at legene etter reformen 
oppfatter seg som ”portvakter” i mindre grad enn tidligere (Carlsen og Norheim 2003). Andre 
har pekt på at fastlegeordningen kan gi en økt imøtekommenhet ovenfor pasientenes ønsker, 
deriblant ønske om sykmelding, eller lengre tid til friskmelding (Lie 2003). Også utenfor 
fastlegeordningen er det vist at leger ofte angir at de følger pasientenes ønsker i sin 
attestskriving (Gulbrandsen 2002, Larsen 1995). Hvorvidt dette virkelig finner sted er ikke 
undersøkt.  

Iversen og Lurås har vist i flere studier at leger med ledig kapasitet på sin liste, dvs. leger som 
ikke har så mange listepasienter som de har ønsket, endrer sin kliniske praksis (Iversen og 
Lurås 2000, Iversen 2005). Ledig kapasitet fører til økte tilbud av kliniske tjenester, økte 
inntekter per pasient, flere og lengre konsultasjoner og flere laboratorieprøver per pasient. Det 
er ikke undersøkt om det også fører til flere eller tettere sykmeldinger.  
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Kunnskapen om hvilke pasientfaktorer som påvirker sykmeldingsfrekvensen er atskillig større 
på grunn av rikelig tilgang til offentlig trygdestatistikk. Kvinner sykmeldes i betydelig større 
omfang enn menn, men deres fravær er av kortere varighet (Rikstrygdeverket 2006). De får i 
større utstrekning graderte sykepenger (Brage og Reiso 1999). Antallet fravær minker med 
alderen, mens lengden på fraværet øker. Diagnosen har stor betydning for sykefraværet, både 
for antall og hyppighet (Rikstrygdeverket 2006). Sykefraværet varierer betydelig etter 
geografi, med store fylkesmessige variasjoner i antall og varighet (Bragstad, Regbo, Sagsveen 
2006, Rikstrygdeverket 2006). Nivået på sysselsetningen og arbeidsledigheten nasjonalt og 
lokalt påvirker sykefraværstallene og inkluderes som kontrollvariabel i analysene.  
Nye sykmeldingsregler for leger ble innført 1. juli 2004, og i løpet av høsten/vinteren 2004/05 
organiserte Rikstrygdeverket og Den norske lægeforening et program for fastlegene om de 
nye reglene og IA-avtalen. Effekter av disse tiltakene blir omtalt og vurdert i en egen rapport 
”Fastlegers sykmeldingspraksis II: Regelendringer og Legeprogrammet”.   

1.1 Forprosjekt 
Vinteren 2004-5 ble det gjennomført et forprosjekt om legers sykmeldingspraksis ved 
Utredningsavdelingen, Rikstrygdeverket. En viktig del av forprosjektet var å se om en kobling 
mellom sykefraværs- og fastlegeregistrene kunne brukes til analyser, og hvilke problemer 
som ligger i denne koblingen. Erfaringene fra forprosjektet var gode og ble lagt til grunn for 
dette FOU-prosjektet.  

1.2 Formål 
Formålet med prosjektet er å gi økt kunnskap om fastlegenes sykmeldingspraksis. Denne 
kunnskapen kan være nyttig som bakgrunn for systematisk intervensjon overfor leger for å 
påvirke deres forskrivning av sykmeldinger.  

1.3 Problemstillinger 
1. Hvilke sammenhenger er det mellom kjennetegn ved fastlegene og antall sykefravær, 
varighet av sykefraværstilfellene og bruk av graderte sykepenger? 

2. Har antall, varighet og gradering av sykefraværet sammenheng med fastlegenes kjønn, 
alder, spesialitetsnivå og hvorvidt legen har fulle pasientlister?  

1.4 Hypoteser 

1.4.1 Legens kjønn 
Basert på studien av Englund mfl. (2000a) vil det forventes at kvinnelige leger skriver ut flere 
sykmeldinger enn mannlige leger. En medvirkende årsak til dette kan være at kvinnelige leger 
har flere kvinnelige pasienter, men dette blir det kontrollert for i analysene. Det er også 
sannsynlig at kvinnelige leger har mer deltidsstillinger, og dermed mindre praksislister, men 
dette vil også bli kontrollert for. Vår hypotese er derfor at kvinnelige leger skriver ut flere 
sykmeldinger enn mannlige leger. 

  

1.4.2 Legens alder 
To studier (Peterson mfl. 1997; Englund mfl. 2000b) har vist at eldre leger er mer positive til 
sykmelding enn yngre. Dette kan betinges dels av at yngre leger har fått en annen utdanning 
som er mer fokusert på aktivitet, dels av at eldre leger beholder sine pasienter, som også blir 
eldre, mer alvorlig syke og mer uføre. Vi kan ikke kontrollere for diagnosesammensetning i 
undersøkelsen av antall fravær, eller av sykdommenes alvorlighetsgrad. Vår hypotese er at 
eldre leger skriver mer sykmeldinger enn yngre og at deres pasienter er sykmeldt lengre.  
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1.4.3 Legens spesialitet 
Studien av Edlund (2001) tydet på at spesialister i svensk allmennmedisin skriver ut flere 
sykefravær fordi de føler seg mer som ”advokater” for sine pasienter enn andre leger. Dette 
kan muligens ha overføringsverdi til norske forhold. Spesialister i allmennmedisin har også en 
lengre utdanning, som har betonet vekten av at pasienten er aktiv. Det er sannsynlig at de etter 
hvert får en tung pasientgruppe hvor mange har kroniske plager. Hypotesen blir derfor at 
spesialister i allmennmedisin skriver ut flere fravær og bruker graderte sykepenger i større 
utstrekning enn andre leger.   

1.4.4 Ledig kapasitet på listen og praksisstørrelse 
Tidligere studier har vist at ledig kapasitet fører til endret praksis i bl.a. konsultasjonsfrekvens 
og prøvetaking (Iversen 2005), noe som kan forklares med at leger, i tillegg til å handle ut i 
fra pasientens beste, også ser pasienten som en kunde som gir inntekter. Ledig kapasitet vil, ut 
fra en slik teori, øke legens tilbøyelighet å imøtekomme pasienters ønsker i større grad enn 
leger med stor pasienttilgang, siden sjansen da vil være større for å beholde pasienten i sin 
kundegruppe. Vår hypotese er at leger med ledig kapasitet skriver ut flere sykmeldinger, og 
med lengre varighet enn andre leger.  

Det er også mulig at andre faktorer spiller en større rolle hva gjelder legens atferd. Man kan 
tenke seg at en utstrakt konkurranse legene imellom på det lokale plan gjør den enkelte lege 
mer tilbøyelig å være imøtekommende. I analysene inkluderes derfor et mål på ”legetetthet” i 
kommunen. Vi ser også på antallet listepasienter, da dette påvirker hvor mye tid til hver enkelt 
pasient legen har.  

1.4.5 Hypotesetesting 
Ut fra vårt datagrunnlag og våre analyser vil vi se om disse hypotesene kan bekreftes eller 
avkreftes. 
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2 Metode 
For å undersøke variasjonene i sykmeldingspraksis ble det brukt tre ulike utfallsmål på 
sykefraværet:  

1. Antall påbegynte sykefravær pr måned (insidens) 
2. Varighet av sykefravær 
3. Bruk av graderte sykepenger (definert som tid til første endring av graderingen i 

sykefraværet. Tid til første endring var 0, når fraværet startet med graderte sykepenger)  
 

De analysemetoder og datautvalg som ble brukt kan sammenfattes i en tabell:  

Tabell. Analysemodeller og utvalg i ”Fastlegers sykmeldingspraksis” etter problemstilling og 
utfallsmål 
  

Utfallsmål 
 
Problemstilling 

 
Antall sykefravær 

 
Varighet av fravær 

 
Graderte sykepenger 

 
 
Variasjoner i 
sykmeldingspraksis 

 
Panelmodell (population 
average model) 
 
Månedlige sykefraværs-
rater 2003-2004 

 
Hasardrate og Cox 
regresjon 
 
Påbegynt fravær i 
februar 2002-04 

 
Hasardrate og Cox 
regresjon 
  
Påbegynt fravær i 
februar 2002-04 

2.1 Datagrunnlag 
Datagrunnlaget ble hentet fra sykefraværs-, sykepenge-, fastlege- og arbeidstakerregistrene. 
Det ble gjort koblinger mellom disse registrene med et utvalg relevante variable. Registrert 
antall arbeidsledige per måned på kommunenivå ble hentet fra Statistisk sentralbyrås 
databank. 

2.2 Fastlege 
Fastlege ble definert som en lege som står oppført i fastlegeregistret. Fastlegen har en tilmeldt 
praksisliste med pasienter, som forandres fra måned til måned. Opplysninger om legen ligger i 
legefilene, opplysninger om pasientene i pasientfilene.  

Registrene viste at en persons sykefravær ofte var attestert av flere leger, feks. av kollega, 
legevaktlege eller sykehuslege initialt, hvoretter fastlegen avslutter sykefraværet.  I 
sykepenge- og sykefraværsregistret ligger kun opplysninger om siste sykmeldende lege i hvert 
sykefraværstilfelle. Sykmeldingsregistret derimot gir opplysninger om attesterende lege for 
hver enkelt sykmeldingsperiode, og derfor ble dette registret brukt.    

Forprosjektet viste at et lite antall fastleger (40 av 3700) utstedet et meget stort antall 
sykefravær lengre enn 16 dager (over 250 mot gjennomsnittelig 100 per år), selv etter at 
praksis ble justert for antall yrkesaktive på listen. Det er høyst sannsynlig at disse legene har 
hatt omfattende legevaktkjøring eller dekket sine kollegers praksis ved fravær, men 
opplysninger om slike forhold finns ikke registrert. For å unngå disse ukontrollerbare 
effektene har vi valgt i analysene å inkludere kun sykefravær for pasienter som står på 
fastlegens pasientliste og som ble sykmeldt av sin fastlege. Det medfører at prosjektet kun ser 
på ca halvparten av alt legemeldt sykefravær. Dette omtales videre i resultatdelen. 
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2.3 Utfallsmål på sykefravær 

2.3.1 Antall sykefraværstilfeller 
Som mål på antall sykefraværstilfeller ble brukt månedlige sykefraværsrater. Dette ble 
definert som 

Antall sykefraværstilfeller, som fastlegen påbegynte på sysselsatte pasienter 1på sin 
egen liste i løpet av en måned, målt i prosent av antall sysselsatte på fastlegens 
pasientliste. Dette er da en månedlig insidensrate målt per lege, 100 sysselsatte, og 
måned.  

2.3.2 Sykefraværets varighet 
Som mål på varighet ble brukt den sammenlagte lengden av et tilfelle fra uførhetsdato til 
avslutningsdato, der egen fastlege både har startet og avsluttet tilfellet. Varighet fremstilles 
som tid til friskmelding. Varigheten er uttrykt i kalenderdager. I disse analysene ble det ikke 
skilt mellom hele og graderte sykepenger.  

2.3.3 Graderte sykepenger 
Som mål på graderte sykepenger ble brukt den sammenlagte lengden av et tilfelle fra 
uførhetsdato til første reduksjon av sykepengegrad, der egen fastlege både har startet og 
avsluttet tilfellet. 

2.3.4 Korte og lange fravær 
I analyser av varigheten og bruk av graderte sykepenger ble det gjort separate analyser på 
korte (1-16 dager) og lange (17 dager og flere) sykefravær.  

2.4 Undersøkte variabler 

2.4.1 Antall sykefravær 
Variablene deles inn i forklaringsvariable og kontroll variable. Av forklaringsvariable har vi 
dels de som er knyttet til egenskaper ved legen selv, dels de som er knyttet til hans praksis. 
Egenskaper ved legen er: 

4. Legens kjønn (kvinne=1; mann=0) 
5. Legens alder (i 10-årsintervall, som dummyvariabler) 
6. Spesialist i allmennmedisin (ja=1, nei=0) 
7. Spesialist i samfunnsmedisin (ja=1, nei=0) 
Egenskaper ved legens liste er: 

8. Antall pasienter på listen (kontinuerlig) 
9. Ledig kapasitet (forskjellen mellom ønsket antall pasienter på listen og reelt antall, 

kontinuerlig) 
10. Antall næringsdrivende leger per 10 000 innbyggere i kommunen (kontinuerlig) 
11. Andel kvinnelige sysselsatte pasienter på legens liste i prosent av antall sysselsatte på 

legens liste (kontinuerlig) 
12. Andel sysselsatte pasienter over 50 år på legens liste i prosent av antall sysselsatte på 

legens liste (kontinuerlig) 
Kontrollvariablene er: 

13. Arbeidsledigheten i legens kommune ved sykmeldingstidspunktet (kontinuerlig) 
14. Regelendring 1. juli 2004 (månedene etter=1, før=0)  
15. Fylke (dummy-variabler) 
                                                 
1 Kun arbeidstakere er inkludert 
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16. Måned (dummy-variabler) 
 

2.4.2 Varighet av sykefraværet og bruk av gradert sykepenger  
Vi etterstrevet her å få tilnærmet samme forklarings- og kontrollvariabler som i analysen av 
antall sykefravær. Forklaringsvariablene er de samme som de ovenfor, men andelen 
kvinnelige og eldre pasienter er erstattet av pasientens kjønn og alder for hver sykemelding, 
siden det er mulig når dataene er registrerte med individuelle forløp. I analysen av tid til 
friskmelding er tilføyd hvilken gjennomsnittelig sykepengegrad legens pasienten har. 

I analysene av varighet og bruk av graderte sykepenger var det mulig å kontrollere for 
pasientens diagnose. Disse er gruppert etter ICPC kapitler. Det er også kontrollert for fylke 
(Oslo=1). 

2.5 Utvalg 
I studien over antall fravær er inkludert alle sykmeldinger til fastlegene i 2003-2004. 

I studien over varighet og bruk av gradering er inkludert alle sykefravær som ble startet i 
februar måned i 2002, 2003 og 2004. 

2.6 Statistisk analyse 

2.6.1 Antall sykefravær 
Antall sykefravær ble undersøkt i en panelmodell. Paneldata er en kombinasjon av tverrsnitts- 
og tidsseriedata for en hvilken som helst klasse av observasjonsenheter. I vårt tilfelle er 
enhetene fastleger. I datasettet er tidsdimensjonen representert ved den variasjonen som 
fremkommer for hver lege gjennom månedlige observasjoner fra  januar 2003 til desember 
2004.  For hver av disse månedene finnes dessuten en variasjon mellom legene, som 
representerer tverrsnittsdimensjonen.  

En fordel med paneldata er at antall observasjoner blir stort, slik at sannsynligheten for å 
produsere gode estimater er større enn ved rene tidsserier eller rene tverrsnittsdata. Vanlige 
problemer knyttet til tidsserier (autokorrelasjon), og problemer knyttet til regresjonsanalyse 
generelt (heteroskedasistet), tar vi med over i en panelmodell. Vi har ikke korrigert for 
autokorrelasjon eller heteroskedasitet2, men vi tror ikke at dette svekker analysen i 
nevneverdig grad. 

I sammenligningen mellom legene ble det benyttet en ”population average” modell 
(Neuhaus,og Klabfleish 1991; Hardin og Hilbe 2003) Dette er en random effekt modell som 
gir robuste standardfeil ved å bruke gruppering på legen. Den tar i bruk både variasjonen 
mellom legene og over tid. Fordi den ikke bruker tidsfaktoren som forklaringsvariabel kan 
den ikke benyttes til årsaksforklaringer, kun til beskrivelser av forskjeller3. Den bruker 
gjennomsnittet for den enkelte lege i beregninger av varians. Vi forutsatte at det ikke var 
korrelasjon mellom legene, det vil si at en leges praksis var uavhengig av hva en annen gjør. 
Fordelen er at man har mange observasjoner av hver lege, og derved får bedre estimater enn 
bare ved å se på tverrsnittet. Modellvalget gjør det mulig å estimere dette uten random effekt 
forutsetning om at feilleddene er ukorrelert.  

Vi benyttet estimatorer med robust varians for å redusere problemet med feilspesifikasjon av 
restleddsfordelingen.  

Fast effekt-modeller kunne ikke brukes, siden de ikke kan estimere effekter for variable der 
det ikke er variasjon over tid, det vil si effekten av kjønn, spesialitet og delvis alder i vår 
                                                 
2 Krevde større datakapasitet enn hva som var tilgjengelig  
3 Denne modellen spesifiserer kun den marginale fordelingen. Den ligger i STATA som xtreg.pa 
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modell. Hovedhensikten var å se på forskjeller i sykefraværsrater for ulike grupper. Det ligger 
ingen årsaksforklaring i denne modellen. 
Modellen kan skrives som:  

Sit = k + γ Kit + δ Lit + β REGit +�KUR+ α MNDt + εit 
   

der i= 1 – 3153  fastleger 
  t= jan 2003 til des 2004 
 
Sit =antall sykemeldinger pr 100 sysselsatte på lista til lege i måned t. k er konstantleddet i 
ligningen og representerer gjennomsnittlig antall sykefravær per 100 sysselsatte, når verdien 
av alle variablene = 0. Kit er en kontrollvektor for kjennetegn ved legens liste/kommune. Det 
er lagt inn andel av de sysselsatte pasientene som er kvinner på legenes liste, og tilsvarende 
hvor stor andel av de sysselsatte pasientene som er over 50 år. Det er lagt inn en 
arbeidsledighetsrate i kommunen på tidspunkt t-1. Lit  er en vektor for kjennetegn ved legen: 
kjønn, alder og spesialitet. Denne varierer nesten ikke over tid, men tidsfaktoren er tatt med 
siden alder endres litt over tid. REGit-1 er en dummy variable som har verdien 1etter 
regelendringen, og 0 før regelendringen.  KURS er en variabel som tar verdien 0 før lege ”i” 
har gått på kurs, og verdien 1 etter. MND er inkludert som dummy for hver måned for å ta 
hensyn til sesongvariasjonen. 

2.6.2 Varighet av sykefraværet og bruk av gradert sykepenger  
Varighet av sykepenger og bruk av graderte sykepenger ble undersøkt i en Cox 
regresjonsmodell. I denne modellen er hasardraten spesifisert som et produkt av en 
underliggende uspesifisert hasard (h(t)) og aktuelle kovariater (forklaringsvariabler) og 
regresjonsparametre. Kovariatene kan bare føre til en proporsjonal endring i hasardraten, ikke 
en endring i selve formen på hasarden. Fordelen med Cox-modellen er at en kan avgjøre 
betydningen av kovariatene uten å gjøre forutsetninger om funksjonsformen til hasardraten. 
En ulempe er at den krever relativt mye datakapasitet. 

Hasardraten kan tolkes som sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe, innenfor et 
bestemt tidsintervall, gitt at hendelsen ikke har inntruffet ved intervallets start og at personen 
ikke er sensurert (ikke lenger under risiko). 

Hasardraten, eller overgangsintensiteten er definert som 

 
�

�����
�

��

)|Pr(lim)(
0

tTtTtth  

altså overgangssannsynligheten i et meget lite intervall �, for de som har overlevd så langt, 
dividert med intervallets lengde når intervallets lengde blir lite. 

Forløps- eller overlevelsesanalyse består hovedsakelig i å studere hvordan hasarden er 
avhengig av et sett forklaringsvariable. 

Hasardraten er ikke en sannsynlighet. Den kan derfor være større enn 1, og den er avhengig 
av målestokken. 

I regresjonstabellene vises forholdet mellom to hasardrater som hasard ratio (HR) for de 
grupper som sammenliknes.  
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3 Resultat 

3.1 Sykmeldende lege 
Ikke alle sykefravær blir attestert av egen fastlege. I forprosjektet ble legens tilhørighet 
registrert ved alle avsluttede sykefraværstilfeller av varighet lengre enn 16 dager i 2003.  
Fastlegene attesterte for 79 % av de legeattesterte fraværstilfellene (tab 2). 21 % ble attestert 
av annen lege enn fastlege, dvs. i hovedsak sykehusleger og spesialister i privat praksis.  

Tabell 2. Avsluttede sykefraværstilfeller i 2003, etter sykmeldende leges tilhørighet 
31.12.2003. Fra Forprosjektet til ”Fastlegers sykmeldingspraksis” 

Attestert av Sykm.leger  Tilfeller  % 
Fastlege 3 6621 367 942 78,8 
Annen lege     5 959 98 953 21,2 
Totalt     9 621 466 895 100,0 

1 Fastlegelisten omfattet 3 711 leger pr 31.12.2003 

3.2 Antall sykefravær 
I det foreliggende prosjektet omfattet analysen av antall sykefravær 3 351 fastleger. Dette var 
da alle fastleger etter eksklusjon av de som ikke var registret i alle 24 månedene 2003-20044. 
29 % var kvinner, gjennomsnittsalderen var 48 år. 64 % var spesialister i allmennmedisin, 9 
% i samfunnsmedisin (appendiks tab A1). I løpet av 2003-2004 startet disse fastlegene på sine 
egne pasienter i gjennomsnitt 3,17 sykefravær per måned/100 sysselsatte på listen. I tillegg 
ble i gjennomsnitt 3,14 sykefravær påbegynt på de samme pasientene, men av andre leger 
(kollegaer som dekket praksis ved fravær, legevakt, sykehus, mv). Disse inngikk da ikke i 
studien, hvilket betyr at våre analyser dekket 50,2 % av det totale sykefraværet.  

Fastlegene hadde i gjennomsnitt 1 237 pasienter på listen, med en ledig kapasitet på 105 
pasienter. De hadde i gjennomsnitt 493 sysselsatte pasienter (40 %). Andelen kvinner blant de 
sysselsatte pasientene var 49 %, og 26 % var over 50 år.  

Det var betydelig forskjeller mellom kvinnelige og mannlige leger. Kvinnelige leger var yngre 
enn sine mannlige kollegaer, og de hadde mye større andel kvinnelige pasienter (appendiks 
tab A2). De hadde i mindre grad ledig kapasitet, noe som kan skyldes blant annet en mindre 
praksis. Det er derved lettere å fylle opp listen. Mannlige leger hadde i større grad ønsket 
høye tak for sin praksis. De hadde derfor ledig kapasitet i større grad (appendiks figur A1-
A3).  

Kvinnelige leger skrev ut færre sykmeldinger på egne pasienter enn de mannlige legene 
(henholdsvis 3,08 og 3,21 per 100 sysselsatte og måned). Men de kvinnelige legenes pasienter 
ble i større grad sykmeldt av andre leger enn de mannlige legenes (henholdsvis 3,48 og 2,99 
per 100 sysselsatte og måned). Totalt var kvinnelige legers pasienter mer sykmeldt enn 
mannlige legers (henholdsvis 6,56 og 6,20 per 100 sysselsatte og måned).   

                                                 
4 Vi valgte å kun inkludere leger med praksis i 24 måneder for å få stabilere modeller. Dette viste seg å ha liten 
betydning. Når alle fastleger med praksis en eller annen gang i løpet av 2003-04 også ble tatt med i modellene, 
ble resultatene allikevel i hovedtrekk de samme. 
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Tabell 3.  Gjennomsnittlig antall påbegynte sykefravær per måned per 100 sysselsatte etter 
legens kjønn, alder, spesialitet, ledig kapasitet og antall pasienter på listen 

Egenskap ved legen eller listen Antall 
observasjoner

 Antall sykefravær/ 
mnd/100 sysselsatte 

   Gjenn snitt SD 
     
Kvinne 57 240  3,08 2,08 
Mann   23 184  3,20 1,87 
Alder    
20-29 år 216  2,09 2,02 
30-39 år 13 476  2,70 2,05 
40-49 år 29 040  3,26 1,96 
50-59 år 29 328  3,32 1,83 
60-69 år 8 184  3,13 1,85 
Over 70 år 180  2,97 1,81 
Spesialitet    
Allmennmedisin 51 696  3,29 1,84 
Samfunnsmedisin   6 936  2,96 1,76 
Annen/ingen 27 840  2,94 2,07 
Ledig kapasitet på listen    
Under 100     60 112  3,23 1,91 
100-199       6 193  3,01 2,00 
200-299      4 580  3,15 1,99 
300-399      2 660  3,12 1,99 
400-499      2 262  3,08 1,97 
500-599      1 588  2,99 1,83 
over 600    3 029  2,64 1,93 
Antall listepasienter    
       -499 2 513  2,07 2,08 
500-999 19 641  2,85 2,02 
1000-1499 40 439  3,27 1,89 
1500-1999 15 287  3,44 1,81 
2000+ 2 544  3,47 1,67 
    
Totalt 80 424  3,17 1,93 

 

Kvinnelige fastleger startet færre sykefravær enn mannlige leger (tab 3). Antallet sykefravær 
var lavt blant leger under 30 år og økte med alderen til 60 år, hvoretter den sank. Spesialister i 
allmennmedisin skrev ut flere sykefravær enn andre fastleger. Det syntes å være en tendens til 
lavere forskrivning av sykmeldinger blant leger med mye ledig kapasitet på listen. Det var en 
tydelig sammenheng mellom antall sykefravær og størrelse på pasientlisten. Leger med 
mange pasienter skrev ut flere sykmeldinger enn leger med færre listepasienter. 

3.2.1 Multippel regresjonsmodell 
For å ta høyde for at disse sammenhengene kan være avhengig av størrelsen og 
sammensetningen av pasientlisten, fylke og andre faktorer ble alle variablene inkludert i en 
regresjonsmodell (se appendiks tab A3 for den fulle modellen).  I uttrekket fra modellen 
(tabell 4) er signifikante sammenhenger vist med plus-tegn (indikerer økt sykefraværsrate) 
eller minus-tegn (indikerer redusert rate). 
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Tabell 4. Variasjoner i sykmeldingspraksis. Resultat av multippel regresjonsanalyse av 
sammenhengen mellom undersøkte variabler og antall påbegynte sykefravær pr måned/ 100 
sysselsatte pasienter 

EGENSKAPER VED LEGEN Antall fravær 
Kjønn kvinne  - 
Alder + 
Spesialist i allmennpraksis + 
Spesialist i samfunnsmedisin - 
EGENSKAPER VED LEGENS LISTE  
Ledig kapasitet  - 
Næringsdrivende fastleger pr innb + 
Antall pasienter  + 
Andel kvinnelige pasienter  + 
Andel pasienter over 50 år - 
KONTROLLVARIABEL  
Regelendring - 

3.2.2 Egenskaper ved legen 
Kvinnelige leger skrev ut betydelig færre sykmeldinger enn mannlige leger, når det ble 
kontrollert for andre faktorer. Dette gjaldt i alle aldersgrupper, og unge kvinnelige leger 
mellom 30 og 39 år sykmeldte minst. Mannlige leger over 50 år sykmeldte mer enn mannlige 
leger mellom 40 og 49 år. Det var en svak, men signifikant sammenheng mellom høyere alder 
hos legen og større antall sykmeldinger. Spesialister i allmennmedisin skrev ut flere 
sykmeldinger, spesialister i samfunnsmedisin færre enn andre fastleger.  

3.2.3 Egenskaper ved legens liste 
Leger med stor pasientliste og leger i kommuner med stor legetetthet skrev ut forholdsvis 
flere sykmeldinger, mens leger med ledig kapasitet på listen skrev ut færre. Leger med mange 
kvinnelige pasienter på sin liste skrev ut flere sykmeldinger, mens leger med mange eldre 
pasienter skrev ut færre.  

3.2.4 Kontrollvariabler 
Det ble ikke funnet sammenheng mellom arbeidsledighet og antall sykefravær. I analysen ble 
benyttet arbeidsledigheten på kommunenivå i den måned sykmeldingen ble startet, men de 
samme funnene ble gjort hvis det ble brukt arbeidsledighetstall for landet som helhet, eller 
ledigheten på kommunenivå i måneden før sykmeldingen.  

Etter regelendringen 1. juli 2004, skrev legene ut signifikant færre sykmeldinger. 

De fylkesmessige variasjonene var store. Sammenliknet med Oslo, skrev leger i Østfold, 
Telemark, og Troms ut signifikant flere sykmeldinger, mens leger i Sogn og Fjordane, Nord- 
og Sør-Trøndelag skrev ut færre. De andre fylkene var ikke signifikant forskjellig fra Oslo 
(appendiks tab A3). 

Som tidligere kjent var det stor variasjon etter måned, med flest sykmeldinger i januar og 
færrest i juli.  

3.2.5 Separate analyser for menn og kvinner 
I separate analyser etter kjønn (appendiks tab A3) var sammenhengene de samme for 
mannlige leger som for alle leger. Kvinnelige leger skilte seg noe ved at ledig kapasitet og 
antall pasienter ikke påvirket modellen signifikant. 
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3.3 Sykefraværets lengde 
Vi undersøkte alle fastlegers sykefraværstilfeller som startet i februar 2002, 2003 og 2004, og 
begrenset dette til sykefraværstilfeller der pasientens egen fastlege både startet og avsluttet 
tilfellet. Dette omfattet da 3 096 fastleger. Både graderte og ikke graderte fravær inngikk. 
Som utfallsmål ble brukt lengde av sykefraværstilfellet til avslutning (”friskmelding”).  

 

Tabell 5.  Gjennomsnittlig tid til friskmelding etter legens kjønn, alder, spesialitet, ledig 
kapasitet og antall pasienter på listen 

Egenskap ved legen eller listen Antall 
observasjoner

 Dager til friskmelding 

   Gjenn snitt SD 
     
Kvinne 43 097  39,30 71,91 
Mann   130 002  38,60 73,25 
Alder    
20-29 år 1 408  29,80 60,27 
30-39 år 27 160  36,48 69,18 
40-49 år 70 770  38,45 72,83 
50-59 år 61 197  39,74 74,10 
60-69 år 12 302  41,95 76,43 
Over 70 år 262  38,38 75,01 
Spesialitet    
Allmennmedisin 117 660  38,58 72,92 
Samfunnsmedisin   12 673  40,78 76,46 
Annen/ingen 54 133  39,11 72,82 
Ledig kapasitet på listen    
Under 100     139 852  39,40 73,63 
100-199       9 953  37,02 70,67 
200-299      7 514  36,31 70,79 
300-399      5 278  34,64 66,84 
400-499      3 285  36,65 68,95 
500-599      2 553  35,22 69,34 
over 600    4 664  35,74 70,18 
Antall listepasienter    
       -499 1 199  43,63 81,07 
500-999 23 759  40,83 74,42 
1000-1499 89 307  38,86 73,08 
1500-1999 47 979  37,94 72,06 
2000+ 10 855  36,75 70,91 
    
Totalt 173 099  38,77  

 

Kvinnelige leger brukte lengre tid til å friskmelde sine pasienter (tab 5). Det var en uttalt 
økning i varighet av sykefraværet etter legens alder, mens spesialister hadde pasientene 
kortere sykmeldt enn andre leger. Jo mer ledig kapasitet eller jo flere listepasienter legen 
hadde, desto kortere var fraværstilfellet.  

3.3.1 Multippel regresjonsmodell 
For å justere for andre faktorer, ble disse sammenhengene analysert med Cox 
regresjonsanalyse. Den fulle regresjonsmodellen vises i appendiks tabell A4. Den inkluderer 
også resultat fra separate regresjoner for korte sykefravær (1 - 16 dager) og lange sykefravær 
(17 dager eller flere).  

For å fremstille modellene på en mer oversiktlig måte vises et uttrekk i tabell 6. I denne betyr 
et plus-tegn signifikant kortere tid til friskmelding, minus-tegn betyr signifikant lengre tid til 
friskmelding, og 0 at forskjellene ikke er signifikante.  
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Tabell 6. Variasjoner i sykmeldingspraksis. Resultat av Cox multippel regresjonsanalyse over 
sammenhengen mellom egenskaper ved legen, legens praksis, pasienten og andre 
kontrollvariable og sykefraværtilfellets lengde blant fastleger 2002-4 for alle sykefravær, og 
for korte resp. lange sykefravær (N=172 994) 

EGENSKAPER VED LEGEN Tid til 
friskmelding 

Kjønn kvinne  + 
Alder - 
Spesialist i allmennpraksis + 
Spesialist i samfunnsmedisin 0 
EGENSKAPER VED LEGENS LISTE  
Ledig kapasitet  0 
Næringsdrivende fastleger pr innb - 
Antall pasienter  + 
Pasientens kjønn kvinne  + 
Pasientens alder - 
Pasientenes gj snitt i sykepengegrad - 

 

3.3.2 Egenskaper ved legen 
Kvinnelige leger var signifikant raskere å friskmelde sine pasienter, men forskjellen var liten. 
Med økende alder opp til 60 år hadde legene lavere tendens til friskmelding, dvs. deres 
pasienter var lengre sykmeldt, alt annet tatt i betraktning. Spesialister i allmennmedisin hadde 
større tilbøyelighet til å friskmelde tidlig (HR 1,07), sammenliknet med andre fastleger.  

3.3.3 Egenskaper ved legens liste  
Leger med ledig kapasitet hadde ikke signifikant annerledes tid til friskmelding enn andre 
leger. Leger i kommuner med stor legetetthet tenderte å friskmelde sine pasienter seinere enn 
andre. Leger med mange listepasienter brukte tidligere friskmelding.  

Kvinnelige pasienter ble tidligere friskmeldt, mens eldre pasienter ble senere friskmeldt. 
Pasientenes gjennomsnittlige sykepengegrad hadde stor betydning for modellen, og høyere 
sykepengegrad ga betydelig forlenget sykmelding. Pasienter med graderte sykepenger hadde 
en svært tydelig tendens til å være sykmeldt lenger. Dette gjaldt alle sykefravær, og både 
lange og korte fravær. 

Sykmelding på grunn av psykiske lidelser, sykdommer i muskel- og skjelettsystemet, 
nervesystemet og svangerskapslidelser ga lavere tendens til friskmelding, mens sykmelding 
på grunn av luftveis-, fordøyelses- og allmenne sykdommer ga høyere tendens til 
friskmelding.   

3.3.4 Fylke og arbeidsledighet  
Oslo var referansefylke, og de andre fylkene ble sammenliknet med dette fylket. Leger i 
Finnmark hadde signifikant høyere tilbøyelighet for friskmelding enn leger i Oslo, mens de 
fleste andre hadde lavere tilbøyelighet, eller var ikke signifikant forskjellige fra Oslo. 
Forskjellene mellom fylkene var tydelige. Arbeidsledighetstallene i kommunen påvirket 
modellen signifikant. Høye arbeidsledighetstall ga lengre tid til friskmelding.  

3.3.5 Korte og lange sykefravær  
For å se om mekanismene for friskmelding var ulike for korte og lange fravær ble disse 
analysert separat (appendiks tab A4). Disse bekreftet hovedfunnene. De korte fraværene skilte 
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seg ikke ut fra alle fravær hva gjelder signifikante variabler. Ved de lange fraværene var det 
ikke forskjell mellom mannlige og kvinnelige leger i tid til friskmelding. Ledig kapasitet på 
legens liste gav noe kortere tid til friskmelding ved fravær lengre enn 16 dager.  

3.4 Bruk av graderte sykepenger 
Vi undersøkt alle fastlegers sykefraværstilfeller som startet i februar 2002, 2003 og 2004, og 
begrenset dette til sykefraværstilfeller der pasientens egen fastlege både startet og avsluttet 
tilfellet. Som utfallsmål ble brukt lengde av sykefraværstilfellet til første reduksjon av 
sykepengegrad. I løpet av oppfølgingsperioden ble 26 600 av 170 760 sykefraværstilfeller (16 
%) redusert i gradering minst én gang.  
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Tabell 7.  Gjennomsnittlig tid til første reduksjon av sykepengegrad etter legens kjønn, alder, 
spesialitet, ledig kapasitet og antall pasienter på listen 

Egenskap ved legen eller listen Antall 
observasjoner

 Dager til første 
reduksjon av sp-grad 

   Gjenn snitt SD 
     
Kvinne 42 428  28,73 60,28 
Mann   128 332  30,49 63,45 
Alder    
20-29 år 1 382  23,30 49,16 
30-39 år 26 732  28,20 59,47 
40-49 år 69 776  29,21 61,99 
50-59 år 60 440  31,26 64,18 
60-69 år 12 170  33,68 66,79 
Over 70 år 260  32,37 66,50 
Spesialitet    
Allmennmedisin 116 088  29,65 62,36 
Samfunnsmedisin   12 481  32,22 66,82 
Annen/ingen 53 386  30,83 63,21 
Ledig kapasitet på listen    
Under 100     13 775  30,33 63,19 
100-199       10 004  29,79 61,32 
200-299      7 415  28,94 61,91 
300-399      5 219  28,13 58,48 
400-499      3 241  28,58 58,00 
500-599      2 523  27,72 58,52 
over 600    4 608  28,79 61,37 
Antall listepasienter    
       -499 1 177  34,70 71,72 
500-999 23 397  31,42 63,91 
1000-1499 88 072  30,02 62,58 
1500-1999 47 381  29,64 62,31 
2000+ 10 733  28,70 61,24 
    
Totalt 170 760  30,05  

 

Kvinnelige leger, yngre leger og spesialister i allmennmedisin var raskere med å ta i bruk 
graderte sykepenger enn andre leger (tab 7). Også leger med mange listepasienter var raske 
med å bruke graderte sykepenger. 

3.4.1 Multippel regresjonsmodell 
Materialet ble også analysert med Cox regresjonsanalyse. Den fulle regresjonsmodellen vises 
i appendiks tabell A5. Denne inkluderer også resultat fra separate regresjoner for korte 
sykefravær (1 - 16 dager) og lange sykefravær (17 dager eller mer). For å fremstille 
modellene på en mer oversiktlig måte vises et uttrekk i tabell 8. I denne betyr et plus-tegn 
signifikant kortere tid til reduksjon av sykepengegrad, minus-tegn betyr signifikant lengre tid 
til reduksjon i grad, og 0 at forskjellene ikke er signifikante.  
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Tabell 8. Variasjoner i sykmeldingspraksis. Resultat av Cox multippel regresjonsanalyse over 
sammenhengen mellom egenskaper ved legen, legens praksis, pasienten og andre 
kontrollvariable og tid til reduksjon i sykepengegrad blant fastleger 2002-4 for alle 
sykefravær, og for korte resp. lange sykefravær  

EGENSKAPER VED LEGEN Tid til 
gradering 

Kjønn kvinne  + 
Alder - 
Spesialist i allmennpraksis + 
Spesialist i samfunnsmedisin 0 
EGENSKAPER VED LEGENS LISTE  
Ledig kapasitet  + 
Næringsdrivende fastleger pr innb 0 
Antall pasienter  - 
Pasientens kjønn kvinne  + 
Pasientens alder + 

 

3.4.2 Egenskaper ved legen 
Kvinnelige leger var raskere å ta i bruk graderte sykepenger enn mannlige leger. Eldre leger 
brukte graderte sykepenger i noe mindre utstrekning enn yngre leger. Leger med spesialitet i 
allmennmedisin brukte mer graderte sykepenger enn andre.  

3.4.3 Egenskaper ved legens liste  
Leger med stort antall pasienter brukte graderte sykepenger sjeldnere enn andre fastleger, 
mens leger med ledig kapasitet hadde signifikant høyere tilbøyelighet enn andre til å overføre 
pasienter til graderte sykepenger.  

Kvinnelige pasienter hadde en meget uttalt tendens til å få graderte sykepenger (HR 1,5), og 
gradering økte med pasientens alder. Sykmelding på grunn av psykiske lidelser og 
åndedrettslidelser ga lavere bruk av graderte sykepenger sammenliknet med andre 
diagnosegrupper.  

3.4.4 Fylke og arbeidsledighet  
Leger i Oslo var referansegruppe. Legene i de fleste andre fylker hadde signifikant lavere 
tilbøyelighet til å bruke graderte sykepenger. Høy arbeidsledighet i kommunen hadde 
sammenheng med et lavere bruk av graderte sykepenger. 

3.4.5 Korte og lange fravær  
De separate regresjonsanalysene for korte og lange sykefravær viste nesten ingen forskjeller 
sammenliknet med alle fravær (appendiks tab A5). Ved lange fravær var ikke lenger antall 
pasienter på listen signifikant.  

3.4.6 Oversikt 
En oversikt over sammenhengene mellom variabler og utfallsmål ligger i appendiks tabell A6. 
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4 Diskusjon 

4.1 Metodespørsmål 
Sykefraværsregistrene inneholder ikke pålitelige opplysninger om hvilke sykmeldinger som 
blir skrevet under legevakt. For å kontrollere for effekten av at enkelte fastleger har mye 
legevaktarbeid, ble derfor utvalget begrenset til sykefravær som fastlegene både startet og 
avsluttet på sine egne pasienter.  

Dette medførte at studien kun omfattet 50 % av alt fravær, og representativiteten er derfor 
usikker. Det er mulig at leger, som ikke er pasientens egen lege og dermed ikke har det totale 
ansvaret for pasientene, har en avvikende sykmeldingspraksis, eksempelvis ved å være mer 
tilbøyelige å sykmelde. Dette hadde vi ingen opplysninger om i denne studien. 

Til tross for at utvalget ble begrenset, kan det gjenstå noen effekter av legevaktkjøring. I de 
tilfeller der fastlegen under legevaktkjøring sykmeldte sine egne pasienter ble dette inkludert i 
studien. Da det med god grunn kan antas at sykmeldinger under legevakt oftere betinges av 
akutte sykdommer vil disse være av kort varighet og sjelden graderte. Leger med mye 
legevaktkjøring ville derfor få flere sykmeldinger med kort varighet og lite graderte 
sykefravær enn leger som ikke deltok i legevakt. Likeså ville leger med mange administrative 
oppgaver eller andre stillinger få færre sykmeldinger, men antagelig med lengre varighet og 
mer graderte sykepenger. Slike forhold var det ikke mulig å kontrollere for i denne studien, 
men det ble kontrollert for forskjeller i antall pasienter på listen.  

4.2 Variasjoner i sykmeldingspraksis 

4.2.1 Legens kjønn 
Vår hypotese var at kvinnelige leger skriver ut flere sykmeldinger enn mannlige leger.  Dette 
ble ikke bekreftet i denne analysen. Vi fant derimot at kvinnelige fastleger skrev ut færre 
sykmeldinger enn sine mannlige kolleger etter kontroll for alder, spesialitet, antall sysselsatte 
på listen, ledig kapasitet, fylke og pasientens kjønn og alder. De var også raskere enn 
mannlige leger til å friskmelde sine pasienter og å ta i bruk graderte sykepenger.  
En mulig forklaring på denne forskjellen kan være ulikheter i kvinnelige og mannlige legers 
arbeidssituasjon. Resultatene viste at kvinnelige legers pasienter i større utstrekning enn 
pasientene til mannlige leger ble sykmeldt av andre enn fastlegen selv. Dette tyder på at 
kvinnelige leger har mindre legevaktsarbeid enn mannlige leger, eller at de tar færre akutte 
pasienter av andre grunner, for eksempel administrative deltidsstillinger. Fordi akutte 
tilstander ofte gir korte og ugraderte sykefravær, vil leger med mye legevakt ha mange, korte 
og ugraderte sykefravær. Det kunne da forventes at kvinnelige leger fikk det motsatte, det vil 
si et lavt antall sykmeldinger, men også lengre sykefravær og mer graderte sykepenger. 
Kvinnelige leger har få sykmeldinger, og mye graderte sykepenger, men de er også raskere til 
å friskmelde, noe som ikke burde være en konsekvens av deres antatt lavere deltakelse i 
legevakt. At deres avvikende sykmeldingspraksis utelukkende beror på en annerledes 
arbeidssituasjon virker derfor mindre sannsynlig, men burde bli gjenstand for nye 
undersøkelser. 

Kvinnelige og mannlige legers pasientlister kan også være forskjellige på andre måter som vi 
ikke har kunnet kontrollere for i denne studien. Resultatene viser at kvinnelige legers 
pasienter er i større grad sykmeldt enn de mannlige legenes pasienter. Dette kan tale for at de 
har et lavere funksjonsnivå i forhold til arbeidslivet. Allikevel sykmelder de kvinnelige legene 
sjeldnere enn mannlige leger. Her ville det vært interessant å gå videre med flere studier, som 
kartlegger viktige pasientlisteforskjeller.  
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Basert på fiktive pasienthistorier fant Englund mfl. (2000a) at kvinnelige leger var mer 
positive til sykmeldinger enn mannlige leger. Dersom disse resultatene er overførbare til 
norske forhold, har de ikke gitt utslag i legenes praksis. Dette kan tyde på at studier over 
legers holdninger eller attityder ikke nødvendigvis er overførbare til deres atferd.  

Vår studie kan ikke svare på spørsmålet om kvinnelige leger håndterer spørsmål om 
sykmeldinger på en annen måte enn mannlige leger. Hvis det eksempelvis viser seg at 
kvinnelige yrkesutøvere har en mer regelstyrt tilnærming til beslutninger, ville de være mer 
tilbøyelige å følge trygdeetatens regler og anbefalinger om sykefravær. Dette kan være et mål 
for andre studier, men de måtte da bruke en mer kvalitativ tilnærming.  

4.2.2 Legens alder 
Vår hypotese var at eldre leger skriver ut flere og lengre sykmeldinger, og bruker gradering i 
mindre omfang enn andre. Denne hypotesen ble bekreftet i våre analyser.  

Det var imidlertid kun en svak sammenheng i de multiple analysene mellom legens alder og 
antall sykefravær. Leger i alderen 30-39 år skrev ut færre fravær enn de mellom 40-49 år, men 
ellers var forskjellene mellom aldersgruppene ikke signifikante. Eldre leger hadde sine 
pasienter sykmeldt lengre, og brukte graderte sykepenger i mindre utstrekning. Forskjellene 
ble bibeholdt når materialet ble delt etter fraværets lengde og kjønn. Sammenhengene var 
imidlertid ikke sterke.  

Det var åpenbart ikke en lineær sammenheng mellom alder og de ulike målene på sykefravær. 
Antallet fravær var lavere for leger over 60 år enn for de mellom 40 og 59 år, og 
sammenhengen mellom økende alder og lengre tid til friskmelding gjaldt for kun leger under 
70 år.  Sammenhengen mellom mindre bruk av graderte sykepenger og økende alder gjaldt 
kun for leger mellom 50 og 70 år. Dette tyder på at det finnes særskilte forhold ved legens 
alder, spesielt blant de yngste og eldste som påvirker sykmeldingspraksis.  

To tidligere studier har funnet at eldre leger er mer positive til sykmelding enn yngre leger 
(Peterson mfl. 1997; Englund mfl. 2000b). Dette ble bekreftet i vår analyse. Her er det viktig 
å trekke frem at eldre leger antagelig har eldre pasienter, med større helsemessige problemer i 
form av kroniske plager og uførhet. 

4.2.3 Legens spesialitet 
Vår hypotese var at spesialister i allmennmedisin skriver ut flere fravær, men bruker graderte 
sykepenger i større utstrekning enn andre leger. Dette ble bekreftet i våre analyser. 
Spesialister i allmennmedisin skrev ut flere sykmeldinger enn andre spesialister eller fastleger 
uten spesialitet. De hadde større tilbøyelighet til å friskmelde og brukte mer graderte 
sykepenger enn andre.  

Spesialister i samfunnsmedisin viste motsatt tendens i antall sykefravær, mens lengde og bruk 
av gradering ikke avvek fra andre fastleger. 

Edlund (2001) mente at spesialister i allmennmedisin skriver flere fravær fordi de føler seg 
som pasientens advokater. Dette kan ha medvirket til vårt funn av økt forskrivning av 
sykmelding blant spesialister, men det er også mulig at spesialistene har tyngre praksis enn 
andre fastleger. Deres lengre utdanning kan også ha medvirket til at de har en annen praksis 
enn andre fastleger.   

4.2.4 Ledig kapasitet 
Vår hypotese var at leger med ledig kapasitet på sine lister skriver ut flere sykmeldinger, og 
med lengre varighet enn andre leger. Dette ble avkreftet i denne studien. Leger med ledig 
kapasitet skrev ut færre sykmeldinger og de var ikke signifikant forskjellig fra andre leger i tid 
til friskmelding. Funnene var ikke i samsvar med de funn som Iversen og Lurås tidligere har 
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gjort på klinisk praksis (Iversen og Lurås 2000, Iversen 2005), og ikke heller var de i samsvar 
med antakelser om effekt på sykefraværet av fastlegeordningen (Lie 2003).  

Det kan være flere faktorer som medvirker til at ledig kapasitet ikke gjenspeiles i antallet 
sykmeldinger som forventet. Selv om ledig kapasitet kan indikere hvor interessert legen er i å 
imøtekomme ønsker fra pasientens side, er det ikke sikkert at dette gir utslag på 
sykmeldinger, der muligheter for inntjening er beskjedne. Leger i utkantstrøk med lite 
befolkningstall kan ka ledig kapasitet uten at det nødvendigvis påvirker behovet for å være 
imøtekommende. Leger som virkelig har problemer med å rekruttere pasienter og derfor har 
ledig kapasitet, vil kanskje være tilbøyelige å ikke avertere det, men isteden redusere sine 
ønsker om antall pasienter, for å virke mer opptatt? 

Leger med ledig kapasitet brukte også graderte sykepenger tidligere enn andre leger. Det sist 
nevnte kan kanskje forklares med at tiden til pasientoppfølging er bedre når legen har ledig 
kapasitet.  

Sammenhengen mellom ledig kapasitet og sykefraværet er komplekst. Langtidseffekter og 
sammenhengen over tid ble ikke studert. Man kan ikke se bort fra muligheten at leger med en 
”restriktiv” holdning til trygdeytelser etter hvert vil miste pasienter på grunn av dette. Som en 
konsekvens vil de også ha vanskeligheter med å få nye pasienter fordi det blir raskt kjent i 
lokalmiljøet hvilke leger som kan brukes til dette formålet. Over tid vil da leger med lav 
sykmeldingsforskrivning sitte igjen med ledig kapasitet på sin liste. Denne mekanismen er 
mulig, men det kan innvendes at fastlegeordningen har kun vart i få år, og det vil kanskje ta 
lang tid å miste et pasientantall i den størrelsesorden vi fant.   

Vi brakte derfor inn to alternative mål i analysene: antall listepasienter og legetetthet. Leger 
med stor pasientliste skrev ut forholdsvis flere sykmeldinger, og friskmeldte i større grad. En 
forklaring på dette kan være at store pasientlister gir liten tid til hver pasient. Det er derfor 
naturlig å skrive ut sykemeldinger raskt, men kun for en kort periode og uten avtalt 
oppfølgingstime hos legen.  

Leger i kommuner med stor legetetthet skrev ut flere sykmeldinger, og friskmeldte i mindre 
grad. Dette kan tyde på at denne variabelen er et bedre mål på det som kan kalles en 
konkurransesituasjon for legen. 

Selv om det på forhånd ble antatt at ledig kapasitet, antall pasienter og legetetthet måler noe 
av det samme, viste det seg at de korrelerte lavt (tabell A6 appendiks). Dette kan tyde på at de 
måler ulike faktorer ved legens situasjon. Her vil det være spesielt interessant å se 
sammenhengen mellom disse målene og legens bruk av tid på hver pasient.   

4.2.5 Pasientenes kjønn og alder 
Kvinnelige pasienter var oftere sykmeldt, og fikk graderte sykepenger i mye større omfang 
enn mannlige pasienter (HR 1,53). Høyere sykefravær blant kvinner er dokumentert i mange 
tidligere studier (SBU 2003). Mer graderte sykepenger blant kvinner enn menn er også 
observert i andre studier (Brage og Reiso 1999). En forklaring på dette kan være kvinners og 
menns ulike roller i arbeid og yrkesliv. Kvinner må ofte dele sin oppmerksomhet mellom 
arbeidet og omsorgsoppgaver i hjemmet (Johansson mfl. 1997). De søker og får ofte en delt 
løsning mellom hjem og arbeid i form av graderte sykepenger.  

Eldre pasienter fikk mindre ofte sykmelding, men når de fikk det var den lengre og mer 
gradert. Dette er også kjent fra tidligere (SBU 2003). Leger med stor andel kvinnelige 
pasienter skrev derfor ut forholdsvis flere sykmeldinger og oftere graderte sykepenger, mens 
mange eldre pasienter ga forholdsvis færre og lengre sykefravær.  
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4.2.6 Diagnoser 
Sykmelding på grunn av psykiske lidelser, sykdommer i muskel- og skjelett, nerve- og hjerte-
karsystemene og svangerskapslidelser ga lengre sykefravær, mens sykmelding på grunn av 
luftveis-, fordøyelses- og allmenne sykdommer ga kortere. Diagnosegrupper som ga lengre 
fravær var oftere graderte.  

4.2.7 Fylke og arbeidsledighet 
De fylkesmessige variasjonene var store. Her har antagelig arbeidsledighet og næringsstruktur 
en stor betydning. Selv om dette er et interessant og viktig fenomen, hadde vi i dette 
prosjektet ikke rom for å fordype oss i de geografiske forskjellene, men henviser til RTV-
rapport 04/2006 (Bragstad, Regbo, Sagsveen 2006).  

Arbeidsledigheten påvirket ikke antallet fravær i denne studien når vi så på forskjellen i nivå 
mellom legene, men når dette ble undersøkt over tid var det en sammenheng mellom 
arbeidsledighet og antall sykefravær (Brage og Kann 2006). Det var imidlertid også i denne 
studien sammenheng mellom høye arbeidsledighetstall i kommunen og lengre varighet på 
fraværet og mindre bruk av graderte sykepenger. Dette kan fortolkes som en tilbakeholdenhet 
fra legens side å friskmelde pasienter eller å bruke graderte sykepenger når det lokale 
arbeidsmarkedet preges av ledighet og usikkerhet.  

4.2.8 Månedsvariasjoner 
Det var meget store månedsvariasjoner i antallet sykefravær, med flest sykmeldinger i januar 
og færrest i juli. Dette er kjent fra tidligere.  

4.3 Sammenheng mellom sykefraværets lengde og gradere sykepenger 
Varighet og gradering av sykefraværet har en tydelig sammenheng. Det ble derfor inkludert 
en variabel over sykepengegrad i analysene av sykefraværets varighet. Denne viste sterk grad 
av sammenheng med fraværets lengde. Vi fant også at kvinnelig pasienter og eldre pasienter 
hadde lengre fravær og mer graderte sykepenger enn andre, og at diagnosegrupper som ga 
lange fravær også ga mer graderte sykepenger.  

Ut fra tilgjengelige data i denne studien, er det ikke mulig å uttale seg om hvorvidt mer 
gradering fører til lengre fravær, eller lengre fravær fører til mer gradering. Begge 
mekanismer er tenkelige. Graderte sykepenger kan være en god løsning for en pasient som har 
helsemessige begrensninger i forhold til arbeidet, men gir ingen stimulans til å gå tilbake fullt 
i arbeidet. Fraværet kan dermed bli langvarig. På den annen side kan et langvarig sykefravær 
være så belastende at pasienten ønsker delvis kontakt med sin arbeidsplass hvis det er mulig. 
Uansett er det åpenbart at sykefraværets varighet og graderte sykepenger må ses i 
sammenheng.  

 



 - 31 - 

5 Konklusjon 
Ved å koble ulike sykefraværsregistre og fastlegeregistret har det vært mulig å studere 
allmennlegenes sykmeldingspraksis på en helt annen måte enn tidligere. Fordi legens 
praksispopulasjon er definert kan man korrigere for en rekke forhold ved denne populasjonen 
som påvirker forskrivningen av sykmeldinger, lengden av fraværet og bruken av graderte 
sykepenger.  

I denne studien ble kun fastlegenes sykmeldingspraksis i forhold til egne pasienter undersøkt. 
Deres sykmeldinger av andre pasienter, og andre legers sykmeldingspraksis ble ikke 
undersøkt. Det bør vurderes om ikke også disse gruppenes praksis bør undersøkes. Da må 
andre datakilder brukes i tillegg, for eksempel spørreskjemaundersøkelser eller intervjuer, 
fordi disse legenes praksispopulasjoner er ukjent.  Dette er en viktig videreføring av denne 
studien. 

I motsetning til hva som tidligere har vært antatt, viste studien at kvinnelige leger har en 
sykmeldingspraksis som avviker i betydelig grad fra de mannlige legene. De sykmelder 
sjeldnere, friskmelder raskere og bruker mer graderte sykepenger. Likeså er det vist at 
spesialister i allmennmedisin forskriver flere sykefravær enn andre, men at de er raskere til 
både å friskmelde og å bruke graderte sykepenger.  

Studien pekte også på at det er sammenhenger mellom legens situasjon og forskrivning av 
sykmeldinger, der forhold som legetetthet i kommunen og totalt antall pasienter spiller en 
rolle. Sammenhengen her er imidlertid ikke entydige, og det er stort behov for mer studier på 
det området.  

Det er ikke mulig å kontrollere for alle forhold ved legens pasientpopulasjon, og forklaringen 
på slike variasjoner som angitt ovenfor kan ligge i forhold som ikke er observert. Det er god 
grunn til å gå videre med flere utdypende studier om legers sykmeldingspraksis, da også med 
kvalitativ vinkling: Hva påvirker legenes praksis: hvilke vurderinger gjøres i møtet med 
pasienten, hvilke faktorer opplever legen har størst betydning for de vurderinger legen gjør og 
anbefalinger som gis?  Hva er mest utslagsgivende: Er det pasientens totalsituasjon (også 
utover ren sykdom), pasientens forventninger, ønsket om å forebygge (eksempelvis tidlige og 
korte sykmeldinger for å unngå at helsetilstanden utvikler seg til mer langvarige forløp), hva 
betyr samarbeid med arbeidsplassen for legens praksis, hva med sanksjoner og politiske 
føringer? 

Sammenhengen mellom graderte sykepenger og varighet bør undersøkes nærmere: Hvorfor 
har graderte sykmeldinger lengre varighet enn full sykmelding? 

Studien har vist at der er betydelig variasjon mellom leger i hvordan de håndterer 
sykefraværet. Noen av de største variasjonene kan forklares av faktorer som kan observeres i 
legens praksis, slik som legevaktkjøring og pasientenes alders- og kjønnsammensetning. 
Antallet slike faktorer er meget stort, og det er en umulig oppgave å lage riktige 
sammenlikninger mellom enkeltlegers praksis. Sammenlikninger må derfor gjøres mellom 
større grupper av leger, men også der trenges store tall eller lang observasjonstid for å påvise 
forskjeller med sikkerhet.   
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7 Appendiks 
 
Tabell A1. Gjennomsnittsverdier for egenskaper ved fastlegene og deres praksis etter kjønn 
(N=3351) 
 

 Kvinner Menn Alle 

Egenskaper 
Gjennom-
snitt 

Gjennom-
snitt 

Gjennom-
snitt 

 
Egenskaper ved legene    
Kjønn (andel kvinner)    -  - 29 % 
Alder 45 år 50 år  48 år  
Spesialist i allmennmedisin 57 % 67 % 64 % 
Spesialist i samfunnsmedisin 2 % 11 % 9 % 
 
Egenskaper ved legenes pasientlister    
Antall pasienter 1130 1280 1237 
Ledig kapasitet 65 120 105 
Antall sysselsatte 447 511 493 
Andel kvinner av sysselsatte 65 % 42 % 49 % 
Andel sysselsatte over 50 år 23 % 28 % 26 % 
Antall leger pr 10 000 innbygg. i kommunen 6,86 6,90 6,89 
 
Antall påbegynte sykefravær/100 sys.satt/mnd    
av fastlegen 3,08 3,21 3,17 
av andre leger 3,48 2,99 3,14 
totalt for legens pasienter 6,56 6,20 6,31 

 

 
Tabell A2. Max og min verdier for egenskaper ved fastlegene og deres praksis etter kjønn 
 
 Kvinner Menn 
Egenskaper Min Max Min Max 
 
Egenskaper ved legene  
Alder 28 70 28 76
 
Egenskaper ved legenes pasientlister  
Antall pasienter 31 3100 11 2789
Ledig kapasitet 0 1388 0 2574
Antall sysselsatte 5 1389 4 1382
Andel kvinner av sysselsatte 21 % 98 % 10% 82%
Andel sysselsatte over 50 år 0 % 78 % 0 90 %
Antall leger pr 10 000 innbygg. i kommunen 0 14,3 0 20,2
 
Antall påbegynte sykefravær/100 sys.satt/mnd  
av fastlegen 0,0 15,7 0,0 16,7
av andre leger 0,0 25,8 0,0 17,5
totalt for legens pasienter 0,0 28,6 0,0 21,8
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Figur A1 Fordeling av praksisstørrelse blant fastleger (0=mannlige leger, 1=kvinnelige 
leger) 
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Figur A2 Fordeling av ønsket praksistørrelse blant fastleger (0=mannlige leger, 1=kvinnelige 
leger) 
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Figur A3 Fordeling av ledig kapasitet blant fastleger (0=mannlige leger, 1=kvinnelige leger) 
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Tabell A3. Variasjoner i sykmeldingspraksis. Multippel regresjonsanalyse av sammenhengen 
mellom undersøkte variabler og antall påbegynte sykefravær pr måned/ 100 sysselsatte 
pasienter for alle leger og delt etter kjønn  

 Alle leger Kvinner  Menn  
 coef P>|z| coef P>|z| coef P>|z| 
antall leger 3351 966  2385  
antall observasjon. 80424 23184  57240  
allmenn 0,231 0,00 0,391 0,00 0,157 0,01 
samfunns -0,257 0,00 -0,245 0,34 -0,235 0,00 
lkjønn -0,561 0,00    
legealder 20-291  -0,394 0,35 - - - - 
legealder 30-39  -0,153 0,04 -0,268 0,07 -0,027 0,74 
legealder 50-59 0,073 0,06 -0,062 0,50 0,126 0,00 
legealder 60-69 -0,219 0,74 0,127 0,59 0,004 0,95 
legealder 70+ -0,361 0,21 - - - - 
m_and_kvin~s 0,018 0,00 0,026 0,00 0,012 0,00 
m_and_ov_50 -0,016 0,00 -0,024 0,01 -0,014 0,00 
m_ledigkap -0,000 0,00 0,000 1,00 -0,000 0,00 
m_næringsdr 0,065 0,00 0,067 0,00 0,061 0,00 
m_antpas 0,000 0,04 -0,000 0,65 0,000 0,00 
arbeidsledighet -0,022 0,11 -0,031 0,24 -0,016 0,30 
regelendr -0,405 0,00 -0,378 0,00 -0,415 0,00 
FYLKE2    
Østfold 0,604 0,00 0,772 0,00 0,493 0,00 
Akershus -0,111 0,34 0,050 0,79 -0,219 0,14 
Hedmark 0,213 0,25 0,434 0,25 0,051 0,78 
Oppland 0,065 0,64 -0,074 0,76 0,110 0,51 
Buskerud 0,234 0,06 0,325 0,23 0,170 0,24 
Vestfold 0,143 0,21 0,121 0,56 0,109 0,43 
Telemark 0,658 0,00 0,548 0,01 0,630 0,00 
Aust-Agder -0,275 0,09 -0,175 0,54 -0,395 0,05 
Vest-Agder -0,012 0,93 -0,009 0,97 -0,056 0,72 
Rogaland -0,120 0,29 0,121 0,57 -0,282 0,04 
Hordaland 0,056 0,64 0,120 0,60 0,040 0,76 
Sogn_og_Fjordane -0,360 0,02 -0,340 0,25 -0,343 0,06 
Møre_og_Romsdal -0,051 0,69 -0,078 0,72 -0,083 0,60 
Sør-Trøndelag -0,548 0,00 -0,286 0,20 -0,693 0,00 
Nord-Trøndelag -0,323 0,01 -0,099 0,68 -0,435 0,01 
Nordland -0,087 0,51 0,016 0,95 -0,152 0,35 
Troms 0,595 0,00 1,137 0,00 0,375 0,04 
Finnmark 0,347 0,10 0,776 0,07 0,116 0,61 
MÅNED3   
jan 1,210 0,00 1,178 0,00 1,223 0,00 
feb 0,459 0,00 0,389 0,00 0,486 0,00 
mars 0,770 0,00 0,776 0,00 0,768 0,00 
apr -0,181 0,00 -0,132 0,00 -0,201 0,00 
jun -0,236 0,00 -0,214 0,00 -0,245 0,00 
jul -1,447 0,00 -1,463 0,00 -1,442 0,00 
aug -0,117 0,00 -0,131 0,00 -0,113 0,00 
sep 0,656 0,00 0,730 0,00 0,626 0,00 
okt 0,657 0,00 0,679 0,00 0,649 0,00 
nov 1,060 0,00 1,035 0,00 1,070 0,00 
des 0,483 0,00 0,431 0,00 0,503 0,00 
Cons4 3,084 0,00 2,253 0,00 3,095 0,00 
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1 Alder 40-49 år er referanseverdi 
2 Oslo er referansefylke 
3 Mai er referansemåned 
4 Konstantleddet kan tolkes slik at mannlig lege, 40-49 år, ikke spesialist, fra 
Oslo i mai 2003/2004 initierte 3,08 sykmeldinger/måned/100 egne sysselsatte 
pasienter. Hvis han var spesialist i allmennmedisin 3,08+0,23, hvis han var mellom 
50 og 59 år 3,08+0,07.  
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Tabell A4.  Variasjoner i sykmeldingspraksis. Resultat av Cox multippel regresjonsanalyse 
over sammenhengen mellom egenskaper ved legen, legens praksis, pasienten og andre 
kontrollvariable og tid til friskmelding blant fastleger 2002-4 for alle sykefravær, og for korte 
resp. lange sykefravær  

 

alle 
N=172 995 

1 - 16 dager 
N=107 768 

17 dager og over 
N=65 227 

 HR1 P>|z| HR P>|z| HR P>|z| 
allmenn 1,068 0,00 1,072 0,00 1,022 0,02 
samfunns 0,990 0,28 1,002 0,88 0,979 0,18 
legens kjønn 1,013 0,04 1,027 0,00 1,015 0,15 
legealder 20-292  1,170 0,00 1,118 0,00 1,208 0,00 
legealder 30-39  1,045 0,00 1,044 0,00 1,022 0,10 
legealder 50-59 0,975 0,00 0,956 0,00 1,022 0,02 
legealder 60-69 0,941 0,00 0,895 0,00 1,051 0,00 
legealder 70+ 1,016 0,81 1,085 0,31 1,016 0,88 
ledig kapasitet  1,000 0,08 1,000 0,80 1,000 0,00 
antall pasienter  1,000 0,03 1,000 0,51 1,000 0,18 
næringsdriv 
fastleger pr innb 

0,992 0,00 0,996 0,04 0,995 0,04 

arbeidsledighet 0,988 0,00 0,991 0,01 0,992 0,10 
pasientens kjønn 1,013 0,01 1,018 0,01 1,022 0,02 
pasientens alder  0,986 0,00 0,991 0,00 0,986 0,00 
gjennomsnittlig 
sykepengegrad 

0,416 0,00 0,527 0,00 0,671 0,00 

Muskel-skjelett 0,649 0,00 0,675 0,00 0,891 0,00 
Psykisk 0,565 0,00 0,596 0,00 0,851 0,00 
Luftveier 1,747 0,00 1,015 0,12 1,814 0,00 
Nervesystemet 0,876 0,00 1,067 0,00 0,883 0,00 
Allment/ uspes 0,982 0,16 0,856 0,00 1,192 0,00 
Svangersk/Fødsel 0,521 0,00 0,610 0,00 0,887 0,00 
Hjerte og kar 0,593 0,00 0,745 0,00 0,840 0,00 
FYLKE3       
Østfold 0,829 0,00 0,893 0,00 0,886 0,00 
Akershus 0,944 0,00 0,967 0,02 0,940 0,00 
Hedmark 0,851 0,00 0,910 0,00 0,864 0,00 
Oppland 0,870 0,00 0,929 0,00 0,886 0,00 
Buskerud 0,868 0,00 0,916 0,00 0,885 0,00 
Vestfold 0,858 0,00 0,968 0,06 0,847 0,00 
Telemark 0,853 0,00 0,956 0,02 0,866 0,00 
Aust-Agder 0,845 0,00 0,899 0,00 0,885 0,00 
Vest-Agder 0,802 0,00 0,912 0,00 0,793 0,00 
Rogaland 0,995 0,68 0,977 0,10 0,986 0,46 
Hordaland 0,945 0,00 0,973 0,03 0,963 0,04 
Sogn og Fjordane 0,969 0,15 1,070 0,01 0,928 0,04 
Møre og Romsdal 0,975 0,07 1,013 0,43 0,964 0,11 
Sør-Trøndelag 0,894 0,00 0,938 0,00 0,920 0,00 
Nord-Trøndelag 0,863 0,00 0,938 0,01 0,853 0,00 
Nordland 0,867 0,00 0,939 0,00 0,906 0,00 
Troms 0,948 0,00 1,018 0,35 0,966 0,17 
Finnmark 1,065 0,01 1,108 0,00 1,009 0,80 
1 Hasard ratio er den relative tilbøyeligheten for friskmelding. Verdier over 1 viser økt tilbøyelighet, dvs. kortere 
sykefravær 
2 Alder 40-49 år er referanseverdi 
3 Oslo er referansefylke
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Tabell A5. Variasjoner i sykmeldingspraksis. Resultat av Cox multippel regresjonsanalyse 
over sammenhengen mellom egenskaper ved legen, legens praksis, pasienten og andre 
kontrollvariable og tid til reduksjon i sykepengegrad blant fastleger 2002-4 for alle 
sykefravær, og for korte resp. lange sykefravær 

 

alle 
N=170 759 

1 - 16 dager 
N=106 673 

17 dager og over 
N=64 086 

 HR1 P>|z| HR P>|z| HR P>|z| 
Allmenn 1,138 0,00 1,154 0,00 1,138 0,00
Samfunns 0,978 0,37 0,947 0,25 0,985 0,59
legens kjønn 1,153 0,00 1,134 0,00 1,153 0,00
legealder 20-292  1,017 0,82 1,139 0,30 0,964 0,70
legealder 30-39  1,012 0,54 1,017 0,63 1,011 0,63
legealder 50-59 0,947 0,00 0,957 0,11 0,942 0,00
legealder 60-69 0,860 0,00 0,859 0,01 0,857 0,00
legealder 70+ 1,132 0,45 1,581 0,09 0,970 0,88
ledig kapasitet  1,000 0,00 1,000 0,04 1,000 0,00
antall pasienter  1,000 0,01 1,000 0,01 1,000 0,36
næringsdriv 
fastleger pr innb 1,005 0,28 1,009 0,27 1,000 0,96

arbeidsledighet 0,973 0,00 0,980 0,11 0,970 0,00
pasientens kjønn 1,530 0,00 1,342 0,00 1,586 0,00
pasientens alder  1,004 0,00 0,996 0,00 1,005 0,00
Muskel-skjelett 1,013 0,53 0,655 0,00 1,179 0,00
Psykisk 0,995 0,84 0,760 0,00 1,093 0,00
Luftveier 0,381 0,00 0,307 0,00 0,753 0,00
Nervesystemet 1,514 0,00 1,932 0,00 1,240 0,00
Allment/ uspes 1,092 0,01 0,581 0,00 1,567 0,00
Svangersk/Fødsel 1,788 0,00 0,995 0,95 1,997 0,00
Hjerte og kar 1,164 0,00 1,101 0,26 1,230 0,00
FYLKE3   
Østfold 0,724 0,00 0,768 0,00 0,684 0,00
Akershus 0,936 0,02 0,879 0,02 0,945 0,09
Hedmark 0,801 0,00 0,707 0,00 0,806 0,00
Oppland 0,907 0,01 1,048 0,48 0,832 0,00
Buskerud 0,894 0,01 0,926 0,20 0,854 0,00
Vestfold 0,822 0,00 1,007 0,91 0,738 0,00
Telemark 0,856 0,00 0,935 0,35 0,800 0,00
Aust-Agder 0,824 0,00 0,731 0,00 0,821 0,00
Vest-Agder 0,811 0,00 0,944 0,44 0,746 0,00
Rogaland 0,770 0,00 0,753 0,00 0,787 0,00
Hordaland 0,849 0,00 0,985 0,75 0,786 0,00
Sogn og Fjordane 0,946 0,27 1,237 0,02 0,856 0,01
Møre og Romsdal 0,909 0,00 1,149 0,02 0,820 0,00
Sør-Trøndelag 0,874 0,00 1,032 0,59 0,799 0,00
Nord-Trøndelag 0,759 0,00 0,836 0,06 0,722 0,00
Nordland 0,765 0,00 0,944 0,41 0,694 0,00
Troms 0,893 0,00 1,169 0,02 0,787 0,00
Finnmark 0,908 0,08 1,141 0,17 0,826 0,01

 
1 Hasard ratio er den relative tilbøyeligheten for friskmelding. Verdier over 1 viser økt tilbøyelighet, dvs. kortere 
sykefravær 
2 Alder 40-49 år er referanseverdi 
2 Oslo er referansefylke 
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Tabell A6. Oversikt over sammenhenger i Fastlegers sykmeldingspraksis I: Variasjoner 
 tid til reduksjon i grad tid til friskmelding Antall sykmeld 
 alle kvinner menn korte lange alle kvinner menn korte  lange alle kvinner menn 

EGENSKAPER VED LEGEN            
Allmenn + + + + + + + + + + + + + 
Samfunns 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 
legens kjønn -   + + +   + 0 -   
legens alder  - - - - - - - - - - - 0 + 
EGENSKAPER VED LEGENS LISTE          
Arbeidsledighet i 
kommunene 

- - - - - - 0 - - 0 0 0 0 

ledig kapasitet  + + + + + 0 + 0 0 + - 0 - 
Antall liste pasienter  - - 0 - 0 + + 0 0 0 + 0 + 
næringsdriv fastleger 
pr 10 000 innb 

0 0 0 0 0 - 0 - - - + + + 

pasientens kjønn + + + + + + + 0 + +    
pasientens alder  + + + - + - - - - -    
andel kvinnelige syss           + + + 
andel av syss over 50           - - - 
gjsnitt sykpengegrad    - - - - -    
Muskel-skjelett 0 + 0 - + - - - - -    
Psykisk 0 0 0 - + - - - - -    
Luftveier - - - - - + + + 0 +    
Nervesystemet + + + + + - - - + -    
Allmenn uspesifisert + + 0 - + 0 0 0 - +    
Svangerskap/Fødsel + + + 0 + - - - - -    
Hjerte –karsykdom + + + 0 + - - - - -    
Regelendring         - - - 
Ostfold_F - - - - - - - - - - + + + 
Akershus_F - 0 0 - 0 - - - - - 0 0 0 
Hedmark_F - - - - - - - - - - 0 0 0 
Oppland_F - 0 - 0 - - - - - - 0 0 0 
Buskerud_F - - 0 0 - - - - - - 0 0 0 
Vestfold_F - - - 0 - - - - 0 - 0 0 0 
Telemark_F - - - 0 - - - - - - + + + 
Aust_Agder_F - - - - - - - - - - 0 0 - 
Vest_Agder_F - - - 0 - - - - - - 0 0 0 
Rogaland_F - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 - 
Hordaland_F - - - 0 - - - - - - 0 0 0 
Sogn_og_Fj~F 0 0 0 + - 0 0 0 + 0 - 0 0 
Møre_og_Ro~F - - 0 + - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sør_Trønde~F - - - 0 - - - - - - - 0 - 
Nord_Trønd~F - - - 0 - - - - - - - 0 - 
Nordland_F - - - 0 - - - - - - 0 0 0 
Troms_F - 0 - + - - 0 - 0 0 + 0 + 
Finnmark_F 0 0 0 0 - + 0 + + 0 0 + 0 
jan_m         + + + 
feb_m          + + + 
mars_m        + + + 
apr_m          - - - 
jun_m        - - - 
jul_m        - - - 
aug_m        - - - 
sep_m        + + + 
okt_m        + + + 
nov_m        + + + 
des_m        + + + 
\ 
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 Tabell A7. Korrelasjonsmatrise mellom variablene ledig kapasitet , antall listepasienter og 
fastlegetetthet for landets fastleger 
 
 Ledig kapasitet Antall pasienter Fastlegetetthet

Ledig kapasitet 1,000   

Antall pasienter -0,153 1,000  

Fastegetetthet 0,009 -0,064 1,000 

 

 

 

 

 

 

 
 


