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Bakteppe: Kommuneoverlegers opplevelse av 
egen rolle (Fossberg og Frich, 2022)
Før pandemien opplevde kommuneoverlegene: 

- Å være lite synlig for egen leder og i organisasjonen som helhet

- Ha liten påvirkningskraft fordi de var utenfor beslutningsarenaer

- Å være utenfor faglige og sosiale fellesskap.

- Begrenset utviklingen av en samfunnsmedisinsk identitet og rolleutøvelse

Dette var en beskrivelse som var ganske annerledes enn de historiene vi hørte når vi var ute og  
intervjuet den kommunale kriseledelsen



Kommunelegen som premissgiver og koordinator 
under pandemien 
Formålet med artikkelen: 

- Å undersøke kommunelegens rolle under 
covid-19-pandemien, sett i lys av den 
kommunale kriseledelsen

- Opptatt av å beskrive kommunelegens 
praksis, funksjon og betydning under 
pandemien

- Diskutere hvordan dette skiller seg fra 
kommunelegens opplevelse av egen rolle 
før pandemien 



Metode: Dybde intervju og empirinær koding 



Kommunelegen som faglige premissgiver i den 
kommunale kriseledelsen 

Vi var jo veldig klare på fra dag én at dette var et område som du måtte legge 
faglige vurderinger til grunn. Derfor fikk kommunelegen en helt sentral posisjon 
[…] hatt en veldig tung rolle […] Beslutningene som er tatt, er i meget stor grad 
basert på de rådene som hun har gitt.» (ordfører, deltaker 5)

«Fra å være en usynlig smittevernlege, så ble jeg jo veldig synlig i forhold til 
kommunens politiske ledelse, dvs. ordfører og varaordfører og 
beredskapsrådet.» (kommunelege, deltaker 1)

«Jeg mener virkelig at jeg har satt dagsorden. Har selvsagt fått innspill fra alle 
kommunalledere som er på møtene, men jeg har bestemt retningen»



Kommunelegen som koordinator internt i kommunen, 
lokalt i regionen og mellom forvaltningsnivåene  

«Kommunelegen har hatt lav terskel for å gi råd, egentlig til alle som har spurt: 
konfirmasjon, utenlandsk arbeidskraft. Terskelen for å ringe begge veier har vært ekstrem 
lav.» (kommunedirektør, deltaker 6)

«Det var veldig nyttig, den uformelle kontakten […] ikke minst når det var karantene og 
isolasjon, nyttig å høre hvordan nabokommuner gjorde det.» (kommunelege, deltaker 1)

«Det var god kommunikasjon fra regjeringen, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. 
Ikke minst var møtene med helseforetaket og statsforvalter viktig. Fantastisk hjelp og 
støtte, og gjorde at vi følte oss på tryggere grunn.» (kommunelege, deltaker 4)



Konklusjon 

• Kriseledelsen i de fem kommunene var preget av godt samarbeid mellom politikere, 
administrasjon og faglige ekspertise

• Kommunelegen har hatt en viktig rolle i kommuneadministrasjonen, kommunens 
krisehåndtering og overfor befolkningen

• Kommunelegen har ikke hatt en formell lederrolle under pandemien, men de hadde stor 
innflytelse i beslutningsprosesser som faglig premissgiver 

• Kriseledelsen har hatt stor beslutningsmyndighet og i stor grad fattet vedtak uten deltakelse 
fra kommunestyret

- viktig å sikre ivaretakelse av lokaldemokratiske prosesser i krisetider, samtidig som 
man ivaretar behovet for å handle effektivt. 

• Kommunelegene har vært et viktig bindeledd mellom lokale, regionale og nasjonale 
myndigheter.



Før, under og etter pandemien: Hvilken lærdom kan 
spesialist- og kommunehelsetjenesten ta med seg fra 
samhandlingen om covid-19?

Neste steg: 

• Ny datainnsamling som skal kunne gi svaret på kommunelegens rolle etter pandemien

• Hjelp fra dere: 

- Når er dette «etter pandemien»? 

- Fokuserte intervju eller dybde intervju?


