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SYKMELDER VI OSS SELV?
Den norske sykelønnsordningen, med ett hundre prosent
lønnskompensasjon i inntil ett år, må kunne sies å repre-
sentere velferdsstaten på sitt mest generøse. Det gjør det
naturlig å anta – i alle fall for en økonom – at hvis porten
til sykelønnsordningen ikke voktes strengt, vil misbruket
florere. I de fleste økonomiske modeller fremstilles arbeid
tross alt som kostnadskrevende anstrengelse, eller rett og
slett fravær av fritid: kort sagt bare ork. 

Imidlertid er det langt fra klart at den norske sykelønns-
ordningen har noen egentlig portvakt. I praksis later det til
at pasientene selv i stor grad har det avgjørende ord i
beslutninger om syk- og friskmeldinger (Larsen m.fl.
1994, Carlsen og Norheim 2005, Carlsen og Nyborg
2009, Carlsen 2009). Norske fastleger forteller at de sjel-
den avslår forespørsler om sykemelding; at pasientene i
praksis sykmelder seg selv for kortere perioder; og at der-
som en pasient etter lengre tids sykefravær ikke lar seg
overbevise om at det nå er på tide å gå tilbake i jobb, blir
sykemeldingen normalt forlenget (Carlsen og Nyborg
2009). 

Ovennevnte observasjoner kan lett tolkes dithen at legene
bør underlegges strengere kontroll, og at deres insentiver til
å begrense uberettigede sykemeldinger må skjerpes. Legene

selv har imidlertid ofte hevdet at rollene som helbreder og
portvakt kan stå i konflikt med hverandre, og empiriske
studier bekrefter at mange leger finner denne rollekonflik-
ten vanskelig (se f.eks. Carlsen og Norheim 2005). I denne
artikkelen vil jeg påpeke et forhold som vil gi en slik kon-
flikt mellom legens helbreder- og portvaktroller. Legene har
rett og slett ikke nok informasjon til å kunne stanse smarte
skulkere uten samtidig å nedprioritere behandling av reelt
syke. Spørsmålet blir: Dersom vi kan få gode helbredere
eller gode portvakter, men ikke begge deler, er vi da egent-
lig sikre på at det er gode portvakter vi ønsker oss?

Mitt resonnement vil i stor grad være basert på en teore-
tisk modell presentert i Carlsen og Nyborg (2009), og en
grundigere formell analyse finnes der; nedenfor vil jeg
bare løselig skissere modellen, med vekt på de intuitive
hovedpoengene. I Carlsen og Nyborg (2009) dokumente-
rer vi også resultater fra fokusgruppeintervjuer med nor-
ske fastleger, og for detaljer om dette vil jeg også henvise
til originalartikkelen (se dessuten Carlsen 2009). Mitt
anliggende her er å påpeke et prinsipielt moment jeg
mener er relevant for debatten om virkemidler for redusert
sykefravær: Legene har en viktig rolle å spille for omfang-
et av sykefravær, men primært dreier dette seg om å være
pasientens medisinske rådgiver, ikke å være portvakt i
egentlig forstand. Som konsekvens av dette vil tiltak for å
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høyne kvaliteten på legenes rådgivningstjeneste, for
eksempel innføring av veiledende sykemeldingsnormer
for ulike diagnosetyper, kunne ha et langt større potensia-
le for å få sykefraværet ned enn tiltak for å tvinge legene til
å vokte porten strengere, som for eksempel overprøving
fra andre leger eller økonomiske/juridiske sanksjoner. 

DIAGNOSE OG BEHANDLING 
La oss for et øyeblikk glemme Jens Stoltenbergs betimeli-
ge påpekning om at «du er ikke enten helt frisk eller helt
syk»,2 og anta at nettopp så enkelt er det: Enten er person
i helt frisk i periode t (hi

t =1); eller han føler seg syk (hi
t = 0).

I tråd med dette vil jeg ignorere gradering av sykemel-
dinger (som ikke er sentralt for mitt resonnement). Fordi
jeg skal diskutere helbredelse snarere enn forebygging, vil
jeg også anta at den som er frisk i én periode, forblir frisk
i den neste, at den som er syk og ikke får behandling, for-
blir syk, mens den som er syk og behandles medisinsk
korrekt, har en gitt, positiv sannsynlighet for å helbredes.
Hvis korrekt behandling krever at pasienten hviler, har
vedkommende krav på sykemelding. La oss også anta at
det finnes diagnoser der riktig behandling krever aktivitet,
ikke hvile.

Som en forenkling kan vi gå ut fra at ethvert sett av gitte
symptomer er knyttet til én og bare én diagnose, at det for
enhver diagnose finnes én og bare én korrekt behandling,
og at enhver lege kjenner disse sammenhengene. Legens
medisinfaglige problem er da redusert til å skaffe seg over-
sikt over pasientens symptomer. Noen symptomer kan
legen selv observere, for eksempel ved hjelp av blodprø-
ver, røntgenbilder eller temperaturmåling. Visse sympto-
mer kan imidlertid bare observeres av pasienten selv. Har
han smerter? Hvor sitter smertene? Er han kvalm?
Svimmel? Slapp, nedstemt, forvirret? Har han synsforstyr-
relser? Hører han stemmer? 

Diagnoser som stilles helt eller delvis på grunnlag av
legens observasjoner, kan vi kalle verifiserbare diagnoser.
Diagnoser som stilles kun ut fra pasientens observasjoner,
kan vi tilsvarende kalle subjektive diagnoser. Virus på balan-
senerven, migrene eller ME kan være eksempler på dette.
I det følgende vil jeg anta at alle arbeidstakere kjenner
symptomene på minst én subjektiv diagnose som tilsier
sykemelding. 

Subjektive diagnoser er nøkkelen til å forstå legens infor-
masjonsproblem, og dermed konflikten mellom portvakt-
og helbrederrollene. Se for deg at en pasient sitter på lege-
kontoret og forteller om symptomer på en subjektiv diag-
nose som krever hvile. Legens problem er da: Hvordan
kan hun vite at pasienten faktisk er syk? Hvordan kan hun
vite at dette ikke bare er et friskt eksemplar av Homo
Oeconomicus, en art som ikke nøler med å lyve om det løn-
ner seg, og for hvem arbeid kun består av ork og bryderi? 

Det kan legen ikke vite. Og denne usikkerheten vil være
der hver gang hun sitter overfor en pasient som har, eller
hevder å ha, slike symptomer. 

LEGEN
Anta nå at lege p er opptatt av sin inntekt Yp, av sin suk-
sess som helbreder Hp, og kanskje også sin suksess som
portvakt, Gp, på følgende måte:

(1) up = Yp+ bpHp + gpGp

der up er lege p’s nytte, bp ≥ 0, og gp ≥ 0. Legens inntekt
er økende i antall pasienter. Suksess som helbreder, Hp, er
økende i forventet helsegevinst av legens innsats. Vi åpner
også her for at enkelte leger kan ha et genuint ønske om å
være en god portvakt (gp > 0), for eksempel ved at legen
får dårlig samvittighet hvis hun tror hun tillater sløsing
med fellesskapets ressurser. La oss anta at legens oppfat-
ning om sin suksess som portvakt, Gp, er fallende i antall
urettmessige sykemeldinger hun tror hun har skrevet ut.3

Ignorer, i første omgang, at legens popularitet (og dermed
inntekt) kan være avhengig av hennes strategi. 

Stilt overfor pasienter med verifiserbare diagnoser er det
ingen konflikt mellom helbreder- og portvaktrollen: Legen
kan fastsette diagnosen, foreskrive sykemelding og annen
behandling ut fra strengt medisinske kriterier, og slik både
maksimere forventet helsegevinst og minimere antall
urettmessige sykemeldinger. 

Konflikten oppstår i møtet med pasienter som hevder å ha
symptomer på subjektive diagnoser som krever sykemel-
ding. Legen må her ta et valg. Hvordan skal hun forholde seg
til disse pasientene? Skal hun ta dem alle på ordet og syk-
melde dem – en strategi vi kan omtale som å vise tillit? Skal

2 dn.no 04.02.10 (http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article1831095.ece)
3 For detaljer, se Carlsen og Nyborg (2009).
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hun behandle dem alle som skulkere og konsekvent avslå
sykemelding – vise mistillit? Eller skal hun kanskje gi hver av
dem en viss sjanse, selv uten informasjon som kan hjelpe
henne å skille skulkere fra syke, og la tilfeldighetene rå i
hvert enkelt tilfelle? Det siste alternativet er i praksis bare en
kombinasjon av de to første, og er interessant kun for leger
som er indifferente mellom tillit og mistillit. La oss derfor i
det følgende konsentrere oss om disse to strategiene.

Hvis legen velger tillit, blir hun en dårlig portvakt: Enhver
kan få sykemelding hos henne ved å lyve på seg riktig
subjektiv diagnose. Hvis legen derimot velger mistillit,
vil hun i praksis unnlate å gi korrekt behandling til en
hel gruppe reelt syke, det vil si pasienter med subjektive
diagnoser som krever hvile. Legen blir dermed en dår-
ligere helbreder. 

Merk at vi foreløpig verken har introdusert økonomiske
insentiver, sosialt press eller ønske om å være populær. Så
langt skyldes rollekonflikten utelukkende et genuint infor-
masjonsproblem: Subjektive symptomer kan være avgjø-
rende for å stille riktig diagnose. 

PASIENTEN
Anta nå, for enkelhets skyld, at alle arbeidstakere er fast
ansatt på fulltid, har en eksogent gitt lønn, og at syke-
lønnsordningen innebærer full lønnskompensasjon og
oppsigelsesvern ved sykdom forutsatt at sykemelding
foreligger. La oss også se bort fra pasientens kostnad ved å
oppsøke lege. 

Betrakt en arbeidstaker i som lever i to perioder (ung og
gammel). Anta at arbeidstakeren maksimerer summen av
sin forventede nytte i de to periodene, og at i’s nytte i peri-
ode t, Ui

t, er

(2) Ui
t = (αci

t + βli
t + γiLi

t) hi
t

der ci
t er i’s konsum, li

t er i’s fritid, og Li
t er i’s arbeidstid i

periode t, og der α > 0, β > 0, og γi ≥ 0. To ting er verdt å
merke seg her. For det første er ingenting moro når man
er syk. For det andre tillater vi her at det finnes arbeidsta-
kere med strengt positiv γi, som dermed vil ha glede (eller
nytte) av å være på jobb; for eksempel på grunn av sosia-
le relasjoner på arbeidsplassen eller interessant arbeid.4

To forhold kan få en arbeidstaker til å ønske sykemelding:
At han er syk og håper på helbredelse, eller at han ønsker
mer fritid uten trekk i lønn (skulk). Siden vi ser bort fra
gradert sykemelding og alle er i full jobb, vil den enkelte
enten ha arbeidstid Li

t tilsvarende full arbeidsdag, eller
være sykmeldt og ha arbeidstid lik null. Inntekten blir den
samme i begge tilfeller. 

Vi vil da kunne dele arbeidstakerne i følgende tre grupper: 

Syke: De som i en gitt periode er syke (hi
t = 0) vil oppsø-

ke lege i håp om å helbredes. De vil foretrekke den legen
de tror er den beste helbrederen. De vil aldri lyve for
legen, uavhengig av sin arbeidsmotivasjon γi. For den syke
er helbredelse overordnet alt annet.

Motiverte friske: Friske (hi
t=1) med høy arbeidsmotivasjon

(γi > β) foretrekker å gå på jobb. Disse oppsøker derfor
ikke lege i det hele tatt. 

Skulkere: Friske (hi
t=1) med lav arbeidsmotivasjon (γi < β)

vil foretrekke urettmessig sykemelding dersom de kan få
det. Dersom det er håp om dette, vil de oppsøke lege. De
vil foretrekke den legen de tror er den dårligste portvak-
ten. For å ha mulighet til sykemelding må de lyve for
legen. Subjektive diagnoser som krever hvile er den enes-
te diagnosetypen som kan gi sykemelding og der legen
ikke kan avsløre pasientens løgn; skulkerne vil derfor
oppgi symptomer på en slik diagnose. 

MARKEDET
La oss nå også ta hensyn til at legens popularitet, og der-
med hennes inntekt, kan være endogent avhengig av om
hun velger strategien tillit eller mistillit. Anta at pasientene
kan observere hvilken strategi en lege følger, for eksempel
fordi arbeidstakere forteller hverandre om det hvis de får
avslag på en forespørsel om sykemelding. Hvilke leger vil
bli foretrukket? 

De syke foretrekker best mulig helbredere. I modellen er
alle leger like faglig dyktige, men legene som viser tillit vil
likevel være bedre helbredere for pasienter med subjekti-
ve diagnoser som krever sykemelding: Disse pasientene vil
jo ikke få korrekt behandling hos leger som følger strate-
gien mistillit. 

4 Unytten ved å jobbe fanges her opp ved at arbeidstid går på bekostning av fritid. Hvis γi = 0, er verdien av en marginal arbeidstime altså gitt ved marginalnyt-
ten av fritid – en standardtilnærming i økonomiske modeller. γiLi

t er ment å reflektere en eventuell egenverdi av å arbeide. 
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Hvis den syke vet han har en verifiserbar diagnose, vil han
være indifferent mellom leger. Hvis han derimot ikke vet
hva slags diagnose han har, eller verre, hvis han vet at han
har en subjektiv diagnose som krever sykemelding, vil han
strengt foretrekke en tillitsfull lege – fordi dette gir ham
best mulighet til å bli frisk. 

Skulkerne foretrekker selvsagt dårlige portvakter; hvis de
visste at legen ville vise mistillit, ville de ikke bry seg med
å oppsøke lege i det hele tatt. Skulkere vil altså strengt
foretrekke tillitsfulle leger. De motiverte friske går ikke til
legen – og er derfor ikke pasienter overhodet.

Alle pasienter vil dermed (svakt) foretrekke tillitsfulle leger.
Preferansen er streng for alle unntatt syke som vet at diag-
nosen deres er verifiserbar eller ikke krever sykemelding;
disse, og bare disse, er indifferente. Leger som viser mistil-
lit er særdeles upopulære (alt annet gitt): Ingen vil ha dem
som sin foretrukne lege, og i de vil dermed stå overfor en
betydelig lavere etterspørsel enn tillitsfulle leger. 

Det eneste insentivet en lege har til å velge mistillit i denne
modellen er legens genuine ønske om å være en god port-
vakt. En lege med gp = 0, som altså ikke er opptatt av
dette, vil derfor helt sikkert velge tillit. Men selv en lege
med gp > 0 vil velge mistillit kun dersom denne preferan-
sen er så sterk at den både oppveier ønsket om å være en
god helbreder og inntektstapet som følger av at mistillit
gjør legen upopulær.5

Gitt den medisinskfaglige og yrkesetiske opplæring leger
får, der helbrederrollen står i høysetet, synes det urimelig
å anta at leger vil prioritere portvaktrollen så høyt. Det kan
imidlertid tenkes at selv leger som først og fremst er opp-
tatt av helbrederrollen kan komme til å velge mistillit i
markedslikevekt. Dette kan skje hvis ønsket om å være
god portvakt likevel er klart til stede, hvis legens eks-
trainntekt for den marginale pasienten er lav, og hvis legen
tror en høy andel av pasientene egentlig er skulkere, selv
om hun ikke vet hvem disse er (Carlsen og Nyborg 2009).
I en slik situasjonen er det store portvaktgevinster å hente
ved å nekte sykemeldinger (for leger som måtte være opp-
tatt av slikt), små helsegevinster ved å innvilge sykemel-
dinger, og lite inntektstap ved å gjøre seg upopulær. 

Hvis legen tror de fleste pasientene er reelt syke, krever
mistillit meget sterke preferanser for å være god portvakt.

Leger som velger mistillit i likevekt er så opptatt av å være
portvakt at de om nødvendig er villige til å gå på akkord
både med hensynet til egen inntekt og til pasientenes
helse. Spørsmålet er om samfunnet er tjent med leger som
er så nidkjære portvakter. Det er ingenting i modellen som
tilsier at dette nødvendigvis er samfunnsmessig optimalt. 

Merk at konklusjonene over gjelder selv om noen diagno-
ser krever aktivitet for helbredelse. La oss for eksempel
anta at anbefalt behandling for ryggsmerter endres fra
hvile til aktivitet, på grunn av ny kunnskap. Dette vil ikke
stanse smarte skulkere: Så lenge de fortsatt vet om minst
en subjektiv diagnose som krever sykmelding, for eksem-
pel ME, vil de slutte å klage over ryggsmerter, og i stedet
påberope seg symptomer på ME. Det er nok at skulkeren
fortsatt kjenner til minst én subjektiv diagnose som krever
sykemelding.

Carlsen og Nyborg (2009) og Carlsen (2009) rapporterer
funn fra fokusgruppeintervjuer med 28 norske fastleger,
og resultatene herfra synes å harmonere godt med de teo-
retiske konklusjonene. Legene i denne undersøkelsen
mente at pasientene i praksis sykmeldte seg selv når det
gjaldt kortere sykemeldinger, det vil si inntil to-tre uker.
For lengre sykemeldinger tok flere av legene en mer aktiv
rolle ved å forsøke å overtale pasienten til å returnere til
arbeid etter en tid; men dersom pasienten ikke lot seg
overbevise om at friskmelding ville være til vedkommen-
des eget beste, ble sykemeldingen vanligvis forlenget. Det
var likevel en utbredt oppfatning at de fleste sykemelding-
er var kurante og uproblematiske, ofte knyttet til obser-
verbare biomedisinske forhold (det vi her har kalt verifi-
serbare diagnoser), og at pasientene i liten grad forsøkte å
lure legene. Det siste ble begrunnet dels med at noe slikt
ville være ubehagelig for pasientene, dels med et inntrykk
av at mange pasienter helst vil jobbe. 

TILTAK
Hva kan så gjøres for å få ned sykefraværet? Når det gjel-
der skulkerne, er svaret klart: Økonomiske insentiver er
det eneste som biter på dem. 

Det er imidlertid ikke åpenbart at de smarte skulkerne
beskrevet i modellen er noen utbredt art i Norge i dag.
Fastlegene som ble intervjuet i Carlsen og Nyborg (2009)
hadde ikke selv inntrykk av at de ble lurt i særlig grad.

5 Markedet forsterker altså rollekonflikten. Det er imidlertid informasjonsproblemet, ikke markedet, som gjør at konflikten oppstår i første instans.
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Dette kan selvsagt skyldes at de er så rundlurt at de ikke
engang mistenker det, men en tenkelig forklaring er jo
også at de fleste pasientene snakker sant. 

Konklusjonen om at sykepengeordningen i praksis mang-
ler portvakt, er i tråd med flere empiriske undersøkelser
som indikerer at det er pasienten selv som i siste instans
tar beslutningen om syk- eller friskmelding (Larsen m.fl.
1994, Carlsen og Norheim 2005, Carlsen og Nyborg
2009). Hvis porten virkelig er så åpen, er det er stort para-
doks – i hvert fall gitt antakelsen om at arbeid primært er
en plage – at sykefraværet i Norge er så lavt. 

En mulig forklaring på det siste er at sykefravær svekker
fremtidig lønnsvekst (Markussen 2009), og at arbeidsta-
kerne er klar over og tar hensyn til dette. Det kan også
hende at folk ønsker å gå på jobb fordi de trives der. En
tredje mulig forklaring er at normene mot skulk, og/eller
å lyve for legen, fortsatt er sterke i den norske befolkning-
en. Alle disse forklaringene innebærer at pasienten ikke
uten videre ønsker sykemelding, og derfor går til legen
primært for å få medisinske råd.

Jeg har argumentert for at legene har liten mulighet til å
fungere som portvakter i tradisjonell forstand. Rolle-
konflikten påpekt over skyldes et genuint informasjons-
problem, ikke slapphet hos legene. Problemet kan derfor
neppe løses ved strengere kontroll eller overprøving av
legene: Heller ikke eksterne kontrollører eller egne tryg-
deleger vil kunne verifisere pasientens subjektive observa-
sjoner, og dermed er vi like langt. 

Legenes primære rolle er ikke portvakt, men medisinsk
rådgiver. I modellen over var alle leger like dyktige, men i
praksis er det selvsagt ikke slik. En lege som sykmelder
når aktivitet er mer helsebringende enn hvile, gir dårlige
råd. Det er derfor høyst tenkbart at tiltak som kan bidra til
å bedre legenes rådgiverfunksjon vil kunne få ned sykefra-
været. Veiledende normer og/eller retningslinjer, sentrale
rådgivningstjenester, kurs og kompetanseoppbygging kan
være eksempler på slike tiltak.

Med tilstrekkelig sterke økonomiske insentiver er det selv-
sagt i prinsippet mulig å få alle leger til å velge mistillit, og
dermed bli bedre portvakter. For eksempel kunne legen
belastes en avgift (trekk i godtgjørelsen fra det offentlige)
per utskrevet sykemeldingsdag. Et enklere tiltak for å
oppnå nøyaktig det samme, er rett og slett å frata syke

med subjektive diagnoser sykepengeretten. Effekten er
den samme; forskjellen er bare at beslutningen overlates
legen ved det første tiltaket, og gjøres eksplisitt politisk
ved det andre. Er det politisk uakseptabelt å frata folk med
subjektive diagnoser sykepengeretten, burde det ikke
være mer akseptabelt å bruke økonomiske insentiver for å
få legene til å oppfylle det samme. 

Ytterligere et moment bør nevnes her. I modellen diskutert
over var sykemeldingens eneste hensikt å øke pasientens
sannsynlighet for helbredelse. I praksis har imidlertid
sykemelding også en annen funksjon, nemlig å unnta fra
arbeidsplikt den som grunnet sykdom eller skade ikke kla-
rer å utføre arbeidet sitt – også når det ikke ville vært hel-
seskadelig å forsøke. 

Hvorvidt en person klarer å utføre sine vanlige arbeids-
oppgaver, er noe legen typisk verken har særlig informa-
sjon om eller kompetanse til å vurdere. Hva arbeidet
består i, hvor flink arbeidsgiver er til å tilrettelegge, eller
hvor vanskelig utførelse av oppgavene egentlig er for den
syke, er i likhet med subjektive symptomer informasjon
legen ikke selv kan verifisere. Den primære informasjons-
kilden er igjen pasienten; her kommer imidlertid nok en
aktør inn, nemlig arbeidsgiver. Hvis arbeidsgiver og/eller
arbeidstaker ikke er interessert i at pasienten skal tilbake
i arbeid, og derfor ikke ønsker å gi utfyllende opp-
lysninger om muligheten for dette, har legen lite å stille
opp med. Likevel har legen i det norske sykelønns-
systemet oppgaven med å sykmelde også ut fra dette
hensynet. Legen som rådgiver stilles her i en vanskelig
rolle, ved at hun tvinges til å vurdere og ta stilling til
forhold hun ikke har spesialkompetanse eller førstehånds
kunnskap om. 

I tilretteleggingsspørsmål er pasientens fastlege neppe den
fremste eksperten. En mulighet kunne være å i større grad
avgrense legenes sykemeldingsansvar til det de faktisk har
kompetanse på, nemlig det rent medisinske. For eksempel
kunne en forestille seg at sykemeldinger ut over 8 uker ble
oversendt tilretteleggingsspesialister i NAV, som da over-
tok ansvaret for å vurdere gradering og eventuell friskmel-
ding; men at legen sendte med en tidsbegrenset veto-
erklæring (“pasienten må ikke belaste høyre arm/ ta tunge
løft/ utsettes for stress-situasjoner”, etc), som spesifiserte
de medisinske begrensningene av hensyn til helbredelse
(eller for å unngå forverring) som NAV måtte holde seg
innenfor når de vurderte tiltak for pasienten. 
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NORMER
En velferdsordning som gir pengestøtte ved ikke verifiserbare
problemer, er nødvendigvis sårbar for misbruk. At subjekti-
ve diagnoser gir rett til sykepenger, er et eksempel på dette.
Skal slike velferdsordninger bestå på sikt, er sterke normer
mot misbruk i befolkningen antakelig helt nødvendig. 

Det er vanskelig å si sikkert om normene i forhold til syke-
fravær har endret seg i Norge i den senere tid. På mer
generelt grunnlag er det likevel mulig å si litt om normer
og hva som kan påvirke dem. Å avstå fra misbruk av tryg-
deordninger i en situasjon der misbruk er mulig, kan
betraktes som et frivillig bidrag til fellesgoder. En lang
rekke studier (se, for eksempel, Hauge 2010, Bardsley og
Sausgruber 2005, Fischbacher et al. 2001, Ledyard 1995,
Cialdini mfl. 1990) viser at mange mennesker, muligens
de fleste, er villige til å bidra til fellesgoder forutsatt at
andre gjør det samme. Hvis for mange begynner å snylte på
andres innsats, svekkes bidragsviljen hos de siste i betyde-
lig grad. Eksperimentelle studier (bla. Fischbacher og
Gächter 2010) har vist at svært få mennesker – tilsynela-
tende nesten ingen – er ubetingede altruister i den for-
stand at de fortsetter å bidra helt uavhengig av hva andre
gjør. Får snyltere boltre seg uhindret, kan de derfor få
samarbeidet til å gå i oppløsning –ved å demotivere de
som i utgangspunktet ønsket å bidra. 

Overfører vi dette til sykefraværsdebatten, kan det bety at
folk flest unngår skulk så lenge de oppfatter at andre unn-
går det; men begynner arbeidskameratene å sluntre unna,
senkes terskelen også for en selv. Resultatet kan lett bli
gode eller onde sirkler (Lindbäck mfl. 1999), der både en
situasjon hvor svært mange vil misbruke sykelønnsord-
ningen og den derfor blir politisk uakseptabel, og en situa-
sjon der svært få gjør det og den dermed forblir aksep-
tabel, kan tenkes å være stabile over tid. 

Enn så lenge kan det virke som om normen mot misbruk
av sykelønnsordningen er rimelig intakt i det norske sam-
funnet. Det er imidlertid vanskelig å komme forbi at det
også finnes skulkere. Dersom disse får for mye spillerom,
og slik demotiverer de mer pliktoppfyllende, kan resulta-
tet bli en selvforsterkende prosess av gradvis normforvit-
ring som kan være vanskelig å reversere om den først har
nådd for langt. 

I debatten om sykefraværet har enkelte hevdet at Norge
som samfunn har råd til en god del betalt sykefravær. Men

kanskje er ikke kortsiktige finansieringshensyn det viktig-
ste her. Hensynet til bevaring av eksisterende normer mot
misbruk, som til syvende og sist utgjør fundamentet for
eksistensen av en generøs sykelønnsordning, kan uansett
tilsi at unødig sykefravær i størst mulig grad bør holdes
nede. 

KONKLUSJON
Hovedpoenget i min artikkel har vært at legene ikke kan
forventes å fungere som portvakter i klassisk forstand.
Tiltak for å få legene til å ”skjerpe seg” overfor skulkere vil
dermed neppe ha mye for seg. 

Dette betyr imidlertid ikke at legene er uten betydning for
omfanget av sykefravær, eller at tiltak overfor legene er
fånyttes. Selv om legene knapt kan stanse smarte skulkere,
er det langt fra opplagt at skulkere utgjør noen stor andel
av pasientpopulasjonen. For andre pasienter enn disse er
legen primært en medisinfaglig rådgiver. Tiltak som gjør
legene til bedre rådgivere vil derfor kunne redusere
omfanget av unødige og uheldige sykemeldinger. Dette
gjelder selv om det i siste instans skulle være pasienten
som tar beslutningen, mens legen først og fremst gir råd –
og altså ikke strengt tatt fungerer som portvakt.
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