
SI MEG, DOKTOR, 
HAR DU VÆRT HOS LEGEN?

I Frankrike er 80 % av praktiserende leger uten egen fastlege. 
Det samme er tilfellet i mange europeiske land. De unnskylder dette 
med at de selv er de personene som best kan tar varte på egen helse, 
noe man kan oppfatte som legitimt, men dette fører ofte til selvdiagnose 
og selvmedisinering, eller «kjapp rådføring» med en kollega når det 
passer seg... Og det er da ofte for sent!

I Frankrike har denne alarmerende konstateringen ført til at 
kommisjonen SMART (anestesilegenes helse i arbeidet), som er den 
del av CFAR (det franske rådet for anestesileger), har satt i gang en 
langvarig informasjonskampanje som er rettet mot alle praktiserende 
leger i landet.

Dette unike initiativet samler i dag over 30 institusjonelle partnere. På 
egne media, via sosiale nettverk eller ved hjelp av lokale initiativer har 
alle disse partnerne forpliktet seg til å spre viktige meldinger ved hjelp 
av 12 kampanjeplakater som er representative for alle medisinske 
fagfolk, uansett praksis, i det offentlige og i det private.

Både institusjoner og leger og alle andre helsearbeidere kan støtte opp 
om den nasjonale kampanjen «Si meg, doktor, har du være hos legen?» 
og dermed motarbeide de skjebnesvangre virkningene som følger av 
selvdiagnose, selvmedisinering og for sen rådføring med lege.

Åpning mot Europa: I forbindelse med møtet for (www.eaph.eu) i Paris, 
ble CFAR – SMART belønnet for denne kampanjen, sammen med et 
team fra Dublin (MD Lucia Pridohova med andre.). Det ble da bestemt 
at denne kampanjen skulle gjøres bedre tilgjengelig for europeiske 
kolleger. Meldingen med de 12 bildene kan lastes ned fritt her....
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CFAR har nå laget en gra-
tis nedlastningskampanje 
tilgjengelig her:

www.cfar.org/didoc
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« CFAR, DIDOC OG PARTNERE: HVORFOR?

CFAR (Det franske rådet for anestesileger) er en organisasjon som 
forener de viktigste aktørene innen denne medisinske spesialiteten: 
La Société Savante, som er den franske forening for anestesileger 
(SFAR), rådet for lærere, fagforeninger fra det offentlige (SNPHAR-E 
og SMARNU) eller fra den liberale sektor (SNARF). CFAR ble oppret-
tet i 1994 for å garantere kvaliteten på opplæringen av anestesileger 
ved hjelp av en prosedyre med kvalitetssikring.

Aktivitetene til CFAR utviklet seg raskt til å omfatte programmer for 
evaluering av profesjonell praksis (EPP) knyttet til profesjonelle anbe-
falinger som gis av vårt Societé Savante. CFAR er organisasjonen for 
akkreditering innen spesialiteten. Det er blant annet den offentlige hel-
seinstitusjonen som anestesilegene kontakter for å oppfylle sine forplik-
telser. CFAR er også et verktøy for iverksettelse av den politikken for 
utvikling av spesialiteten anestesi og reanimasjon som er satt opp av 
det franske profesjonelle rådet for anestesi og reanimasjon (CNP-AR) 
og som definerer de viktigste prioriteringene innen spesialiteten.

I 2009, da tre anestesileger begikk selvmord i løpet av tre uker, bes-
temte CFAR seg for å opprette kommisjonen SMART (Anestesilegenes 
helse i arbeidet). SNIA, som er foreningen som representerer aneste-
sisykepleiere, er en del av denne kommisjonen.

Pr Paul-Michel Mertes,
Formann for CFAR 
(CHRU Strasbourg) 

Dr Max-André Doppia,
Vara-generalsekretær 
for CFAR, og formann 
for SMART-kommisjo-
nen  (CHU Caen) ...

SI MEG, DOKTOR, 
HAR DU VÆRT HOS LEGEN?



...
 .  Det var viktig for oss å forstå hvorfor og hvordan utøvelsen av 
uhyre spennende og interessante yrker som våre, kan føre til fortvilede 
handlinger som dette.

 .   Vi ønsket å gi informasjon og hjelp ved å tilby konstant op-
pdatert dokumentasjon, praktiske temafiler og eksempler fra erfaringer 
gjort i andre land.

 .    Det var viktig for oss å overbevise legene om å fjerne tabuet 
rundt lidelser i arbeidet.

 .    Vi opprettet verktøy som er tilgjengelige for alle for bedre å 
evaluere situasjonen, ved hjelp av en serie selvtester som er godkjente 
på det internasjonale plan.

Denne utviklingen bygget på en sikker overbevisning: Realiteten viser 
at det er sammenheng mellom legenes helse og trivsel i arbeidet, og 
ytelsen, kvaliteten og sikkerheten for den behandlingen som gis pa-
sientene.

Kommisjonen SMART har i oppgave å stille ekspertise til disposisjon for 
kolleger. Resultatene fra denne kommisjonen vises på CFARs nettsted, 
blant andre tiltak som er tatt.

Aktivitetene til SMART ble veldig raskt utvidet til også å omfatte an-
net helsepersonell, også internasjonalt, noe som gjør CFAR og SMART 
til verdsatte kontaktorganisasjoner for strukturer som arbeider med 
legers helse og trivsel.

I Frankrike kommuniseres det flittig om dette under store nasjonale 
kongresser (Société Française d’Anesthésie Réanimation, JEPU, MA-
PAR), og også under regionale kongresser i anestesi og reanimasjon, 
arbeidsmedisin, radiologi og urologi.

Men det tilsvarende er også tilfellet i Europa og i Nord-Amerika, der 
det har blitt opprettet kontakter: Program med hjelp til leger i Quebec, 
Program for bistand til syke leger i Catalonia, European Association 
for Physicians Health, spesielt under kongressen i Barcelona i 2015, da 
CFAR fikk prisen for den beste plakat. ...



...
Sett ut fra konstateringen om at leger ikke tar vare på egen helse, noe 
som fører til altfor hyppig selvdiagnose og selvmedisinering, og sett 
ut fra de skjebnesvangre konsekvensene som er beskrevet i internas-
jonal medisinsk presse, har CFAR bestemt seg for å handle. Det har 
blitt bestemt å opprette en bedre organisert frivillig oppfølging, som 
ligner mer på det enhver lege ønsker for sine egne pasienter. Og det er 
slik kampanjen «Si meg, doktor, har du vært hos legen? « så lys. Dette er 
et prosjekt som det er viktig å dele rikelig med andre.

I dag har deltakelsen av et trettitalls partnere gjort kampanjen til en 
suksess. Vi håper at disse partnerskapene skal kunne støtte opp om 
dette initiativets berettigelse. La oss håpe at initiativet vil rekke frem til 
mange, og over tid, helt til vi oppnår at enhver lege, helt fra studieperio-
den til pensjonsalderen, tar hensyn til og vare på egen helse, på samme 
måte som han/hun gjør det for sine pasienter.

Dette er vårt ønske at den kommende generasjon fagfolk og aktører 
innen helsevesenet tilpasser seg en ny kultur som vi har utviklet sam-
men.

Vi ønsker at leger som arbeider i Europa skal kunne dra nytte av for-
delene med denne kampanjen, som vi bli stilt til deres disposisjon ved 
slutten av EAPH-kongressen i Paris 2017. Målet er at disse illustrasjo-
nene skal oversettes og distribueres i så stor utstrekning som mulig i 
Europa.

 »


