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Læringsmål

ALM-004 Selvstendig kunne reflektere over hvordan kultur, samfunn, historie og nasjonale strømninger påvirker 
forventningene til allmennlegens rolle.







I et sirkulære i desember 1803 fra 
kanselliet i København ble 
amtmennene i Norge instruert om 
at landets leger årlig skulle avgi 
en «Medicinalindberetning.»  I 
denne beretningen var de 
forpliktet til å besvare en rekke 
spørsmål kanselliet (eller 
innenriksdepartementet) antok 
var viktige for å få informasjon 
om helsetilstand og helsevesen i 
riket.





Glimt fra den historiske utvikling

• I Norge på 1950-tallet var det vel 900 privatpraktiserende leger og 450 
distriktsleger med allmennpraksis som hovedoppgave. Det er godt 
dokumentert at disse legene, særlig i utkant-Norge, hadde et enormt 
arbeidspress med kontinuerlig vakt og hvor muligheten for ferie lå i 
fra den som var i nabodistriktet. Kona måtte hyppig trå til som telefonvakt 
og kontorhjelp.

• Data fra 1964 viser at det knapt fantes distrikter i Norge med mindre enn 
2500 innbyggere per allmennpraktikerårsverk og at det i flere distrikt var 
over 8000 personer for hver primærlege

• Statlige ansatte distriktsleger fram til 1984
• Fastlegeordningen fra 2001
• Samhandlingsreform 2012





Legekrise i Norge?

• Antallet yrkesaktive leger i Norge per 30. januar 2018 tilsvarer 192,4 
innbyggere per lege, eller 5,2 leger per 1 000 innbyggere i Norge. 
Dette er det klart høyeste blant de nordiske landene. Bare Russland, 
Hellas og Østerrike har klart flere leger per innbygger enn Norge, 
mens enkelte andre OECD-land ligger omtrent likt med Norge.

Legeforeningens legestatistikk



Legekrise i Norge?

Norway

Afghanistan: 60,7/ 0,32



Antall fastleger
Legeforeningens medlemsregister

Mann Kvinne Sum

< 30 år 42 64 106

30 til 34 år 228 245 473

35 til 39 år 370 416 786

40 til 44 år 351 366 717

45 til 49 år 322 276 598

50 til 54 år 221 195 416

55 til 59 år 283 207 490

60 til 64 år 452 160 612

65 til 66 år 169 38 207

67 til 69 år 155 21 176

>= 70 år 132 22 154

2725 2010 4735





Hetlevik I. Den fulle allmennmedisinske bøtten. 
Tidsskrift Nor Lægeforening 1999; 119:3547-8 

Arne Haugli

Spesialist i allmennmedisin

Fastlege ved Sentrum Legekontor as i Tromsø





Allmennmedisin som eget fag

• I 1960-årene begynte en gruppe allmennpraktikere å arbeide for å få
allmennmedisin som eget fag ved universitetet. Dette var det første skritt 
for å bringe allmennmedisin opp fra bølgedalen med dårlig status, 
manglende rekruttering og et dårlig videre- og etterutdanningstilbud. 

• Opprettelsen av en sykelønns- og pensjonsordning i 1963 samt 
etableringen av Fondet til videre- og etterutdannelse av leger i 1967 skapte 
grunnlaget for bedre rekruttering og utviklingen av allmennmedisin som 
akademisk fag. 

• Det første instituttet for allmennmedisin ble bygget opp ved hjelp av 
fondsmidler i i Oslo i 1968, senere institutt i Bergen, Trondheim og Tromsø

• Egen spesialitet 1985



Åpen uselektert praksis i førstelinjen

En annen pasientpopulasjon enn 
sykehusene krever en annet 
kunnskap

”Vi må seie nei takk til gammal 
graut fra spesialisthelsetenesta!”

Steinar Hunskår





The mystery of general practice

• «Each person and each context is 
unique and this is the joy and 
challenge og general practitioner care. 
Making full use of this breadth, the
roles of the general practitoner are
firstly to serve as interpreter and 
guardian at the inferface between
illness and disease; and secondly to 
serve as a witness to to the patient`s
experience of illness and disease.»

«The mystery of General Practice» 
(1995) Nuffield Trust.p 26 

Iona Heath president of the Royal 
College of General Practitioners (RCGP) 
2009–2012



«Interpreter and guardian at the inferface
between illness and disease»

The borders between illness and disease. Reproduced from: Heath I. Divided we fail: The Harveian Oration 2011. RCP: London



Krenkelser gjør krank



«GPs as Guardians of normality»

The borders between illness and disease. Reproduced from: Heath I. Divided we fail: The Harveian Oration 2011. RCP: London



Er vi (og myndigheter og politikere) flinke og 
modige nok til å prioritere?
• En mann i en liten bedrift har fått beskjed av leder å kontakte fastlege 

for en helsesjekk da bedriften ikke har bedriftshelsetjeneste.

• En kvinne som ønsker å sjekke livmorhalscytologi hvert år istedenfor 
hvert tredje år som anbefalt i screeningprogrammet.

”Hovedutfordringen i dag er helseminister Bent Høies grenseløse 
«Pasientens helsetjeneste» – med en forståelse av pasienten som en 
kunde som alltid har rett og ikke som del av et solidarisk system.”

Heidi Cecilie Villmones, Dagens Medisin 18.08.18



Vi bør unngå tiltak uten gevinst

• Helsekontroller av friske har ingen dokumentert positiv effekt!

• Overdiagnostikk er et økende problem i hele medisinen



«Overdiagnosis is the most 
important story in healthcare
today.»

Allen Frances chaired the task 
force that produced the fourth 
revision of Diagnostic and Staticial
Manual (DSM-IV)





En epidemi av risiko?



Andel av befolkningen som er definert som risikanter

Can individuals with a significant risk for cardiovascular disease be adequately identified by combination of several risk factors? Modelling study based on 

the Norwegian HUNT 2 population, Volume: 15, Issue: 1, Pages: 103-109, First published: 12 February 2009, DOI: (10.1111/j.1365-2753.2008.00962.x) 

Petturson 2009

Behov for fastleger til 
kontroller:
99 per 100 000

Antall fastleger i Nord-
Trøndelag:
87 per 100 000



Benefit increases with risk, but harm is constant. 

Paul P Glasziou, and Les M Irwig BMJ 1995;311:1356-1359

©1995 by British Medical Journal Publishing Group





Fra NFAs policydokument
• 1. Unngåelig overdiagnostikk oppstår i situasjoner der gjeldende kunnskap og retningslinjer i 

prinsippet gjør det mulig å unngå overdiagnostikk, men der denne kunnskapen og retningslinjene 
ikke blir fulgt i praksis. 

• 2. U-unngåelig overdiagnostikk er vanskelig å oppdage fordi den ikke bryter med gjeldende 
retningslinjer, men oppstår fordi retningslinjene er defensive eller fordi sykdomsdefinisjonene er 
så omfattende at de inkluderer tilstander som aldri vil føre til helseskade for pasientene om de 
forblir uoppdaget. «Villscreening» for kreft kan være et eksempel på slik overdiagnostikk, som 
noen ganger fører til at man oppdager og behandler «kreftsvulster» uten at dette har positiv 
helseeffekt fordi svulstene i virkeligheten ikke er farlige. 

• 3. Fortjenestedrevet overdiagnostikk bygger ofte på kommersielt påvirket forskning, men privat 
helseforsikring kan også drive fram krav om unødvendige under- søkelser. Også ved negative eller 
falske positive funn kan pasienter og andre bli styrket i troen på at de aktuelle undersøkelsene er 
nyttige. Unødvendige utredninger av selvbegrensende symptomer som følge av private 
helseforsikringer og apotekenes screeningkampanjer for å finne «risikoutsatte» individer er 
eksempler på denne typen overdiagnostikk. 



Fra NFAs policydokument

• 4. Sykdomsmakeri (disease mongering) er en variant av fortjenestedrevet over- diagnostikk og 
betegner helse- og legemiddelindustriens tendens til å overdrive alvoret eller utbredelsen av 
mindre plager og normale livsprosesser. Sykdomsmakeri kan innebære at vanlige og ufarlige 
tilstander som skallethet gjøres til medisinske problemer. I andre tilfeller gjøres milde symptomer 
på for eksempel irritabel tarm til medisinske problemer, eller det blir gitt ensidig biologiske 
forklaringer på fenomener som sosial fobi og depresjon. 

• 5. Fryktdrevet overdiagnostikk er sannsynligvis meget vanlig ettersom angsten for sykdom er 
utbredt både blant leger, pasienter og helsemyndigheter, og fordi man er mer redd for 
unnlatelsesfeil enn for overdrivelsesfeil. Overdreven bruk av blodprøver eller andre 
i situasjoner der de foreliggende opplysningene og legens kliniske skjønn burde være tilstrekkelig 
til å håndtere helseproblemet er et eksempel på fryktdrevet overdiagnostikk. 

• 6. Tilslørende overdiagnostikk medfører at sosiale problemer omskrives til indi- viduell sykdom. 
Slik overdiagnostikk ser vi blant annet når aktører i helse- og velferds- tjenestene ber fastleger 
begrunne velferdsgoder med tilslørende sykdomsdiagnoser. På den måten kan personer som har 
opplevd eksistensielle vansker og krenkelser bli avspist med diagnoser, velferdsgoder og eventuelt 
tekniske tiltak. Noen ganger kan dette være uheldig og forsterke pasientenes mestringssvikt. 







Kontinuitet er billig og bra

• En kanadisk oversikt over vitenskapelige funn 
fra 1985 frem til 2017 finner at det gir god 
mening i å satse på relasjonell kontinuitet i 
forhold til en behandler.

• Det er en økende mengde bevis som peker på 
assosiasjonen mellom kontinuitet i relasjonen til 
én behandler, og i mindre grad med kontinuitet 
på praksisnivå, og bedrede resultater og 
tilfredshet.



Kontinuitet er billig og bra

• Færre ø.hjelp- og akutthenvedelser & sykehus innleggelser.

• Færre akutte henvedelser og innleggelser av pasienter med komplekse behov eller en 
kronisk sykdom.

• Reduserte kostnader.

• Redusert mortalitet.

• Forbedret helse og livskvalitet.

• Forbedret håndtering av egen lidelse og oppfølging av behandling av pasientene.

• Forbedret tilbud av forebyggende tjenester.

• Forbedret kvalitet på behandling og omsorg.

• Forbedret pasienttilfredshet og opplevelse.

• Forbedret trivsel og erfaring blant ansatte.

• Behandlere setter også pris på kontinuitet.



En allmennmedisinsk ideologi?

• KOPF
• kontinuerlig, omfattende, personlig og forpliktende
• koordinering, omsorg, prioritering og forebygging

• DUST? (Hensrud S, Clausen G, Flom K, Einarsen E, Høst JH, Straume E et al. 1999)

• diskontinuerlig, uforpliktende, snevert og teknologisk





”Mobilteknologi kan gjøre fantastiske ting innen e-helse. Klokken fra 

ContinYou er en av de mest revolusjonerende helseklokkene i 

verden”
Ole Andre Skarbøvik, markedsdirektør i Telia Privat.





Medisinsk balansegang (Edvin Schei)

• Handlekraft

• Fasthet

• Universelle fakta

• Vitenskap

• Kalkyle

• Individuelle behov

• Innsikt

• Følsomhet

• Individuelle fakta

• Subjektivitet

• Intuisjon

• Fellesskap



Allmenpraktikeren som åndelig 
dobbeltmenneske (Fugelli)
• Del

• Reduksjonisme

• Vitenskap

• Biomedisinsk kunnskap

• Mikrokosmos

• Partikkel

• Celle

• Menneske

• Helhet

• Holisme

• Skjønn, klinisk visdom

• Legekunst

• Makrokosmos

• Holon

• Menneske (allmennmedisin)

• Samfunn (samfunnsmedisin)





Allmennmedisinens eksistensielle ligning 
(Fugelli)



Allmennmedisinske diamanter (Fugelli)

”Bare i fagets arkeologi kan vi finne de fundamentale verdier som gir 
bærekraft inn i framtiden:

• personlig legetjeneste

• å dele makt

• å bry seg

• realistisk medisin 

• kyndighet

Dette er allmennmedisinens diamanter og de varer evig.”



Allmennmedisinske diamanter (Fugelli)

• Diamant 1 er å være lege for det syke menneske som ett 1-tall på jorden. Personal 
doctoring heter denne diamanten på engelsk.

• Diamanter foredles over tid. Slik er det også med vår diamant 2: kontinuitet. Den 
allmennmedisinske kunnskap akkumuleres møte for møte, blikk for blikk, blodtrykk for 
urinprøve.

• Diamant 3 kommer fra dypet av språket fordi helse kommer av gammelnorsk heill, som 
betyr å være hel. Allmennpraktikeren er 360° rundt legen. Hun får den biopsykososiale
modellen til å virke på en onsdag.

• Diamant 4 er en bruksdiamant. Allmennpraktikeren er mester i det muliges legekunst. 
Det er sammen med pasienten å finne frem til nok-punktet i forebygging, diagnose og 
behandling.

• Den femte diamant har 22.112 fasetter. Det svarer til antall diagnosenummer i WHOs
klassifikasjon. Det er vår kliniske diamant, som består i å beherske førstelinjeklinikken, 
tolke de uferdige sykdomsbildene, fikse hverdagssykeligheten og ane fare når ulven er 
der.



Allmennmedisinske diamanter (Fugelli)

1. Personlig legekunst

2. Det muliges legekunst

3. Helhetens legekunst

4. En anelse magi

5. Glede



”our most cruel failure in how we
treat the sick and the aged is the
failure to recognize that they have 
priorities beyond merely being
safe and living longer”



”terminally ill cancer patients who
were put on a mechanical ventilator, 
given electrical defibrillation or chest
compressions, or admitted, near
death, to intensive care had a 
substantially worse quality of life in 
their last week than those who
received no such interventions. And, 
six months after their death, their
caregivers were three times as likely
to suffer major depression."



“We are all going to die, eventually. 

Scientific advances have turned
aging and dying into medical
experiences. We lack a coherent
view of how people might lie
succesfully all the way to ther very
end. As people’s capacities wane
making their life lives better often
requires curbing our purely medical
imperatives – resisting the urge to 
fiddle and fix and control”



Boktips


