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Hva er samfunnsmedisin?

• Legespesialitet

• Arbeidsområde

• Undervisningsfag

• Forskningsfelt

http://www.michaeljournal.no/i/201
6/02?xp=michael-2016-02.xml

http://www.michaeljournal.no/i/2016/02?xp=michael-2016-02.xml


Lærebok

Behov for fornyelse



Nøkkelspørsmål

• Hva er likheter og forskjeller i 
samfunnsmedisinsk kunnskapsbehov mellom

– en medisinstudent og

– en kommunelege?



Arbeidsområde Undervisningsfag

Samfunnsmedisin som 
arbeidsområde og 
undervisningsfag



Samfunnsmedisinens særpreg

• Hva er samfunnsmedisin?
– Prinsipper og praksis

• Den ene og de mange
– Gruppeperspektivet

– Samfunnsmedisin vs
helsepolitikk

• «Gå inn i din tid!»
– Før, nå og etter oss

– Prioriteringer

– Planarbeid



Arbeids- og innsatsområder

• Det norske samfunnet
– Levekår og levevaner

• Helsesystemet

• Miljøet omkring oss
– Hva gir sykdom og uhelse?

– Hva gir helse og trivsel?

• Sykdomsbyrden i Norge
– Hva dør folk av og hva lever de med?

• Helsetjenestens anatomi og fysiologi
– For mye helsetjenester?

• Internasjonalt arbeid



Virkemidler og arbeidsmetoder

• Kunnskapshåndtering
– Riktig kunnskap for riktig formål

• Strukturelle tiltak
– Forskjell fra klinisk medisin
– Lokalt og nasjonalt

• Legen som byråkrat
– Saksbehandling, helserett, ledelse

• Kvalitet og tilsyn
– Endringskompetanse og forbedringsmetodikk

• Formidling og rådgivning
– Kommunikasjon i skrift og tale



Samfunnsmedisin i praksis

”grupperettet legearbeid for å:
ha oversikt over forekomsten av sykdom og helse i 
en befolkning og de samfunnsfaktorer som påvirker 
befolkningens helsetilstand
tilrå, evaluere og eventuelt iverksette, og 
administrere målrettede helsefremmende tiltak. 
anbefale prioriteringer og fordeling av 
helseressurser basert på konsekvensanalyser
utøve medisinsk faglig tilsyn med helsetjenesten i 
henhold til lover og forskrifter”

(Fra Målbeskrivelse for samfunnsmedisin)



Forskningsbasert 
kunnskap

Erfaringsbasert 
kunnskap

Brukerkunnskap 
og 

brukermedvirking

Kunnskapsbasert 
praksis



Forskningsbasert 
kunnskap

Erfaringsbasert 
kunnskap

Lokalkunnskap

Kunnskapsbasert 
samfunnsmedisin



To måter å lære på

«Jakt på svar»

• Mer eller mindre 
velformulert spørsmål 
el problemstilling

• Klart formål for jakten

• Gjerne en tidsfrist
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Til: Just in time

Fra: Just in case





Jakten på svar

• Oppslagsverk

• Elektroniske 
databaser

Systems

Systemer

Summaries

Oppslagsverk og 

retningslinjer

Synopses of syntheses

Kvalitetsvurderte

systematiske oversikter

Syntheses

Systematiske oversikter

Synopses of single studies

Kvalitetsvurderte primærstudier

Single studies

Primærstudier



To måter å lære på

«Jakt på svar»

• Mer eller mindre 
velformulert spørsmål el 
problemstilling

• Klart formål for jakten

• Gjerne en tidsfrist

«Jakt på spørsmål»

• Generell oppdatering

• Hva skjer?

• Hva er nytt?

• Hva burde jeg 
interessere meg for?



If  you liked

that, you will

love this



If  you liked

that, you will

love this



vårjevndøgn







Foreldreveiledning og psykiske
lidelser hos barn/unge

Livskvalitet hos personer
i legemiddelassistert rehabilitering

Oppfølging ved legekontor
av personer med type-2 diabetes

Avgjørelse om innleggelse på sykestue

Nettmobbing i skolen

Kommunepsykolog –
barn og unge psykisk helse

SelvtriageringMalariaprofylakse hos
forsvarspersonell
i internasjonal tjeneste

Legekontorets kontroll og oppdatering
av pasientenes medisiner

Kvinner og sykefravær

Luftforurensning – helseråd basert på
foreliggende luftkvalitetsmålinger

Rus hos unge

Psykiske påvirkninger som følge av
svangerskapsavbrudd

Behandling i kommunen for personer med
psykoselidelser/alvorlige psykiske lidelser

Brukertilfredshet med
fastlegekontorene

Folatmangel og kostråd/vitamintilskudd

Pårørendesamtale
i sykehjem/livets
slutt/palliasjon

Behandling for
overvektige barn

Forebyggende oppfølging for eldre
i primærhelsetjenesten

Tilbud om frokost på skolen
til ungdomsskoleelever

Luftveisinfeksjoner i sykehjem
Foreningsdeltakelse
og helse

Bærerskap av ESBL i den eldre norske befolkning

Livskvalitet hos personer
i legemiddelassistert rehabilitering

Hva burde jeg spørre om?



Morfin eller paracetamol for nyresteinsmerter

Tilgang til øyeblikkelig hjelp i en fastlegepraksis

Isolering mot smittespredning av norovirus

Vaksinering av  helsepersonell som jobber opp mot pasienter i risikogruppene El-allergi

Ultralyd eller d-dimer test for å diagnostisere DVT

Senfølger hos asymptomatiske heterofile 
kvinner
med Mycoplasma genitalum 

Ledelse av fastleger for bedre rekrutering, stabilitet og kontinuitet hos 
fastleger

Selvmordsrisikovurderinger 

Methenamine (Hiprex) mot urvinveisinfeksjoner 

Omega -3 fettsyrer og Alzheimers sykdom

Vaksinasjon og revaksinasjon av eldre mot pneumokokker

Tvangsbehandling av psykisk syke pasienter

Bruk av elektroniske gjenstander og søvnkvalitet 

Risikogrupper for helvetesild og alvorlig/langvarig forløp av helvetesild
Forbruk av antipsykotika, anxiolytika og sovemedisiner
mot agitasjon, uro og søvnløshet hos pasienter på sykehjem

Alkoholrelatert sykdom og relatert til pris på alkoholholdig drikk Organisering av legevakt i samband med kommunesammenslåing

Effekt på langtidsblodsukker ved diabetes type 2 Frostskader hos kvinnelige soldater Eldre bilførere og økt ulykkesrisiko i trafikken

Fysisk aktivitet og idrett for barn og unge
Innleggelser i sykehus ved erstatning av kommunale 
heldøgns 
institusjonsplasser med bemannet omsorgsbolig

Tilsyn på sykehjem og avvik i legemiddelbehandlingen Gaming og skoleprestasjoner i ungdomsskolenOpioider mot irritabel tarm syndrom (IBS)

Forekomst av FH blant pasienter med akutt hjerteinfarkt Hvilke konsekvenser har angrep på helsevesen på barn i konfliktområder ?

Skjermtid og skoleelevers helse

Rask Psykisk Helsehjelp 

Hva burde jeg spørre om?
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Hva får 

klinikere til å 

stille faglige 

spørsmål?
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Hvor ofte stilles det spørsmål og hva gjøres det 
med dem?

• Knapt ett spørsmål per pasient (ca
10/dag for allmennleger)

• De fleste (50 – 80 %) blir ikke forfulgt 
videre, og forblir ubesvarte…

• ….ofte av tidsnød eller fordi det 
betviles at det finnes noe svar



Hvor finner samfunnsmedisinere spørsmål?



Hvor finner samfunnsmedisinere spørsmål?



Hvor finner samfunnsmedisinere spørsmål?



Allmenn oppdatering – «browsing»

Før

Nå





Helsetjenesten drukner i 
kunnskap

• > 25 000 medisinske, 
vitenskapelige tidsskrifter

• Antallet øker med 3,5 % årlig
• 1,5 millioner artikler/år
• PubMed omfatter > 20 

millioner artikler
• Elektroniske medier gjør 

informasjonstilgangen mye 
enklere enn før
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Det kan bli for mye av det gode



Strategies for coping with the
information overload

(Richard Smith  BMJ 2010;341:c7126)
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http://www.dreamstime.com/register?jump_to=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-little-owl-wearing-magnifying-glass,-athene-noctua-image16407418






Du kan også 
«pådyttes» 
nyheter og 
overraskelser



Bevar nysgjerrigheten!

• Dyrk særinteresser

• Lag deg læringsrutiner

• Påta deg 
undervisningsoppdrag

 Reis på konferanser og 
kongresser

 Unn deg litt «luksus»

 Ha det moro


