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NSAMS 7 teser
Utarbeidet 2000-2001, i forbindelse med innføringen av 

fastlegeordn.

«Gi mest til dem som har størst behov! 
Forventningene til allmennmedisinen overstiger både 

ideelle og praktiske muligheter. 

Allmennlegen må organisere hverdagen slik at det blir rom 

for de pasienter som har størst behov for hjelp.»   Tese 3

«Gjør det viktigste!»
Allmennpraktikerens hovedoppgaver er diagnostikk og 

behandling Tese 2



Nasjonal målsetting

«Ulike regjerninger har gjennom flere år 

uttrykt en målsetting om at innbyggerne skal 

• ha tilgang til likeverdige helsetjenester av 

god kvalitet

• uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnivå, 

bosted og tilhørighet»

NOU 2015:17 (Akuttutvalget)



«Den fulle allmennmedisinske bøtta»

Professor i allmennmedisin Irene Hetlevik lanserte 

begrepet «Den fulle allmennmedisinske bøtten» i en 

lederartikkel i Tidsskriftet for nesten 20 år siden. 

En av de mest siterte artikler i vårt fag.  

«Den fulle allmennmedisinske bøtta» har festet seg som et 

begrep som ikke har blitt mindre aktuell med årene. 

Hetlevik I. Den fulle allmennmedisinske bøtten. 

Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 3547.

NFA-leder Petter Brelin:  «Fastlegekontorene kneler 

under vekten av sin egen suksess.» Nyttårsbrev 2018



Fastleger skal altså operasjonalisere, eller 

sette slike programerklæringer ut i livet

Hvem har mest behov? 

Summing!



Sosial ulikhet i helse – sosiale helseforskjeller

• Jo høyere utdanning og inntekt en gruppe har, jo høyere 

andel av gruppens «medlemmer» har god helse. Jo 

lengre utdanningen er, desto bedre er helsa. Det samme 

gjelder inntekt. Ikke bare har de nest fattigste bedre 

helse enn de aller fattigste, vi ser også at de aller rikeste 

i gjennomsnitt har litt bedre helse enn de nest rikeste. 

• De sosiale helseforskjellene gjelder for nesten alle 

sykdommer, skader og plager ; i alle aldersgrupper. De 

innebærer mange tapte arbeidsdager/leveår med god 

helse og livskvalitet.

https://www.fhi.no/nettpub/hin/helse-i-ulike-befolkningsgrupper/sosiale-helseforskjeller-i-

norge-

https://www.fhi.no/nettpub/hin/helse-i-ulike-befolkningsgrupper/sosiale-helseforskjeller-i-norge---/


Hovedpunkter
•Det er store sosiale helseforskjeller i Norge, særlig 
ser vi forskjeller mellom utdanningsgruppene.
•Kvinner og menn med lengst utdanning lever 6-7 år 
lengre og har bedre helse enn de som har kortest 
utdanning.
•Blant kvinner øker forskjellene både når det gjelder 
levealder og helse.
•Innad i Oslo er levealderforskjellen inntil 9 år 
mellom bydelene.
•Helseforskjellene i Norge er større enn i mange 
andre europeiske land.
•Røyking er trolig en viktig årsak til de sosiale 
helseforskjellene. 





Menn med universitets- eller høgskoleutdanning har 7 

år lengre forventet levealder enn menn med grunnskole. 

For kvinner er forskjellen 6 år. (Periode 2007-2013).

Levealderforskjellene fins i alle fylker og varierer med 6-

8 år for menn og 4-7 år for kvinner.

Foruten levealder og dødelighet ser vi også forskjeller 

mellom utdanningsgrupper når det gjelder helse og 

sykdom. I grupper med lav utdanning er det:

• Større andel som rapporterer om dårlig helse enn i 

grupper med høy utdanning

• flere som har muskel- og skjelettsykdommer og 

psykiske plager



Foruten levealder og dødelighet ser vi også forskjeller mellom 

utdanningsgrupper når det gjelder helse og sykdom. I grupper med lav 

utdanning er det:

• en mye større andel som rapporterer om dårlig helse enn i grupper 

med høy utdanning.

• flere som har muskel- og skjelettsykdommer og psykiske plager enn i 

grupper med høyere utdanning .

• høyere spedbarnsdødelighet, lavere fødselsvekt og høyere risiko for 

tidlig fødsel.

Barn og unge

• I familier med lav sosioøkonomisk status er det høyere andel barn og 

unge som sier at de har dårlig helse. 

• Ungdommer fra hjem med høy sosioøkonomisk posisjon rapporterer 

oftere om høyere livskvalitet, bedre helse og mindre psykiske plager 

enn ungdommer fra hjem med lav sosioøkonomisk posisjon (NOVA, 

2016). Forskjellene er spesielt tydelige hos jenter, viser nye tall fra 

Ungdata-undersøkelsen i 2014 og 2015



Eldre 

med lav sosioøkonomisk status har statistisk sett 

• flere sykdommer og helseplager. I «World Report on

Ageing and Health» (2015) blir det fremhevet at disse 

også har minst ressurser til å ta hånd om sin egen helse 

Summing!



Unge jenter og gutter

Hvem av dem og i hvilke situasjoner

Summing!



Unge jenter

• Første gu

• Prevensjonsveileding mindreårige



Psykiske lidelser/evnenivå

• Psykotiske /Schizofrene på langtids 

medikasjon

• Personlighetsforstyrrelser

• De med «liten håndbagasje»

Summing!



RUS

• Overforbruk av B-prep

• Injiserende i og i utenfor LAR



Forvalter

Hovedproblem  

Helsemyndighetene fyller på med oppgaver 

uten å fylle på med ressurser

Tema her allmennlegens resurser 

Forskning viser at ca 1/3 av det 

allmennlenes konsultasjoner er virknigsløse 

eller direkte skadelig. Lager pasienter: 

overbehandling/riskofokus



Gode råd for bedre  

ressursforvaltning?

Plenumssamtale



Når følelser tar overhånd
• Irritasjon/sinne

• Manipulering

• Forelskelse? Fra pasient? Fra legen?

• Følelser viktig kilde til forståelse

• Legesekretæreres opplevelse



Vår egen helse 

Kap II i Legetiske regler

§3 En lege bør ta vare på egen helse, og 

søke hjelp om denne svikter.

Syn på sykdom hos oss selv og kolleger.

Forakt for svakhet? «Bare helsa holder!»

God fastlege! Bør ha skaffet dette før man 

blir syk. 

God hjelp å være lege selv! Hva ville jeg 

gjort om jeg hadde vært min egen pasient?


