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Forskjeller på allmennpraksis og sykehus
 Tilgjengelighet
 Kontinuitet
 Ofte uklare/diffuse symptombilder
 Tid som diagnostisk hjelpemiddel
 Holistisk vs. Organsentrert
 Allmennlegen kjenner pasienten, omgivelsene og lokalsamfunnet

 Økonomi: Det er mye billigere å få behandling i primærhelsetjenesten enn i 
spesialisthelsetjenesten.

 Portvaktfunksjonen: Fastlegen vurderer om henvisning til spesialist er 
nødvendig eller om helseproblemet ditt håndteres like bra eller kanskje bedre 
hos fastlegen. 



Anders Grimsmo 11.08.98

Allmennpraksis

Kjennetegn ved helsetjenesten

Allmennlegetjenesten Spesialisthelsetjenesten

Organisasjon Desentralisert, autonom Styrt, hierarkisk

Økonomi Stykkpris og egenandeler Rammer og stykkpris

Lave kostnader Høye kostnader

Tjenester Stort volum, bredspektret, Segregert og spesialisert

kortvarige kontakter

Pasient-lege forhold Kontinuerlig, personlig Kortvarig, avgrenset

og forpliktende



Anders Grimsmo 11.08.98

Allmennpraksis

Kjennetegn ved arbeidsteknikker

Allmennlegetjenesten Spesialisthelsetjenesten

Antall helseproblemer Som regel flere Som regel ett

Naturlig sykdomsforløp Tidlig i forløpet Fullt utviklet sykdomsbilde

Prevalens av sykdom Lav og uselektert Høy og selektert

Diagnostisk metode Reduksjonistisk Systematisk og fullstendig

Hypotetisk deduktiv Mønstergjenkjenning

modellering og sann-

synlighetsvurdering

Tester og prosedyrer Få og enkle Mange og avanserte

Behandling Pasientorientert Organ- og sykdomssentrert

Enkel, prøvende Mer avansert, basert på

sikker diagnose



KOPF
 KONTINUERLIG

 OMFATTENDE

 PERSONLIG

 FORPLIKTENDE

 TILLIT

 TRYGGHET

 TILGJENGELIGHET



Anders Grimsmo 14.08.83

Allmennpraksis

Pasientfordeling

på omsorgsnivå

Personer

per måned Omsorgsnivå

1      Regionsykehus

9      Lokalsykehus

150      Allmennpraksis

500      Egenomsorg

90      Symptomer, ingen behandling

250      Ingen symptomer

1000     Risikobefolkning







Anders Grimsmo  17.01.00

Diagnostikk

Den 

diagnostiske 

prosess

Presentert 

helseproblem

(kontaktårsak)

Hypoteser

Søking etter 

kjennetegn

(symptomer, funn)

Diagnose

Behandling

Revisjon av

hypotese

Tidligere

kunnskap

om

pasienten

Vurdering av

sannsynligheter



Tretthet
Hans 63 år, Kontorarbeide

Tidligere frisk

Siste året økende tretthet, må hvile etter lunsj, må sove middag, sover 
ganske bra 7-8 timer om natten. Orker ikke gå tur.

Hva tenker fastlegen ?

S: Anamnese

O: Klinisk us. Beskrivelse av funn. 

A: Legens hypoteser, differensialdiagnoser

P: Videre undersøkelser og oppfølging.



Liste over 20 viktige kroniske sykdommer i allmennpraksis. 

Høyt blodtrykk

Hjerterytmeforstyrrelse

Diabetes mellitus (sukkersyke)

Slitasjegikt (inkl. hofte og kne)

Leddgikt/andre reumatiske sykdommer

Hjertesvikt

Angina pectoris

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)

Hypotyreose (Lavt stoffskifte)

Høyt kolesterol

Migrene

Psoriasis

Demens

Hørselsvekkelse

Epilepsi

Beinskjørhet

Multippel sklerose

Parkinsonisme

Psykisk utviklingshemming

Glaukom (Grønn stær)







7 teser for allmennmedisin
Hold lege-pasientforholdet i hevd !

 Kjennskap over tid

 Empati / forståelse

 Profesjonell distanse

 Belastning for legen over tid ?

 Medvirker til utbrenthet ?



Grensene i lege-pasientforholdet

• Pasienter man identifiserer seg med

• Overføring og motoverføring

• Styrke og svakhet ved dette

• Profesjonell distanse vs. Empati



Gjør det viktigste !
 Kjerneoppgavene er diagnostikk og behandling.

 Unngå å sykeliggjøre de friske.  ( Risikanter ?)

 Mange har omfattende ønsker og krav om hva fastlegen skal hjelpe de 
med. Sørg for å sette grenser og overlat til riktig instans å håndtere de 
problemstillingene som ikke hører hjemme hos fastlegen.

 Vær lærer og veileder for pasienten.



Overdiagnostikk og overbehandling
 Er vi alle risikanter ?

 Kolesterol

 Blodtrykk

 Blodsukker/Diabetes

 Forebygging vs. Behandling

 Den farmasøytiske industrien ønsker lavest mulige grenser for 
intervensjon.



Mann i første halvdel av 60-åra.
 Føler seg frisk. Slank. Fysisk aktiv. Ikkerøyker. Ingen familiær belastning. 

Får kartlagt sin kardiovaskulære risiko på Apotek 1.   

 Resultat:  Blodtrykk 135/80 – definert som høyt blodtrykk . 

 Fastende blodsukker 5,7 – definert som høyt blodsukker. 

 Totalkolesterol 5,14 – definert som høyt kolesterol

 Råd: « Ta kontakt med fastlegen for videre undersøkelser. 



Gi mest til dem som har størst behov
 Hvem er det ?

 Hvordan kan fastlegen prioritere slik at de som trenger det mest kommer 
til ?



Bruk ord som fremmer helsa !
 Stimulere pasientens mestring.

 Hvordan hjelpe pasientene til å endre uheldig atferd ?

 Kognitive teknikker

 Motiverende intervju

 Spør pasienten om hva som bekymrer de.



I konsultasjonen
 Gjenkjenn og respekter eksistensiell lidelse. Lytt til historier om smerte, 

slik at de kan formuleres, - og reformuleres

 Bidra til, og dyrk,

 alt du kan her Ikke gjør byrdene

 tyngre på denne siden

 Tillit Trusler og svik

 Tilhørighet Isolasjon og forlatthet

 Respekt Krenkelse av integritet

 Omsorg Neglekt

 Ære og stolthet Skyld og skam



Sats på etterutdanning, forskning og 
fagutvikling
 Spesialistutdanningen

 Kurs

 Veiledningsgruppe og smågruppe

 Allmennmedisinske forskningsenheter

 Praksisnett

 SKIL



Beskriv praksiserfaringene !
 Del kunnskapen lokalt

 Skrive artikler / debattinnlegg ?

 Sosiale medier ?

 Forskning



Ta ledelsen !
 På legekontoret

 I tverrfaglig arbeide

 I akuttsituasjoner

 I lokalsamfunnet

 Engasjere seg i politikken

 Tillitsverv i legeforeningen ?

 Ledelseskurs



Hva gjør fastlegeordningen viktig for våre 
pasienter ?
 Varighet av lege-pasientforholdet er viktigere enn all verdens prosedyrer 

og kvalitetsarbeid

 (Canadisk gjennomgang publikasjoner 1985-2017:Evidensen for en rekke 
sammenhenger ved å bygge relasjon med en fast behandler over tid)

 Færre ø. hjelp- og akutthenvendelser, samt sykehus-innleggelser

 Færre akutte henvendelser og innleggelser av pasienter med komplekse 
behov eller en kronisk sykdom



Anna  40 år
 Recidiverende urinveisinfeksjoner, ofte på legevakt pga. dysuri og 

polliakisuri, stadig nye leger og antibiotikakurer.

 Sjelden hos fastlegen……

 Ø.hjelp time med samme kontaktårsak:

 U-stix L3+, N+, B+, Prot. 3+

 Ny antibiotikakur, avtalt kontroll 1 uke:

 U-stix L2+, Prot 3+

 Utredning: Lab: SR 90, Kreatinin 120

 Videre utredning: Myelomatose og Amyloidose



Vær tydelig

 • Still tydelige spørsmål

 • Hjelp utflytende pasienter til tydelighet – hva er hensikten med 
besøket?

 • Vær tydelig om din vurdering - sykdom vs livet

 • Vær tydelig om at mange fornemmelser fra kroppen ikke betyr noe som 
helst

 • Vær tydelig om hva som er forventet forløp – og rekontakt hvis avvik fra 
dette



Å avslutte konsultasjonen

 • ”Nå er denne timen over ”

 • ”Nå må jeg avslutte, for nå er det en annen som har avtale.”

 • «Nå er det slutt for i dag.»

 • «Vi kunne jo sitter her og snakket i hele dag – men det går jo

 ikke..»

 • ” Nå har vi brukt opp tiden for i dag. Dette problemet fortjener

 en skikkelig grundig behandling…/ Dette høres ut som et så

 viktig tema at vi ikke skal da det slik på tampen”



President i legeforeningen
Marit Hermansen:

Fastlegeordningen er i krise. Over hele landet melder 
kommuner om sprengt kapasitet og store problemer med å 
rekruttere fastleger. Arbeidsbelastningen har ført til en 
økende rekrutteringskrise. Fastlegeordningen er 
grunnmuren i helsetjenesten og står for nesten 90 prosent 
av alle konsultasjoner. Rakner fastlegeordningen, vil det få 
store konsekvenser for hele helsetjenesten.



Legene i ALIS VEST
 Godt fornøyde med å være allmennleger/fastleger.

 Viktig med god supervisjon og veiledning lokalt.

 Gruppeveiledning tidligst mulig.

 Kollegialt fellesskap. Diskusjoner og samarbeide på kontoret, reise på kurs 
sammen.

 Kommunene som gode arbeidsgivere ?

 Må tolerere fravær til spesialistutdanning,

 Hvis vi får dette til i hele landet kan vi redde fastlegeordningen !


