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Innspill fra Allmennlegeforeningen til neste folkehelsemelding 

Folkehelsearbeid er «samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte 

fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade 

eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av 

faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen», jf. folkehelseloven § 3b.  

 

Sosial ulikhet i helse er en utfordring både etisk, velferdsmessig og økonomisk. Å utjevne 

økonomiske og sosiale forskjeller er viktig for å fremme folkehelsen i Norge. 

Allmennlegeforeningen har valgt å begrense svaret til følgende spørsmål i høringsbrevet: 

 

Hva bør statlige myndigheter gjøre for å redusere sosiale ulikheter i helse? 

Allmennlegeforeningen viser til nylig publisert artikkel ved Hogne Sandvik og kolleger i 

British Journal of General Practice i 2022 (1), som viser at pasienter som har hatt den 

samme fastlegen gjennom 15 år eller mer har 25 prosent lavere risiko for å dø 

sammenlignet med pasienter som har hatt samme fastlege i under ett år. Det er mindre 

sannsynlighet for å bli innlagt på sykehus eller bruke legevakt hvis du har hatt din 

fastlege lenge.  

 

Det er derfor åpenbart at det å sikre kontinuitet i lege-pasient-forholdet er et 

folkehelsetiltak av stor betydning. Fastlegeordningen er betydelig underfinansiert. Over 

150.000 innbyggere står i dag uten fastlege. Økonomien i ordningen må styrkes 

betydelig om alle innbyggere skal sikres gode allmennlegetjenester (2). 

 

I tillegg mener vi at følgende tiltak bør innføres i fastlegeordningen for å motvirke sosial 

ulikhet i helse: 

 

- Fri egenandel opp til 20 år. 

- Gratis prevensjon for ungdom under 16 år. 

- Celleprøver og spiralinnsetting er gratis på landets helsestasjoner. Det bør derfor 

også være gratis hos fastlegen. Det krever fri egenandel, samt dekning av utstyr i 

forbindelse med undersøkelse og behandling. 

- Takst 2ed bør inkludere gruppetrening i regi av fastlegen for pasienter med 

livsstilssykdommer eller risikofaktorer for slike sykdommer. 

 

 

På vegne av styret i Allmennlegeforeningen, 

 

Marit Tuv  

styremedlem 
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