ALLMENNLEGEFORENINGEN 75 ÅR

Festskrift til
Allmennlegeforeningens
75-årsjubileum
1938—2013

1

ALLMENNLEGEFORENINGEN 75 ÅR

Grafisk design: Lisbet T. Kongsvik, Samfunnspolitisk avdeling, Legeforeningen
2

INNHOLD

ALLMENNLEGEFORENINGEN 75 ÅR

Side
Allmennlegeforeningen 1988—2013							
Aplf 1988—1989										
Alment praktiserende lægers forening (Aplf) 1989—1993				
Aplf 1993—1995: Fornuftig skepsis til en eventuell fastlegeordning preget perioden
Aplf 1995—2001: De viktigste sakene i min periode som leder 				
Aplf 2002—2005: Fastlegeordning, forskning, landsråd, PKO,AF og NFA			
Aplf 2005—2006 og Af 2007—2009
Styrking av den faglige allmennmedisinske aksen i Legeforeningen
		
AF 2009—2013: Samhandlingsreform og revidert fastlegeforskrift			
The future for general practice – what should our ideology be?				
Den helbredende dansen									
Allmennlegeforeningen i Legeforeningen							
Legeforeningen og Allmennlegeforeningen							
Allmennmedisin – fortida og framtida frå ein medisinstudents perspektiv		
Allmennlegeforeningen (AF) og
Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) 1988—2013				
Allmennlegene og spesialisthelsetjenesten 1988—2013					
Fastlegeordningens tilblivelse								
Den lange og krevende veien frem til fastlegeordningen					
Allmennlegene og samhandlingen								
Fra Fagutvalg og NSAM til Norsk forening for allmennmedisin				
Fagutvalget i Aplf 1938—2006							
På stø kurs for allmennmedisin								
Vårt fag blir til—allmennmedisin som spesialitet						
Allmennlegevakten – allmennmedisinens arvesølv						
Ledelse i allmennmedisin									
Skal fastlegen si nei? Prioriteringer i en fastlegepraksis			
		
Allmennlegene og sykmeldingsarbeid i historisk perspektiv			
Allmennmedisinsk forskning 1988−2013: ”ut av skyggen og fram i lyset”		
Faglitteratur for allmennpraksis								
Allmennlegene og kommunikasjonsteknologien 1988—2013				
Allmennlegene og elektronisk pasientjournal 1988—2013					
Allmennlegene, Eyr og sosiale medier							
Allmennlegenes arbeidsvilkår 								
Utdanningsfond II								
		
Allmennleger og samfunn Samarbeid og konflikt						
Kvinner og menn i norsk allmennmedisin – fordeling og rekruttering			
Likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen					
Allmennlegene i kommunehelsetjenesten 1988—2013					
Allmennlegen og medarbeideren								
Allmennlegeforeningen og Europa								
Aplf og AFs styrer og fagutvalg 1988–2013							
Sekretariatet i perioden 1988—2013								
Generalforsamlinger og landsråd								
Statistikk – allmennleger Medlemstall i Aplf/Af 1987 – 2013				

4
6
8
10
11
13
16
18
20
25
31
36
42
45
48
53
56
62
69
73
74
79
85
89
97
103
110
118
133
139
146
149
162
164
170
174
179
183
187
190
193
194
195
3

ALLMENNLEGEFORENINGEN 75 ÅR

Allmennlegeforeningens
historieutvalg 1988−2013 og
redaksjonskomité

Allmennlegeforeningen 1988—2013
Allmennlegeforeningen gratuleres med sitt 75-årsjubileum!
I styremøte 15. februar 2011 ga Allmennlegeforeningen klarsignal til at ”det i forbindelse
med 75-årsjubileet kan være naturlig å få skrevet et nytt kapittel i foreningens historie.
Det vil dreie seg om historien fra 1988, siden AFs historie frem til da ble utgitt i
forbindelse med 50 års jubileet.”

Kjell Maartmann-Moe
leder

Alment praktiserende lægers forening (Aplf) ble stiftet 14. desember 1938 som Oslo
almindelig praktiserende lægers forening − med styre, fagutvalg og råd. Foreningen ble
stiftet for å
1.

fremme medlemmenes dugelighet i praktisk og sosial medisin

2. utdype de kollegiale forhold
3. ivareta medlemmenes tarv

Karin Frydenberg

Tom Sundar

Fagutvalget på fem personer skulle bidra i styrets fagpolitiske arbeid gjennom foredrag,
demonstrasjoner og kurs for medlemmene. De første 50 årene av foreningens historie
er behørig omtalt i 108. årgang av Tidsskrift for Den norske lægeforening 1988, nr. 29B.
I 2007 ble Legeforeningen omorganisert. I denne prosessen ble allmennlegeforeningene
enige om en ny organisasjonsstruktur. 1. januar 2007 byttet Alment praktiserende
lægers forening navn til Allmennlegeforeningen (AF). 31 desember 2006 ble Norsk
selskap for allmennmedisin (NSAM) og Aplfs fagutvalg lagt ned og fra 1. januar
2007 ble oppgavene overført til én ny fagmedisinsk allmennlegeforening: Norsk
forening for allmennmedisin (NFA). I denne artikkelsamlingen brukes betegnelsen
Allmennlegeforeningen (AF) for hele perioden 1988–2013.
5. mai 2011 startet AFs historieutvalg for 75-årsjubileet (AF75) for alvor sitt arbeid.
AF75 har vært redaktørteam for artikkelsamlingen. 37 forfattere har levert ett eller
flere bidrag til jubileumsnettboken – i alt 41 artikler. Mange av lederne i 25-årsperioden
forteller om sine erfaringer. Vi har også forsøkt å favne bredden og utviklingen i norsk
allmennmedisin i perioden, ved å la ulike tema bli belyst.
Artiklene er AFs eiendom. Det er tillatt med ettertrykk når kilden oppgis:

Marte Walstad

1) Allmennlegeforeningens historie 1988−2013. Oslo: Allmennlegeforeningen,
2013 (www.legeforeningen.no/af)
Historieutvalget er alle bidragsytere stor takk skyldig. Nesten alle vi har spurt, har
takket ja til å skrive et eller flere kapitler i denne artikkelsamlingen. Innholdet står
for forfatterens regning og gir uttrykk for forfatterens mening eller oppfatning av
det omtalte tema. Artiklene er ferdigstilt i perioden mai 2012 til februar 2013. Noen
begivenheter i AF har vært større enn andre i de 25 siste årene. Derfor er de belyst av
flere forfattere.

Terje O. Vigen
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Vi takker Allmennlegeforeningen for et spennende oppdrag og håper mange vil
ha glede av å lese om foreningens utvikling siden 1988, allmennmedisinens kår og
sammenhengen allmennmedisinen er en del av − både i samfunnet og i Legeforeningen.
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Professorene Iona Heath og Per Fugelli gir sine synspunkter på hvordan vi bør forvalte og
videreutvikle vårt allmennmedisinske pund på en god måte.
Vi håper artikkelsamlingen vil gi rom for refleksjon om hvor norsk allmennmedisin er i dag
og inspirere til å bli med i arbeidet med å utvikle allmennmedisinen videre – som faglig
engasjert eller som tillitsvalgt.
Vi benytter anledningen til å takke for utmerket samarbeid med AFs sekretariat og
Legeforeningens statistikksjef Anders Taraldset for hjelp med statistikkene i slutten av
artikkelsamlingen og bakgrunnsmateriale til flere av artiklene.
Redaksjonen har vært i arbeid siden 5. mai 2011. Redaksjonen ble avsluttet 28. I 1988−89
innledet Apfl sine første utredninger om et listepasientsystem februar 2013.
Takk for oppdraget!

“Rom for refleksjon
om norsk
allmennmedisin”
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FORENINGENS LEDERE

Aplf 1988—1989
Are Løken
ledet Aplf
i perioden 1986—1989

I 1988−89 innledet
Apfl sine første
utredninger om et
listepasientsystem

Are Løken ledet Aplf i perioden 1986–1989. Hans styre hadde ansvar for Aplfs
50-årsjubileum i 1988 og fikk bl.a. gitt ut Aplf 1938−1988 (1).
Hovedkomiteen for jubileet som gikk av stabelen 3.−5. november 1988 på Soria Moria
var Wenche Telstad, Are Løken, Jan Otto Syvertsen, Lars Vaage, Arne Ivar Østensen,
Åsmund Hodne.
Festskriftkomite bestod av Frithjof Christie, Reidar Mathiesen, Bent Guttorm Bentsen,
Ole K. Harlem og Magne Nylenna.
Fra midten av 1980-tallet kan vi av referatene fra Aplfs styremøter og
generalforsamling lese at diskusjonene om legevakt, tverrfaglig samarbeid og innføring
av et listepasientsystem i Norge stod høyt på dagsorden.
I Fredrikstad i 1989 var tema for generalforsamlingsdebatten ”Tverrfaglige møter −
misbruk av din tid?”.
Generalforsamlingene var delt mellom de som mente at legevakt hørte
allmennlegegjerningen til og de som gjerne ville sette bort vaktene sine til yngre
kolleger.

Listepasientsystem

De som ønsket utprøving av listepasientsystem begrunnet det med at et slikt
system ville kunne minke doktorshoppingen, hindre særomsorger, sikre likere
allmennlegetilbud til befolkningen og bidra til at befolkningen ikke gikk direkte
til spesialist. Motstanderne derimot mente at et listepasientsystem ville hindre
pasientenes frie legevalg, legens rett til å slå seg ned hvor han/hun ville og redusere
legens muligheter til å dyrke sine særinteresser. Videre mente de at listepasientsystem
ville medføre ytterligere tilretteleggelse for offentlig drevet legevesen.
På generalforsamlingen i 1988 ble følgende vedtak fattet: "Aplf mener enhver bør
ha sin faste almenpraktiker og at henvisnings- og oppgjørsordninger bør stimulere
til dette. Aplf vil i perioden fremme forslag om utprøving av et listepasientsystem i
egnede deler av landet. Slike systemer må hos publikum og leger framstå som garanti
for en forpliktende pasient-/lege relasjon uten å svekke det fire legevalg over tid.”
Styret startet utredningen av listepasientsystem og konkluderte årsmøtedebatten
i 1989 med: ”På det nåværende tidspunkt er det innenfor Aplf ikke er noen allmenn
aksept for å innføre et listepasientsystem. Det er derimot innenfor Aplf aksept for å
utarbeide en prøveordning under forutsetning av at prøvemodellen er akseptabel for
foreningens medlemmer og at prøveordningen virker over lang tid.”
I perioden var det også debatt om allmennpraktikeren var beredt til å ta ansvaret ved
sykehjemmenes overføring til kommunene: ”Allmennpraktikeren er i besittelse av de
fleste forutsetninger for å kunne ta det medisinsk faglige ansvar for sykehjemstjenesten
og han også må antas å være villig til aktivt å være med på å organisere samarbeidet
med helsetjenesten i kommunene.”
Fagutvalget arbeidet med å få medlemmene til prøve ut gjensidig praksisbesøk.
Nytten av læring på kurs ble diskutert og andre undervisningsformer kom til utprøving:
Videoer som demonstrerte praktiske ferdigheter, ferdighetskurs, utprøving av ”peer
review” og strukturert smågruppevirksomhet etter gjennomført veiledningsgruppe ble
prøvet ut.
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Are Løkens styrer arbeidet også med å få til et allmennmedisinsk forskningsfond i
samarbeid med firmaet NoReFarm. NoReFarm ga sin prinsipielle støtte til et slikt fond,
men kunne ikke støtte fondet økonomisk p.g.a. usikkerhet knyttet til bestemmelser om
refusjon av viktige legemidler.
Redaksjonskomiteen
Litteratur: Aplf 1938—1988. Tidsskr Nor Lægeforen 1988; nr. 29B: 108.
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Alment praktiserende lægers forening
(Aplf) 1989—1993
I periodens første to år hadde Aplf frivillig medlemskap. I 1992 ble Legeforeningen
omorganisert og yrkesforening opprettet. Legeforeningens foreninger for tillitsvalgte med
ansvar for forhandling av lønns- og arbeidsvilkår ble omgjort til yrkesforeninger. Alle leger
med allmennpraksis som hovederverv fikk nå pliktig medlemskap i Aplf. Den nye ordningen
medførte en fordobling i antall Aplf-medlemmer fra 1992 til 1993. Foreningens økonomi
ble styrket og ga grunnlag for øket aktivitet både med arbeid blant tillitsvalgte og til
fagutvikling.
Foruten å være yrkesforening hadde Aplf en faglig rolle, som ble utøvd av fagutvalget
og som sammen med NSAM (Norsk Selskap for Allmennmedisin) arbeidet for
kvalitetsutvikling. Det var derfor viktig å igangsette et synlig kvalitets-forbedringsprogram
sammen med det offentlige.

Håkon Nicolay Ebbing
Spesialist i allmennmedisin
Bedriftslege I Bedriftshelsen,
Larvik og Herøya
Leder Aplf 1989—1993

Inntektsutviklingen og normaltariffen

På begynnelsen av 1990-tallet var allmennlegenes inntektsutvikling bedre enn
forventet etter forhandlingsresultatet. Dette medførte mer fokus på og kontroll
av allmennlegenes fakturering til Rikstrygdeverket (RTV), ekvivalenten til
dagens HELFO (Helse- og økonomiforvaltning). Samtidig rettet myndighetene
oppmerksomheten mot legers bruk av offentlige midler og RTV og Aplf ga sammen
ut Trygdemedisinskhåndbok skrevet av professor G.Telnes. Samtidig ble det det
partssammensatte kontrollorganet opprettet, Praksisutvalget for allmenn praksis i RTV
(nå HELFO).
Under forhandlingene om legers lønn og godtgjørelse kom staten i 1990 med krav
om bedre styring og forenkling av normaltariffen. Dette innebar en sammenslåing
av prosedyretakster og betaling for medgått tid i konsultasjonen. Tidstaksten skulle
stimulere legene til samtaleterapi og forebyggende helseopplysning i konsultasjonen.
Forenklingen av normaltariffen økte statens utgifter i 1990 med 37 % de første
3 månedene i forhold til samme periode året før og RTV kritiserte legene for feil
takstbruk og altfor liberal fakturering av refusjonstakster. Det førte til at Aplfs ledelse
og representant fra Legeforeningens sekretariat reiste rundt i alle landets fylker
og holdt orienteringsmøter om riktig bruk av normaltariffen. Et partssammensatt
takstutvalg ble opprettet for å korrigere feilbruk og overforbruk av takstene, slik
at normaltariffen kunne opprettholdes som basis for betaling for helsehjelp fra
allmennlegene. Partene var enige om at takstsystemet var tuftet på tillit og måtte
forvaltes riktig.

Kvalitetssikringsfondene og bedre vilkår for forskning

I forhandlingene om normaltariffen i 1991 fikk Aplf gjennomslag for å avsette midler
til tre fond for kvalitetsforbedring og forskning. De ulike fondene ble administrert av
Legeforeningen med styremedlemmer oppnevnt av Legeforeningen, KS og staten.
Allmennleger, kommuneleger og privatpraktiserende spesialister kunne søke om
økonomisk støtte til kvalitetsforbedrende prosjekter i praksis eller i kommunen.
Både i nasjonal og internasjonal sammenheng er dette en unik ordning der legene av
sine egne, felles fremforhandlede tariffpenger avsetter midler til heving av kvalitet,
pasientsikkerhet og forskning i egen praksis. Et resultat av dette var opprettelsen
av NOKLUS, en ordning for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet hos fastleger,
spesialister og i kommunene.
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Gjennom finansiering av kvalitetsforbedringsprosjekter og forskning i allmennpraksis
har kvalitetssikringsfondene bidratt til økt kunnskap om undersøkelses- og
behandlingsverktøy i allmennpraksis. Dessuten gir fondene legene en økonomisk
mulighet til å sette i gang prosjekter og forskning Sammen med satsingen ved de
allmennmedisinske instituttene har dette ført til at mindre prosjekter har utviklet seg til
målrettet forskning og doktoravhandlinger.
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Økt offentlig styring

Før 1984 hadde hver allmennlege direkte oppgjør med trygdekontoret i kommunen.
Senere skulle kommunen, gjennom tilførte rammetilskudd, godkjenne hver leges
praksis. Leger som var etablert, inngikk kommunal avtale om driftstilskudd. Tilskuddet
var avhengig av standarden på praksisen. Formaliserte kommunale legevaktsordninger
erstattet kollegiale ordninger på de fleste steder. Den offentlige styringsmodellen var
i praksis innført. Det var kommunen som bestemte om nyetablerte leger kunne få
driftstilskudd og praktisere for trygdens regning.
I 1989 vedtok Aplf å utrede en fastlegeordning. I påfølgende år arbeidet foreningen med å
planlegge og sette gang utprøving av en fastlegeordning som skulle være kostnadsnøytral
for kommunen, slik som i dag. Dette sikret et fritt erverv. Allmennlegen skulle ikke miste
sin koordinerende rolle av medisinske tjenester til pasienten. Samfunnet ønsket også at
allmennlegen skulle være «portvakt» og gi pasienten riktig og nødvendig behandling.
Gjennom min veilederrolle for allmennleger i spesialisering, har jeg de siste tiårene
opplevd at legenes tradisjon for evidensbasert diagnostisering og behandling er satt
henviser videre i tilfeller hvor det ofte er unødvendig. Legen ønsker å sikre seg mot
feil diagnostisering og behandling. Allmennlegene arbeider i spenningsfeltet mellom
pasientens ønsker og det som er medisinsk nødvendig. Denne balansegang dette innebærer, ser det ut til at legene takler meget tilfredsstillende, fordi fastlegeordningen har
stor tillit i befolkningen.

“Allmennlegen må
forbli pasientens
koordinator av
medisinske tjenester”

Fremtidens utfordringer

Allmennlegen må forbli pasientens koordinator av medisinske tjenester − ikke bare mot
annenlinjetjenesten, men også innad mot kommunehelsetjenesten med sine nye tilbud
initiert av samhandlingsreformen. Enkelte allmennleger i kontorfellesskap kan med fordel
subspesialisere seg, knytte veiledningskontakt med helseforetakenes spesialister og
sammen med kommunen bygge opp tilfredsstillende samarbeidsarenaer for faggrupper.
Slik kan kollegene få faglig oppdatering og pasientene behandles etter prinsippet om
nærmeste effektive omsorgs- og behandlingsnivå og med best mulig kvalitet.
Fastlegens inntekter kommer fra fastlegetilskuddet, egenandeler og refusjoner fra
HELFO. Dette er måten samfunnet har forsikret innbyggerne på for å kunne gi dem
likeverdig offentlig finansiert behandling. Det betyr også at samfunnet stiller betydelige
midler til legenes disposisjon. Skal disse midlene brukes riktigst mulig, må det stilles
organisatoriske og kvalitative krav til fastlegenes arbeid og arbeidsmetodikk.
Utvikling av samfunnet generelt, den enkeltes økte tilgang på kunnskap om egen helse og
sykdommer vil i fremtiden påvirke allmennlegenes hverdag. Det vil komme endrede krav fra
pasienter og det offentlige, som betaler det meste av utgiftene til allmennlegetjenester.
Et krav i så henseende, er at elektroniske journalsystemer er tilrettelagt slik
at allmennlegene kan gjøre uttrekk av kvalitetsindikatorer innen forskjellige
sykdomsgrupper. Således kan fastlegen evaluere sin egen faglige standard opp
mot andres, både i kommunen og nasjonalt. Som betalere av helsetjenester, ønsker
pasientene, kommunene og staten indikatorer og kvalitetsparametere som dokumenterer
effekten av medisinsk behandling − dette for at pasientene skal behandles på den
mest kostnadseffektive og riktige måte. Derfor bør fremtidens allmennleger, gjennom
Allmennlegeforeningen, prøve å legge premissene for en totalkvalitet i allmennpraksis
som imøtekommer både legestandens og det offentliges krav til riktig ressursbruk så
vel som forventningene fra den enkelte pasient. Dersom dette lykkes vil fastlegene
bibeholde sin posisjon som medisinske diagnostikere og behandlere og beholde sin tillit
fra pasientene og samfunnet.

Allmennlegeforeningen må her være proaktiv!
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Aplf 1993—1995: Fornuftig skepsis til en
eventuell fastlegeordning preget perioden 
Da jeg ble valgt til ny leder av Alment praktiserende lægers forening (Aplf) i Stavanger
høsten 1993, var diskusjonen om en eventuell fastlegeordning det sentrale tema.
Skepsisen blant de vanlige allmennlegene var betydelig. Jeg var − og er fortsatt −
usikker på om det var rett av Aplf å gå inn for denne ordningen.
Jeg var sikker på at vi ville få de fleste av våre krav til ordningen innvilget av staten
for at de skulle få oss til å «bite på agnet». Derfor fremmet Johnny Mjell og jeg
på Aplfs generalforsamling i 1996 en mengde ultimative krav til ordningen for at
vi skulle akseptere den. Forslagene våre ble vedtatt. Min og andres skepsis var at
Arbeiderpartiets egentlige ønske var og er å ha allmennlegene under styring og
kontroll. Dette vil i praksis si sterkere kommunal styring og tilnærmet fastlønn. Til dette
er fastlegeordningen som system velegnet hvis det er politisk vilje til å bruke den.

Kåre Reiten
Fastlege
Spesialist i allmennmedisin
Leder Aplf 1993—1995
Leder Rogaland legeforening
1991—1993
Medlem av Legeforeningens
sentralstyre 1995—1999

Når man i 2012 så Arbeiderpartiets forslag til ny fastlegeordning i forbindelse med
samhandlingsreformen, var det vanskelig å si at vi skeptikere tok helt feil. Man må bare
håpe på at fornuften seirer over politiske prinsipper.
Takstsakene der daværende Rikstrygdeverket (RTV) innledet en intensivert
kontroll av legenes bruk av normaltariffen, var den andre hovedsaken som preget
min funksjonstid. Det må erkjennes at i noen av de sakene som dreide seg om
tilbakebetalingsbeløp i millionklassen, var bruken av takster i en del tilfeller høyere
enn hva som kunne begrunnes medisinsk. Problemet var imidlertid at RTV plutselig
fastsatte en prosentsats for hvor mange ganger man kunne bruke en takst, for så å
kreve tilbakebetaling for tre år. Senere foretok RTV en ny kontroll om legen hadde
tilpasset seg − men nå var grensen senket ytterligere. De fleste legene betalte tilbake,
da alternativet var offentlig rettssak der motparten blant annet var representert med
leger oppnevnt av Legeforeningen.
Resultatet ble, etter mye frem og tilbake, at Legeforeningen trakk seg fra RTVs
takstutvalg. Etter hvert ble normaltariffen endret slik at laboratorietakster − som det
som oftest var konflikt om − ble så lite lønnsomme at trygden naturlig nok mistet
interessen for disse kontrollene.
Allmennlegens rolle i de siste 25 år har i stor grad har vært uforandret, synes jeg, i
et samfunn som har vært preget av betydelige forandringer. Jeg jobber stort sett på
samme måte som jeg har gjort i 30 år. Selvsagt er det mye som går bedre og raskere nå
enn før, men jobben min i møte med den enkelte pasient og min anseelse i samfunnet
er nok mer stabil enn mye annet. Det mest negative jeg opplever, er at fylkeslegen −
som tidligere var en god rådgiver og støtte − nå oppleves nærmest som en motpart
og kontrollør, påvirket av jurister som har begrenset kunnskap og forståelse for at god
allmennpraksis er den «største risikosport» noen kan tørre å begi seg inn på. Med det
mener jeg at det er umulig ikke å ta feil av og til. Hvis allmennlegen skal gardere seg
mot feil, vil det bli tatt så mange unødvendige prøver og røntgenundersøkelser, og
sendt så mange henvisninger, at systemet ville bryte sammen.
Den største fremtidige og realistiske utfordringen for allmennmedisinen er at vi må
kjempe for at vi får fortsette som i dag som helsevesenets mest effektive frontsoldater,
i verdens mest spennende yrke.

10

ALLMENNLEGEFORENINGEN 75 ÅR

Aplf 1995—2001:
De viktigste sakene i min periode som leder
Den desidert viktigste saken i min periode som leder av Aplf 1) (1995—2001) var det
omfattende arbeidet med forhandlinger om, og etableringen av, fastlegeordningen.
Fastlegeordningen er omtalt særskilt i en egen artikkel i denne jubileumssamlingen.
Av andre saker som sto høyt på agendaen vil jeg trekke frem vårt arbeid med å
bedre kvaliteten på legevaktsarbeidet ved ny organisering, starten på arbeidet med
praksiskonsulenter i sykehus og aksjon riktig takstbruk.

Legevakt

Utover 1990-tallet ble det svært tydelig at legevaktorganiseringen var en av de viktigste
grunnene til at leger ikke valgte å bli allmennleger. Dette handlet om en rekke problemer
– vakthyppighet, vaktlengde, svake rettigheter knyttet til hvile etter vakt, sikkerhet for
legene og organisering – nesten bare i form av sykebesøk. Særlig styremedlemmene
Odd Jarle Kvamme og Kjeld Malde tok tak i denne saken og utarbeidet Aplfs strategi
for arbeidet med etablering av større vaktdistrikt og interkommunale vaktstasjoner. I
det videre arbeidet var det flere som gjorde en stor innsats for å endre allmennlegenes
innsats fra sykebesøk på legevakt – ofte med svak faglig begrunnelse – til langt mer
sykebesøk til egne pasienter med et klart behov for slike tjenester.

Praksiskonsulenter i sykehus

Samhandling mellom allmennlegene/kommunale helsetjenester og
spesialisthelsetjenesten var en viktig sak for Aplf og allmennlegene nesten 10 år før
Samhandlingsreformen i 2012. Det er særlig når pasientene flyttes fra ett til et annet ledd
i helsetjenestene at svikt kan skje, og merarbeid skapes. Styremedlem Odd Jarle Kvamme
tok tak i dette og etablerte de første forsøk med det som i dag er praksiskonsulenter
(Sykehusene i Odda og på Stord). Kvamme tok senere doktorgrad på dette temaet, og
bidro sterkt til den utviklingen vi har sett senere.

Hans Kristian Bakke
Fastlege
Spesialist i allmennmedisin,
dr.med.
Leder Aplf 1995—2001
Visepresident Legeforeningen
2000—2002
President Legeforeningen
2002—2005

Aksjon riktig takstbruk
Rikstrygdeverket (RTV) 2) startet en aksjon som ble kalt aksjon riktig takstbruk. Det var
ikke vanskelig å forstå behovet for kontroll, men måten den ble gjennomført utløste
sterke, og berettigede, reaksjoner fra legene. Legene opplevde å få kontrollert, og
akseptert, sin takstbruk, for så etter kort tid å oppleve at RTV underkjente det samme.
Legene kunne da få tilbakebetalingskrav med 3 års tilbakevirkende kraft. Blant annet
ved ikke å få anledning til å legge frem egne faglige vurderinger i forkant av behandling
i ulike organer og vilkårlighet i saksbehandlingen, følte aktuelle leger at de hadde dårlig
rettsvern.
Det hersker liten tvil om at det var nødvendig å rydde opp i en del legers bruk av
normaltariffens takster. Resultatet ble utvilsomt en mer lik takstbruk legene imellom,
bedre definerte takster og en større trygghet hos legene og myndighetene på at legene brukte
takstsystemet etter forutsetningene. Det burde bare vært gjort på en helt annen måte.

Hvordan har allmennlegenes roller endret seg de siste 25 årene?

Den største endring har vært, for nær halvparten av allmennlegene, overgangen fra
kommunal ansettelse til å bli privatpraktiserende. Utbredelsen av elektronisk pasientjournal
og etter hvert elektronisk kommunikasjon med andre deler av helsetjenesten har ført til
bedre kvalitet, men også merarbeid og betydelig økte kostnader. Fastlegeordningen skulle
gi pasientene økt trygghet og bedre tilgjengelighet. Det har skjedd. Som profesjon er vi blitt
langt mer etterspurt av andre enn våre pasienter. Nødvendig vekst i antall allmennlegehjemler
har ikke kommet, og dette sliter til dels ut legene.
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De største utfordringer fremover

Vi har alltid måtte kjempe for allmennmedisinens posisjon i helsevesenet, og det er
ingen grunn til å tro at denne kampen er over, selv etter at vi fikk vår egen spesialitet og
etter at vi fikk fastlegeordningen. Kampen for allmennmedisinen må holde frem. Det
vil imidlertid være et alvorlig feilgrep å tro at dette er noe foreningen i det vesentlige
har hånd om. Vi får den posisjon vi fortjener! Det betyr at vi vil nå våre mål i den grad vi
som leger – allmennleger – bevirker:

“At pasientene
ser verdien av vår
gjerning er det
viktigste”

•
•
•

at pasientene ser verdien av vår gjerning. Dette er det viktigste!
at myndighetene ser nytten av det vi gjør og
at helsetjenesten for øvrig opplever at vi er dyktige og uunnværlige.

Foreningen kan i en viss grad legge til rette, men dette er mål ingen forening kan
oppfylle. Dette er helt og holdent opp til den enkelte allmennlege og måten hun eller
han utøver sin allmennlegegjerning.
Som allmennleger skal vi ivareta pasientene på egen liste, men dette kan ikke bli vårt
eneste mål. Perspektivet for den enkelte må være bredere enn som så. Vi må ta på alvor
den plikt vi har som profesjon til å føre kunnskap videre – til de unge – de som skal føre
faget videre.
Vi må ta ansvar for, og ta på alvor, driften av praksis, og vi må ivareta våre ansatte og
våre kolleger.
Vi må alle være villig til å ta vår skjerv for de kollektive interessene i allmennlegeutvalget
og samarbeidsutvalget og i de faglige fora. Som allmennleger må vi altså ha et helhetlig
perspektiv og engasjement som går utover å oppfylle de forhold som er nedfelt i en
kontrakt eller avtale. Bare på den måten vil pasientene og øvrig helsetjeneste vise oss
den nødvendige tillit, legerollen bygges og fagets fremtid sikres.
Det vil vise seg verdifullt når - ikke «hvis» – svakt faglig begrunnet reformiver fra
helsebyråkrati og politikere også vil ramme vår velfungerende del av helsetjenesten.
Det vil vise seg helt nødvendig når vi må kjempe mot alle dem som i stor grad ønsker
oss til å stille opp på en rekke arenaer som dels vil avskjære oss fra å utføre våre
primære oppgaver.
Viktigst for pasientene er trygghet, tillit og tilgjengelighet. Kan ikke vi tilby dette, mister
pasientene det de verdsetter høyest. Og mest dem som har størst behov!
Vi presses blant annet på våre muligheter til å ha kontroll over egen praksis,
arbeidsmengde og prioritering i daglig klinisk arbeid. I flere år har vi opplevd at statlige
myndigheter ønsker å definere det faglige innholdet i vårt fag. Blir faget tatt fra oss, har
vi tapt alt!

1) Alment praktiserende lægers forening (Aplf) ble Allmennlegeforeningen (AF) fra 1.
januar 2007.
2) NAV fra 1. juli 2006.
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Aplf 2002—2005:
Fastlegeordning, forskning, landsråd, PKO,
AF og NFA
Den viktigste saken i min periode som leder av Alment praktiserende lægers forening1)
(Aplf) var å få fastlegeordningen som startet 1. juni 2001 til å fungere og bidra til tett og
godt samarbeid med stat og kommuneorganisasjonene om dette. Dette samarbeidet
gjorde at vi hadde dynamikk i utviklingen av ordningen frem til staten tonet samarbeidet
ned fra 2006.

Aplf og faget allmennmedisin

I 2001 gikk jeg til valg på å arbeide for én fagmedisinsk forening for allmennmedisin. Aplf
ble stiftet i 1938 med styre og fagutvalg. Fagutvalget skulle bidra i styrets fagpolitiske
arbeid. Utover på 1970-tallet tok akademiseringen av allmennmedisinen viktige steg
fremover på initiativ fra Aplf og Legeforeningen. De akademiske miljøene og Aplfledelsen fant imidlertid ikke sammen. Det akademiske miljøet hadde problemer med
å skulle underordnes Aplf. Da Aplf ville beholde sitt fagutvalg, og Norsk selskap for
allmennmedisin (NSAM) ble stiftet 17. februar 1983, fikk vi to allmennmedisinske
fagmiljøer. De hadde i perioder nokså divergerende syn. I noen grad fulgte skillet de
politiske linjene i samfunnet.

Kjell Maartmann-Moe

I 2002 ble Gisle Roksund valgt til leder av NSAM og han inviterte til samarbeid. Under
festmiddagen etter Aplfs generalforsamling i Kirkenes (2003) gav NSAM Aplf en ølbolle.
Det ble drukket vennskapsskål av bollen. Dialogen mellom Aplf og NSAM startet for
alvor med at styrene i Aplf og NSAM inviterte hverandre til en felles samling i Hurdal.
Der ble det raskt klart at vi hadde felles mål om å styrke allmennmedisinens plass i
Legeforeningen og i samfunnet.

Seniorrådgiver ved Avdeling
allmennhelsetjenester
Helsedirektoratet

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Allmennlegeforeningen (AF) var realiteter
fra 1. januar 2007.

Leder Aplf 2002—2005

Spesialist i allmennmedisin,
dr. med.

Mer om prosessen kan du lese i Gisle Roksund og Trond Egil Hansens artikler i artikkelsamlingen her.

Allmennmedisinsk forskning

Årlig går det omtrent 100 ganger så mye midler til forskning i spesialisthelsetjenesten
som til allmennmedisinsk forskning. ”Alle” peker på hvor viktig det er å kunnskapsbasere
medisinen, men hvorfor er det så liten vilje til å investere i forskning i allmennmedisin fra
sentrale myndigheter? Hvorfor skal ikke grunnmuren i helsetjenesten kunnskapsbaseres
minst like godt som etasjene over?
På Aplfs generalforsamling i Stavanger i 2002 foreslo professor Irene Hetlevik at Aplf
skulle arbeide for at det kunne opprettes allmennmedisinske forskningsenheter (1).
Forslaget ble enstemmig vedtatt og styret satte ned et utvalg ledet av undertegnede med
medlemmer fra instituttene, NSAM og Aplf.
Basert på utvalgets innstilling vedtok Aplfs generalforsamling i 2003 at vi skulle
gå inn for allmennmedisinske forskningsenheter og invitere myndighetene og
kommuneorganisasjonene til å komme med i samarbeidet for å få dette til. Sentralstyret i
Legeforeningen gikk inn for saken. Kommuneorganisasjonene ble beklageligvis ikke med.
I 2007 kom det bevilgninger over statsbudsjettet og i normaltarifforhandlingene. I løpet
av kort tid ble det etablert en forskningsenhet i tilslutning til hver av de fire instituttene.
Driften av enhetene finansieres i statsbudsjettet og forskningsprosjektene
finansieres gjennom Allmennmedisinsk forskningsfond som henter sin kapital fra
normaltarifforhandlingene. Aktiviteten ved enhetene er jevnt stigende og har i 2012
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en finansiell totalramme på omtrent 27 millioner kroner. Mer om allmennmedisinsk
forskning kan du lese i Jørund Straands artikkel på side 110.

”Fastlegeordningen
er en avansert
kunnskapsbedrift
med 4300 fastleger
og like mange
medarbeidere”

Hva rakk vi mer?
På generalsforsamlingen i 2005 ble det vedtatt at Aplf skulle gå over fra
generalforsamling til et geografisk representativt landsråd, basert på gjennomgående
representasjon, som øverste organ. Styret jobbet mye med utrulling av
praksiskonsulentordningen (PKO) (3), datainnsamling fra elektronisk pasientjournaler
(Sentrale data fra allmennmedisin (SEDA)), elektronisk informasjonsutveksling i
allmennpraksis og større vektlegging av kvalitet og forebygging i normaltariffen. I
tariffutvalget fikk vi knesatt at Privatpraktiserende spesialisters Landsforening (PSL)
og Aplf skulle arbeide for å minke forskjellene i netto næringsinntekt mellom de ulike
spesialitetene, ”herunder spesialitet i allmennmedisin”.
Vi leverte de første kursene i allmennmedisinsk ledelse. Vi deltok i interne og offentlige
utvalg som arbeidet med legevakt. Hjemmesidene våre på internett fikk redaktør
– Pernille Nylehn. Vi startet med Aplfs debattskrift (4, 5). Kursing av nær 2000 av
landets allmennleger i det inkluderende arbeidsliv bygde gode broer mellom NAV,
Legeforeningen og allmennlegene. Flere av temaene er berørt i egne artikler i denne
samlingen.

Allmennmedisinens fremtid
Allmennmedisinens fremtid er i utgangspunktet lys. Folket vil neppe gi fra seg
fastlegeordningen. Hele den rådende samhandlingspolitikken er innrettet på at flere
oppgaver skal løses i kommunehelsetjenesten. Fra 1.1.2013 gjelder ny fastlegeforskrift.
En rekke forutsetninger må imidlertid på plass for at det allmennmedisinske lyset ikke
skal blekne:
Obligatorisk spesialitet i allmennmedisin må være et av de første grepene som må tas
for å høyne og jevne kvaliteten på legetjenestene i førstelinjen.
Fastlegeordningen er en avansert kunnskapsbedrift med 4300 fastleger og like
mange medarbeidere fordelt på 1700 bedrifter i 429 kommuner. Ledelsen av
allmennlegetjenestene og fastlegeordningen må profesjonaliseres.
Så lenge spriket mellom oppgaveomfang og antall årsverk er så stort, og fastlegene har
forskriftsfestet plikt til ubegrenset overtid i legevakt, virker det ikke rekrutterende til
allmennmedisin. Unge leger stiller andre krav til fritid og familieliv enn min generasjon
gjorde – heldigvis.
Å få nasjonal orden på alle sider av legevakt, herunder allmennlegenes totale
arbeidstid, blir den første og største utfordringen for å få dyktige leger til å strømme til
faget, slik samfunnet er helt avhengig av. Hvorfor kan ikke allmennlegene få de samme
arbeidstidsbestemmelsene som man har i sykehus? I mange vakttunge, folkefattige
distrikt, vil pasientlistene bli korte, men de andre allmennmedisinske oppgavene står jo
i kø – forskning, kvalitetsutvikling, undervisning, ledelse.
Den allmennmedisinske fagutviklingen må skje i tett samspill mellom allmennlegene
og myndighetene. Derfor er det viktig at det lages gode formelle arenaer for
samhandling på alle nivå.
Det vil stilles større krav til kvalitet på arbeidet allmennlegene gjør. Det er bra
– bare det skjer i samarbeidets ånd og brukes til lærings- og forbedringsarbeid.
Kvalitetsarbeidet må gå i parallell med en kraftig og varig satsning på
allmennmedisinsk forskning.
Politikken må støtte opp under at allmennlegene skal kunne prioritere. Det er
tankevekkende at vi fremdeles vet så lite om hva vi egentlig driver med på kontorene
våre og i kommunehelsetjenesten for øvrig. Uten slik kunnskap blir det vanskelig med
saklig diskusjon om hva fastlegene og kommunehelsetjenesten skal gjøre og prioritere.
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Allmennlegene må engasjere seg politisk. Rammene for kommunehelsetjenesten og
fastlegeordning blir så gode som politikerne bestemmer.
Det beste allmennlegene kan gjøre for norsk allmennmedisins fremtid er å levere kvalitet
på alle plan, være gode forbilder for kommende generasjoner leger og ikke mure seg
inne på kontorene, men ta imot oppgavene utenfor kontoret som samfunnet byr og løse
dem på en god måte. Da er fremtiden lys for et av de flotteste og viktigste virkefeltene i
medisinen – allmennmedisinen.

Noter og referanser
1. AF fra 010107
2. Maartmann-Moe, K. og Hetlevik, I. Forskning i allmennmedisin. Allmennmedisinske
spor. Fra Utrøst til Soria Moria. Red. Lindbæk, M og Straand, J. Unipub forlag. 2006.
3. Aplf. Praksiskonsulentordningen PKO. Håndbok for praksiskonsulenter og
praksiskoordinatorer. ISBN 82-8070-026-9. 2004.
4. Aplf. Slik ønsker fastlegene samarbeidet med spesialisthelsetjenesten!
Lokalsykehusene – en forutsetning for en velfungerende helsetjeneste og sunn
samfunnsøkonomi. ISBN 82-8070-012-9. 2003.
5. Aplf. Slik ønsker fastlegene samarbeidet med spesialisthelsetjenesten!
Distriktsmedisinske senter – avsporing eller aktivum for befolkningen? ISBN 828070-0122-6. 2004.
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Aplf 2005—2006 og Af 2007—2009
Styrking av den faglige allmennmedisinske
aksen i Legeforeningen
Perioden 2005 til 2009 var preget av store endringer i vår foreningsstruktur. Det var
over flere år lagt et godt grunnlag mellom Alment praktiserende lægers forening (Aplf)
og Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM), og i Legeforeningens landstyre for de
prosessene som førte frem til at Allmennlegeforeningen (AF) og Norsk forening for
allmennmedisin (NFA) ble etablert som våre nye fag- og fagmedisinske foreninger
på Soria Moria i 2006. Disse maidagene på Soria Moria i 2006 ble også den første
allmennmedisinske ”Våruka” med et bredt tilbud av kurs for både utdanningskandidater
og spesialister. Våruka er i løpet av noen år blitt til en årlig allmennmedisinsk kongress
det er grunn til å være stolt av.

Jan Emil Kristoffersen
Kvalitetssjef Akershus
universitetssykehus
Leder av Allmennlegeforeningen 2005—2009

Endelig et allmennmedisinsk forskningsfond
Forsøkene på å etablere et allmennmedisinsk forskningsfond med offentlig finansiering
hadde vært en viktig sak for AF-styret i flere år. Da staten omsider kom med noen få
millioner over revidert nasjonalbudsjett våren 2006 besluttet AF å gå inn i Normaltariffforhandlingene med en ambisjon om å etablere et nytt fond basert på avsetninger
av rammen. Den skepsis vi initialt ble møtt med i moderforeningen i forhold til bruk
av normaltariffavsetninger fortok seg raskt, og vi fikk gjennomslag i forhandlingene
om et allmennmedisinsk forskningsfond. Vi kan nå se tilbake på fem års drift av fire
allmennmedisinske forskningsenheter med en omfattende vitenskapelig produksjon,
selv om staten dessverre har vært treg med å trappe opp sin basisfinansiering.

Fag og profesjon i utvikling, normaltariffen kommer langsomt etter

Tariff-forhandlingene i perioden var preget av både opp - og nedturer. Vi lyktes med å få
økonomi til dekning av obligatorisk tjenestepensjon for våre ansatte, men ikke med å få
økonomi til pensjonsordninger som i helseforetak og kommuner. Vi fikk dog etablert et
viktig sikringsfond for legepraksiser med særlig høye kostnader knyttet til KLP–pensjon
for sine ansatte.
Med noen små unntak var staten heller ikke villig til å finansiere allmennlegenes
omfattende kostnader til helse-IKT. Vi påpekte ved enhver anledning at prinsippet om
”spleiselag” for IKT-utvikling i en pris– og budsjettbundet helsetjeneste gir alt for sen
fremdrift. Historien har dessverre gitt oss rett.
I en tid hvor stadig flere aktører i og utenfor sykehus tar i bruk ny teknologi så vi
behovet for at også allmennleger skulle kunne benytte diagnostisk ultralyd, og bli
honorert for dette. Dette ble en krevende intern prosess i Legeforeningen, hvor andre
spesialistgrupper ytret skepsis, og bekymring for hva dette kunne føre til av feil- og
overdiagnostisering. God saksforberedelse og dokumentasjon fra AFs side gjorde at
Legeforeningen sluttet seg til vårt krav. Staten var enig med oss, slik at vi fra 2007 fikk
på plass de første ultralydtakst-elementene, som ble utvidet ytterligere ved normaltariffforhandlingene i 2008. I dag ser vi stor interesse for ultralyd blant allmennleger, og
stadig flere som skaffer seg apparatur. Ultralydtakstene bør også videreutvikles.

Arbeidet med fremtidens rammevilkår for profesjonsutøvelse

Den viktigste prosessen vi kjørte var utvilsomt det brede utredningsarbeidet vi tok
initiativ til sammen med NFA og som i 2009 førte frem til Legeforeningens rapport om
fastlegeordningen: ”Tillit-trygghet–tilgjengelighet”. Vi ville lage denne rapporten for å
beskrive utfordringene og løsningsmulighetene vi så i forhold til kapasitet, kvalitet og
tilgjengelighet, og fordi Helse- og omsorgsdepartementet knapt hadde vist interesse for
å utvikle fastlegeordningen i årene etter 2001. Den gryende tenkningen om en
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samhandlingsreform med økende oppgaver lagt til kommunale helse- og
omsorgstjenester måtte møtes med kunnskapsbaserte vurderinger av hvordan
fastlegenes rolle kunne utvikles til beste for borgerne og samfunnet. Rapporten vil være et
viktig referansedokument mange år fremover, og mitt håp er at den også leses og brukes
av nåværende og kommende beslutningstagere på nasjonalt nivå.
Arbeidet for god kvalitet med innsyn for myndigheter og allmennheten
Sammen med styret i NFA tok vi i 2008 et første initiativ overfor moderforeningen
med tanke på å etablere Senter for Allmennmedisinsk Kvalitet (SAK). Bakgrunnen
var blant annet en vurdering av at samfunnets manglende innsyn i faktisk kvalitet i
allmennlegetjenesten ikke bare kan være en risiko for brukerne, men også innebærer en
betydelig risiko for ordningens omdømme.
Vi var lei av å vente på et Helsedirektorat som verken hadde penger eller vilje til å gå
sammen med oss om et helhetlig kvalitetssystem mens det åpenbart ikke skortet på
vilje til å utvikle kontroll- og styringsdatasystemer for vår praksisøkonomi gjennom NAV
og senere HELFO. Legeforeningen tok straks SAK-ballen og gav betydelige tilskudd fra
kvalitetsfondsøkonomien som muliggjorde en prosess hvor det i dag utvikles en bred og
kunnskapsbasert kvalitetsportefølje som vil være svært verdifull den dagen vi sammen
med Kommunenes Sentralforbund og staten kan gjennomføre utbredelse av et nasjonalt
kvalitetssystem forankret i faget selv.

Hvilken vei har vi gått og hvor skal vi nå?

Da jeg begynte min legekarriere for 33 år siden var mange allmennleger fortsatt
solopraktikere, ofte uten støttepersonell eller laboratorium. Samlingen av flere fastleger
i større sentra har vært viktig for å skape det mulighetsrommet som gjør at dagens
allmennlegekontor i hovedsak er profesjonelle virksomheter med god tilgjengelighet
og kvalitet, og avanserte IKT-løsninger og laboratorier. Et meget kompetent
allmennlegekorps har gjort dette innenfor økonomiske rammer som i beskjeden grad har
vært øket utover ordinær prisstigning.
Jeg har en drøm om fremtidens fastlegevirksomhet: Et tverrfaglig helsesenter
organisert som et selveiet aksjeselskap med avtale om totalleveranse til en eller flere
kommuner. Her arbeider spesialister i allmennmedisin og utdanningsleger sammen med
helsesekretærer, helsesøstre, jordmødre, hjemmesykepleiere, psykologer, diabetes-,
astma- og hjertesviktsykepleiere og fysioterapeuter. Alle har personlig resultatbasert
inntekt. Helsesenteret er åpent syv dager i uken kl 8—22 mens AMK er eneste vaktlag
på natt, men med allmennlege i bakvakt der reiseavstandene er store. Etter at de store
allmennlegesentrene med lange åpningstider ble virkelighet er det ikke lenger behov for
egen allmennlegevakt.

"Den gryende
tenkningen om en
samhandlingsreform
med økende
oppgaver lagt til
kommunale helseog omsorgstjenester
måtte møtes med
kunnskapsbaserte
vurderinger av
hvordan fastlegenes
rolle kunne utvikles
til beste for borgerne
og samfunnet"

Når kommer vi dit?
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AF 2009—2013:
Samhandlingsreform og revidert
fastlegeforskrift
Perioden 2009—2013 har vært preget av den politiske prosessen rundt
samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen gikk i perioden veien fra
stortingsmelding til lovendringer med to nye lover: Lov om kommunale helseog omsorgstjenester og Lov om folkehelsearbeid. I tillegg er nasjonal Helse- og
omsorgsplan 2011—2015 vedtatt.

Trond Egil Hansen
Leder av
Allmennlegeforeningen
2009—dd
Visepresident i
Legeforeningen
2011—dd
Nestleder Norsk forening for
allmennmedisin
2007—2009
Styremedlem NSAM
2003—2006
Leder Aplfs fagutvalg
2002—2006
Medlem Aplfs fagutvalg
2001—2002

Allmennlegeforeningen støttet samhandlingsreformens hovedmål: styrking av
kommunehelsetjenesten, bedre arbeidsdeling mellom kommuner og sykehus, mer
helhetlige pasientforløp og tydeligere prioriteringer. Men vi stilte spørsmål ved
virkemiddelbruken. Fra 2012 ble det innført kommunal betaling for utskrivningsklare
pasienter, og kommunal medfinansiering av sykehustjenester. De økonomiske
virkemidlene ble supplert av et omfattende avtaleverk mellom kommune og
helseforetak. Mange kommuner involverte i liten grad sine fastleger i arbeidet med
disse avtalene, hvilket var svært uheldig. Foreløpig ser det ut til at kommunal betaling
for utskrivningsklare pasienter er et potent virkemiddel, mens det ikke er mulig å se
endringer i bruk av sykehusene pga kommunal medfinansiering og det nye avtaleverket.
Som ledd i samhandlingsreformen ble fastlegeforskriften revidert. Helse- og
omsorgsdepartementets arbeid frem mot forslaget til revidert fastlegeforskrift skjedde
bak lukkede dører. Legeforeningens gjentatte initiativ og tilbud om å medvirke, ble
tydelig avvist. Prosessen gjorde oss urolig, og vi var spent på hva som ville komme. Det
som kom var mye verre enn vi hadde fryktet. Departementet la 22. desember 2011 frem
et forslag til ny fastlegeforskrift som ville ha ødelagt fastlegeordningen, dersom den
hadde blitt vedtatt uten vesentlige endringer.
Det ble foreslått svært detaljerte, og til dels grenseløse, krav til fastlegene, uten
tilrettelegging for å kunne oppfylle disse kravene. Det var krav som er innbyrdes
uforenlig − og som resultat ville tiden til rådighet for pasientkontakt blitt kraftig
redusert.
Legeforeningens umiddelbare vurdering av forslaget kom ut samme dag i pressen
gjennom uttalelser fra president Hege Gjessing i Aftenposten og fra undertegnede i
Dagens Medisin. Legeforeningens sekretariat satte straks i gang arbeidet med å lage en
gjennomarbeidet vurdering av forslaget, paragraf for paragraf.
Forskriftsforslaget utløste et stort engasjement hos fastlegene, både gjennom
Legeforeningens organer og utenom, hvor Fastlegeaksjonen organiserte mange
aktiviteter som understøttet Legeforeningens arbeid. Både Fastlegeaksjonens
innsamling av underskrifter og tilbakemeldingene jeg fikk på medlemsmøter rundt
omkring i landet, inneholdt et tydelig budskap: En forskrift som foreslått, ville gjort det
umulig å fortsette som fastlege.
Vi måtte fremføre to tydelige budskap, som måtte balanseres. Vi måtte være tydelig
på forskriftsforslagets konsekvenser, og samtidig tilby samarbeid for å finne løsning.
Vi måtte unngå å etablere en situasjon hvor det kunne gi en politisk gevinst «å sette
legene på plass».
Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen lovte at det skulle være en reell
høring, hvor hun ville være lydhør til innspillene som kom. Det løftet holdt hun. Behovet
for omfattende bearbeiding av forskriftsforslaget ble erkjent. Legeforeningens ønske om
å bidra i dette arbeidet, ble imøtekommet og vi fikk etter hvert en god prosess i gang.
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Da revidert fastlegeforskrift ble presentert 29. august 2012, var det en forskrift som
var vesentlig endret i forhold til forslaget fra desember året før. Bestemmelser som ville
trukket fastlegen bort fra pasientene, var blitt fjernet eller endret. Et annet hovedgrep
som ble gjort, er at fastlegen ifølge den fastsatte forskriften skal vurdere og prioritere
pasientenes behov, ikke pliktmessig levere på «bestilling». På pressekonferansen 29.
august 2012 fikk forskriften tilslutning fra Legeforeningens ledelse.
Forskriften er fortsatt utfordrende for fastlegene i den forstand at det kommer nye
forpliktelser. Forpliktelser som vil komme pasientene til gode, fant styret det riktig å
støtte. Pasienter skal få raskt svar på henvendelser, skal få time så snart som mulig
etter riktig prioritering, og det skal bli lettere å få sykebesøk. En fortsatt kamp fra
Legeforeningens side mot uhensiktsmessig detaljering med angivelse av antall dager og
minutter, vil ikke bli forstått av befolkningen, men ha stor risiko for å bli oppfattet som at
fastlegene ikke er opptatt av god tilgjengelighet for sine pasienter. Det er imidlertid ingen
ledig kapasitet i fastlegeordningen, slik at forskriften må følges opp med andre tiltak for å
øke kapasiteten i fastlegeordningen, for at tilbudet til pasientene reelt sett skal bli bedre.
Allmennlegeforeningen hadde ekstraordinært landsrådsmøte 25. september 2012 for å
drøfte fastlegeforskriften. Landsrådet ga sin fulle tilslutning til ledelsens vurderinger og
arbeid med forskriften.
Allmennlegeforeningen arbeider nå sammen med Norsk forening for allmennmedisin
med å skissere en opptrappingsplan for fastlegeordningen. En opptrappingsplan bør ikke
bare ha fokus på økt kapasitet, men også på kompetanse og kvalitet i fastlegeordningen.
For å få gjennomført en opptrappingsplan, vil det kreve vilje til å tilføre ordningen mer
ressurser, ikke bare mer personell, men også finansiering av flere og bedre tjenester.

"Forskriftsforslaget
utløste et stort
engasjement
hos fastlegene,
både gjennom
Legeforeningens
organer og
utenom, hvor
Fastlegeaksjonen
organiserte mange
aktiviteter som
understøttet
Legeforeningens
arbeid"
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METAPERSPEKTIV PÅ
ALLMENNMEDISINEN

The future for general practice –
what should our ideology be?
The German philosopher Karl Jaspers, describing his own approach to philosophy,
wrote:
We can ask primal questions, but we can never stand near the beginning.
Our questions and answers are in part determined by the historical
tradition in which we find ourselves. We apprehend truth from our own
source within the historical tradition (1).
I spent nearly 34 years working as a general practitioner in Kentish Town, a deprived
inner city area of north London. I apprehend my truth from that source and I am
steeped in the historical tradition of UK general practice. From this foundation, I
have had the immense good fortune to find many friends among Norwegian general
practitioners and, as what follows will show, they have taught me a great deal. In this
way Norwegian general practice has become another of my own sources.

Iona Heath
President of the Royal
College of General
Practitioners 2009—12

Ideology

So – as general practice moves inexorably into the future in both our countries, what
should our ideology be? My short answer is none or as little as possible, and that we
should strive to steer clear of ideology because ideologies are dangerous things.
I understand an ideology to indicate a systematic scheme of ideas relating to the
conduct of a group or society. Individuals have values; at the level of society, values
become ideology. The transition from values to ideology is hazardous. Individuals hold
hugely varied combinations of values and much is lost when this rich resource is pared
down to form an ideology. The process is inevitably political, shaped by the interests
of dominant groups who select values because they support a preferred view or belief.
Too often, the resulting ideology represents, in the words of Seamus Heaney, ‘those
arrangements which are offered as truth by power’s window-dressers everywhere and
the intention is to control (2).
Ideology constrains language. Mikhail Bakhtin explains that at the level of the
individual, language is centrifugal, changed by each usage and infinitely adaptable to
human aspiration.
The word, directed towards its object, enters a dialogically agitated and
tension-filled environment of alien words, value judgments and accents,
weaves in and out of complex interrelationships, merges with some,
recoils from others, intersects with yet a third group ...(3)
However, at the level of society and ideology, language becomes fixed,
normative and centripetal. Dialogue is replaced by iteration and,
eventually, convergence in the interests of the powerful.
The language expresses the ideology, and conveys it, imprints it on our
minds, and moulds our attitudes, our ethics (4).
This convergent language of ideology rapidly becomes degraded, losing much of the
flexibility of the language of individual values. George Orwell laments:
As soon as certain topics are raised, the concrete melts into the abstract
and no one seems able to think in turns of speech that are not hackneyed:
prose consists less and less of words chosen for the sake of their meaning,
and more and more of phrases tacked together like the section of a
prefabricated henhouse (5).
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Orwell goes on to point out that language used in this way performs the important
service of partially concealing your meaning even from yourself. In this he is supported
by JK Galbraith (6), who notes the way that thought is avoided by an escape into
ideology. In general practice, dealing with the whole immensity of humanities, we need
to be able to accommodate a multiplicity of values and the avoidance of thought, by
whatever means, will always be dangerous.
History shows us with great clarity that the ideology of a majority poses a threat
to a minority. Within a dominant ideology, it becomes very easy for the values of
minorities to be marginalised and even ridiculed, and the more vulnerable the minority,
the greater the threat. Nevertheless, it is an ideology which drives the behaviour of a
social institution and without a coherent system of values, amounting to an ideology,
social institutions become incapable of consistent functioning. At all levels of social
organisation from family to general practice to nation state, ideology is both essential
and dangerous. Perhaps the best outcome is the retention of as broad a range of values
as possible, combined with choices which are transitory and negotiable. This allows the
accommodation of proportionately greater amount of individual aspiration and is thereby
inclusive and enabling.
As far as possible, I think we need to substitute story-telling for ideology and tell
ourselves and each other stories about our hopes for the future of general practice and
not confine ourselves within the strictures of an ideology. So what are my hopes?

Situation

I hope that general practice will continue to situate itself closer to patients than to the
state and sustain an altruistic commitment to the continuing care of a given community.
This is becoming increasingly difficult, but the continuing struggle to retain a measure
of independence, and to exercise it in the interests of our patients, remains vital. Health
itself is becoming ever more socially and morally constructed and enmeshed in the
machinations of the state, with the notion of health used, shamelessly to discipline the
population. Citizens are expected to behave in ways that are supposed to maximise
their health, conforming to the state’s view of the ideal citizen who refrains from smoking
and from all forms of dietary excess and who exercises regularly, all in order to remain
productive and to avoid becoming a burden to society. These normative views result in
a pervasive victim-blaming which further damages and stigmatises those who succumb
to the arbitrary and intrinsically unfair onset of catastrophic or chronic illness. It is all too
easy for general practitioners to become collaborators in this pernicious project and the
closer we are situated to the state, tied in by a framework of normative quality indicators
and the potent financial incentives of performance-related pay, the less we are able to
serve as advocates for our patients.

"I hope general
practice will continue
to situate itself closer
to patients than
to the state, and
sustain an altruistic
commitment to the
continuing care of a
given community"

Advocacy

Very few on the comfortable and complacent side of society are brought into daily
contact with those on the dangerous and demeaning losing side: general practitioners
are one of the few exceptions. This gives us responsibility for advocacy and to speak
out for those who have no voice and describe to politicians and policy-makers as often
as we can how their policies play out in the realities of daily life for those struggling with
relative deprivation in an unequal society (7).
Inadequate housing, homelessness, and family poverty are structural issues
but are no less amenable to intervention than the health conditions they
engender. The way they differ is in the type of intervention required. …
Advocacy is structural therapeutics (8).
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Structural violence is defined by the medical anthropologist Nancy Scheper-Hughes as:
- violence that is permissible, even encouraged. It refers to the invisible
social machinery of inequality that reproduces social relations of
exclusion and marginalization via ideologies, stigmas, and dangerous
discourses attendant to race, class, sex, and other invidious distinctions.
Structural violence “naturalizes” poverty, sickness, hunger, and premature
death, erasing their social and political origins so that they are taken for
granted and no one is held accountable except the poor themselves (9).

“As soon as we
allow our working
lives to become
dominated by
protocols and
guidelines, we start
to put the disease in
front of the patient
and, as soon as
we do this, our
particular expertise
evaporates”

The more we understand about the power of structural violence as a fundamental
cause of disease and premature death (10), the greater our responsibility to speak out
locally, nationally and globally (11). As John Berger asks in A Fortunate Man:
How much right have we to go on being always patient on behalf of
others?

Reductionism

I hope that general practitioners will continue to be a bastion against the tide of
reductionism in medical science. Every working day, they witness the beginning
and the progression of illness and disease, alongside the effects of treatment, in a
succession of unique individuals and they understand that this can never be a simple
story of cause and effect. Everyone is sick and reacts to the standard treatments
in their own particular way. There is similarity but never uniformity and therein lies
the fascination and the delight of general practice. The key to the success of general
practice in achieving better health outcomes, at lower cost and with less inequality,
seems to be much to do with carefully tailoring interventions to the particular context,
aspirations and values of each different individual (12). The tradition of general
practice, both in the UK and in Norway, is to know the patient before the disease; to
keep the experience and the needs of the particular person in front of the expected
norms of the disease. Yet, as soon as we allow our working lives to become dominated
by protocols and guidelines, we start to put the disease in front of the patient and, as
soon as we do this, our particular expertise evaporates. As the British philosopher
Mary Midgley puts it:
For any particular problem, we need a solution that sorts out the
particular complications that puzzle us, not one that ignores them
because they are untidy (13).
We need to always be thinking and the danger of protocols is the same as that of
ideologies: they both all too easily become an excuse to stop thinking.

Medicalisation

There are many drivers to the contemporary medicalisation of life and the
reductionism of “if this, then that” is one. Others include knowledge of the finitude
of life and the certainty of death; inevitable fears of pain, suffering and disability; the
demise of religion leaving symptoms of illness as one of the few outlets for human
distress; the reductive positivism of much medical science and the dangerous
delusions of preventive medicine; the profit imperative of the pharmaceutical and
medical devices industries and its subversion of the integrity of much medical
research. I hope that general practitioners will remain committed to a tradition of
doubt and scepticism which prevents them being swept up in the groundless optimism
of medical marketing and yet allows them to remain aware of those genuine advances
that can truly benefit patients. I define illness as what a person has on their way to
see the doctor and disease as what they have on the way home so that he or she
goes with chest pain or a sore throat and comes back with a myocardial infarction or
tonsillitis. Illness is an experience; disease is a label. My understanding is that general
practitioners do most to stem the tide of medicalisation by holding patients within the
arena of illness and withholding the label of disease until it can be applied with some
certainty that the patient will benefit. This means that some labels, and most
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psychiatric or so-called “functional” labels, should always be applied reluctantly; others,
such as a fracture or an invasive malignancy, much more readily. The rapid extension
of the range of biometric abnormality over recent decades, particularly in relation to
thresholds for blood pressure, cholesterol, glucose and bone density, has produced and
epidemic of symptomless disease (14, 15, 16) and has detached notions of disease from
those of suffering. These trends would seem to operate much more in the interests of the
medical-industrial complex than in those of patients. The current lunacy is the emphasis
on pre-diseases – so that it has become almost impossible for any adult to be considered
either normal or healthy. Driven by the very real fear of disease and death, many people
are far too easily seduced by the rhetoric into believing that they should participate in
screening for these conditions and that they have benefitted as a result.
More aggressive practice, therefore, improves not only patients’ perceived
outcomes, but also those of physicians (reimbursement, performance ratings,
protection against lawsuits), and the positive feedback loop of health care
utilization is fueled at two ends (17).
The results are spiralling health costs and unprecedented threats to universal and socially
inclusive healthcare systems for little benefit and with growing evidence of harms (18). It
seems that only a courageous and wise general practitioner stands between the patient
and this damaging self-perpetuating frenzy.

Conflicts of interest

Yet general practitioners are ever more entangled in conflicts of interest that seem
designed to recruit them to the cause of medicalisation. Such conflicts arise most
obviously from the temptations of pharmaceutical sponsorship for hospitality or
educational events, and from the imperatives of “quality” frameworks and performancerelated pay, but they lurk unexamined in many aspects of daily work and need to be
constantly unpicked. My hope is that general practitioners will be able to resist these
sinister blandishments wherever they appear and continue to act in the best interests
of patients many of whom remain unaware of the existence let alone the implications of
these trends (19).

Knowledge

Finally, I hope that future general practitioners in both our countries will nurture a
commitment to scholarship. I hope that they will continue to study the advances in
medical science which help them to understand what is happening to the people who
come to seek their help and how their problems might be ameliorated. But this is only
the beginning, future general practitioners, if they are to protect their patients from
the excesses I have described, will need to be familiar with the burgeoning literature
of scepticism. Beyond that if they are to find wonder and delight in their work across
a professional lifetime, I would invite them to explore the breadth and depth of poetic
knowledge with the understanding that:

"The rapid
extension of the
range of biometric
abnormality over
recent decades,
particularly
in relation to
thresholds for
blood pressure,
cholesterol, glucose
and bone density,
has produced
and epidemic
of symptomless
disease and has
detached notions
of disease from
those of suffering"

Poetic knowledge is born in the great silence of scientific knowledge (20).
By poetic knowledge, I mean the vast reserves of wisdom contained in literature and
knowledge, music and art, and all the scholastic endeavours of what are called the
humanities. This wisdom draws inspiration from curiosity, observation, memory and
imagination, and in turn replenishes all of them. Good general practitioners who love their
work and cherish their patients have always and will always need all of these attributes
and, for them, poetic knowledge is and will remain as indispensable as its scientific
counterpart (21).

Norsk Allmennlegeforening

The Royal College of General Practitioners celebrated its 60th Anniversary in 2012.
On behalf of all our members, I salute our older cousin on the occasion of your 75th
Anniversary.
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Den helbredende dansen
”Mennesket skal ikke være alle steder fra, det skal vær hjemmefra”, sier Knut Hamsun.
Jeg flyktet fra allmennmedisinen for lenge siden for å arbeide med pasienten Norge og
pasienten Jorden. Men jeg har alltid lengtet hjem. I På sporet av den tapte tid utfordrer
Marcel Proust Shakespeare, i det han hevder: “The question is not as for Hamlet to be or
not to be — but to belong or not to belong.”
Jeg har en farfar og en far som begge var allmennpraktikere. Allmennlegeforeningens
75-årsjubileum minner meg om at jeg hører til i den flokken. Jeg vil derfor invitere til dans
– med San-folket i Kalahariørkenen, i Botswana, i Afrika.
Solen går ned, et bål flammer opp og fremkaller mennesker fra mørket. Stille og langsomt
begynner de å synge og danse. Sangen blir høyere, dansen villere. Målet er å bygge opp
nok energi, n:xum, i Helbrederen til at han faller i transe og går over til Den andre siden.
Her møter Helbrederen forfedrenes ånder, drøfter pasienten med dem og tar deres resept
med hjem til denne verden.

Per Fugelli

Vi er i Kalahari-ørkenen blant San-folket. De har levd her i 30 000 år som jegere og
sankere. Den helbredende dansen er deres sterkeste medisinske teknologi.

Professor i sosialmedisin,
Universitetet i Oslo

Helsens grunnstoffer

Sammen med Benedicte Ingstad som er medisinsk antropolog, har jeg gjennomført en
kvalitativ studie av folks forestillinger om helse blant 56 informanter i Kalahari ørkenen og
80 i Norge (1, 2). Hva er helse i Kalahari, i Norge? Både i arktiske Norge og i Sub-SaharaAfrika finner vi at menneskets helse inneholder fem grunnstoffer:
— fravær av sykdom
— verdighet
— frihet
— likevekt
— helhet
I denne gratulasjonen vil jeg gjennomføre en helseundersøkelse av medisinen. Jeg
vil sjekke moderne biomedisin og allmennmedisinen mot helsens grunnstoffer. Mine
hypoteser er:
1. Den spesialiserte biomedisinen har et anlegg for å svekke helsens grunnstoffer.
2. Allmennmedisinen har et anlegg for å fremme helsens grunnstoffer.

Fravær av sykdom

Fravær av sykdom er en sterk betingelse for helse etter våre norske informanter:
”God helse – selvfølgelig er det å være uten sykdom”, sier en.
God helse for en ung San-mann krever at det er luft, ikke sykdom i kroppen:
”Når du våkner opp med god helse, føler du luften gå gjennom kroppen din.”
I krystall klargjør disse utsagnene medisinens misjon: Å helbrede den syke. Vi er djevelsk
gode på det. Medisinsk vitenskap gir oss stadig nye teknologier og enorm klinisk makt. Vi
gjør livet bedre for millioner av mennesker hver dag, hver natt. Moderne biomedisin er et
mektig prosjekt. Det representerer en enestående symbiose mellom intellektuell brillians,
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teknologisk raffinement og humanistiske verdier. Vi, allmennpraktikerne, er stolte av å
ta del i det universelle helseforetaket, kalt moderne biomedisin.
Men helse er ikke bare fravær av sykdom, sier våre folk. Helse krever også nærvær av
positive verdier - biologiske, åndelige og sosiale. Størst av dem er:

Verdighet

“Allmennpraktikeren
kan motvirke
medisinens tyveri
av verdighet.
Fordi praktikeren
står for det
motsatte av
standardisering,
nemlig personlig
legekunst"

Verdighet er helsens grunnmur, signaliserer trommene fra den afrikanske jungel og
den arktiske tundraen. Da vi gjorde feltarbeid i Nordvær intervjuet presten de tre
konfirmantene og spurte ”Hva er viktigst for at du skal ha det godt i livet?”. De svarte i
kor: ”Å bli sett og godtatt som meg”.
San-folket gir det motsatte bevis. Gjennom de siste tiårene har de tapt landet sitt
og er nå i fattigdom og avmakt. Verdigheten deres er stjålet. En mann på 21 år føler
seg fortapt i et isolert reservat. Han har søte minner om den gang han deltok i en
dansekonkurranse i hovedstaden. Han sier at han ønsker å leve et moderne liv i
Gaborone: ”Fordi helsen der er veldig god og vannet er reint. Hvis jeg kunne bo der, ville
jeg forandre farge og bli lik de hvite menneskene”.
Hvordan reagerer medisinen med dette helsens første grunnstoff kalt verdighet.
Fremmer eller skader vi menneskenes verdighet? Moderne biomedisin danser
i vitenskapens transe. Moderne medisin er forhekset av rasjonalitet. Moderne
teknomedisin nærmer seg pasienten som en kroppslig ting. En eldre kvinne i Norge
uttrykker denne følelsen av å bli gjort til et objekt med elegante ord: ”Når jeg går for å
se legen min, føler jeg meg som et transportmedium som bærer med meg sykdommen
til ham. Men jeg er ikke sykdommen min. Jeg er meg, et menneske på jorden.”
Verdigheten kan forvitre ytterligere når medisinen erstatter religionen som moralsk
domstol. Gud er død, medisinen ”ruler”. I dag bor synd, skyld, renhet og verdighet i
det medisinske hus, ikke i kirken. Tilgivelse eller fordømmelse blir gitt av legen, ikke av
presten.
Medisinen designer ideelle normer for kropp og livsstil og sjeler og funksjonsevner.
Mennesker som avviker fra medisinens normalitet blir offer for stigma, skam og
anklage.
En videre trussel mot menneskets verdighet følger av at medisinen er låst i den
epidemiologiske fellen. Resultater fra forskning på massen bringes til handling på en
fullstendig annerledes enhet: Den unike, humane gåten kalt pasienten. Resultater fra
det store N blir transplantert tilbake til originale meg. Det er en hasardiøs og tidvis
katastrofal operasjon.
Allmennpraktikeren kan motvirke medisinens tyveri av verdighet. Fordi
allmennpraktikeren står for det motsatte av standardisering, nemlig personlig
legekunst. Som doktor Rieux i Albert Camus roman Pesten har allmennpraktikeren
oppdaget at ”Det er mer blant menneskene å beundre enn å forakte”.
Allmennpraktikeren lagrer beundring for pasientens vilje til å leve, mestre og kjempe
selv på randen av avgrunnen. Den kloke allmennpraktikeren gir pasienten ”licence to
live”, som seg. Legens respekt bygger verdighet hos pasienten.

Frihet

Frihet, å ha styringsrett over eget liv og framtid er helsens tredje grunnstoff. En kvinne i
60-årene forbinder helse med: ”Å våge og tro på deg selv, å gjøre dine egne valg i livet”.
I Kalahari er friheten og helsen borte. I år 2002 ble de siste San-folk frarøvet retten til å
leve, jage, elske og dø i Det store tørstelandet. De ble deportert til regjeringens
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reservater. Deres nye liv ble beskrevet slik av en gammel San-mann: ”Det er som du har
bundet et esel rundt føttene for å begrense bevegelsene. Så hvordan kan de overleve i en
slik stilling”.
Hvordan forvalter medisinen denne fornemme helsekilden frihet? Det er en sterk
overbevisning i medisinen om at Vi vet hva som er best for pasienten. Til alle tider har
helbrederne påstått å vite hva som er Det Rette Liv for deg. Medisinen mener det godt,
men for pasienten kan resultatet bli undertrykking. Pasienten kan føle seg fengslet i et
klinisk bur. Folket kan føle seg formyndet av et samfunnsmedisinsk tyranni.
Medisinen tar frihet og helse fra menneskene på enda en måte. Medisinen dømmer
helsen til døden i fryktens fengsel. Beskyttelse, forebygging, strev, plikter, selvfornektelse
preger helseopplysningen. Fortapt i risikoens ødemark er helse som glede, mot, mening
og frihet til å drive eksperimenter i livet.
Allmennpraktikeren kan stå fram som medisinens frihetskjemper. Fordi
allmennpraktikeren kan ikke gjøre annet enn å bekjenne seg til demokrati. Som nær-livetlege for 1100 forskjellige mennesker har allmennpraktikeren lært å samarbeide med den
eneste ekspert på meg, mitt liv, min verden, min fortid, min framtid, min helse: Pasienten
selv. Allmennpraktikeren vet at han har rett fiskeren i Nordvær som priser helse som en
personlig eiendom: ”God helse, det kommer an på kem du e, kor du bor og samfunnet
rundt deg - og først og fremst den personen du e. Der er ingen fellesnevner. Det som er
godt for ein kan ikkje hjelpe to tusen”.

"Det er en fare
for at medisinen,
ved å love for mye
forebygging og for
mye helbredelse,
kan føre folk
inn i medisinsk
miserabilisme"

Likevekt

Likevekt er helsens grunnstoff i mange kulturer.
Våre informanter i Kalahari og Norge bekrefter denne medisinske visdom. En mann i
40-årene i Fjellbygd forbinder god helse med: ”Ja, at du er i harmoni, at du liker deg selv,
har det bra med menneskene rundt deg, at livet ditt er i balanse”. En gammel San-mann
er enig: ”Folk med friske kropper er mennesker som lever harmonisk med hverandre uten
krangel i godt samarbeid”.
For å oppnå harmoni må du tilpasse deg, mestre og tåle. Å finne balansen krever en
pragmatisk ikke en utopisk holdning til livet. For en gammel mann i Fjellbygd, krever
helsen at ”Du er balansert og finner deg godt til rette. For å finne balansen må du tilpasse
deg et liv i forandring”.
Seneca, stoikeren, lærer oss at det er bare en vei til helse: Å forkaste forventningen om
himmel på jorden og forelske seg i et liv med feil og plager. En kvinne i Småby lever etter
Senecas prinsipp: ”Vel, mannen min han er 71 nå. Han har hatt en bypassoperasjon og
høyt blodtrykk, men jeg vil ikke drømme om å si at han har dårlig helse. Og jeg selv brakk
ryggen for 10 år siden. Nå har jeg uføretrygd. Jeg våkner opp om natta med smerter, men
jeg vil ikke si at helsen min er dårlig”.
Våre informanter forventer ikke å være kloner av supermann eller superkvinne. De
forsoner seg med livet og helsen som en blanding av gleder og sorger, av velvære og
smerte, av trygghet og frykt.
Kritikere anklager medisinen for å infisere menneskenes sinn med utopiske forventninger.
Medisinen tilstreber 0 risiko. Følgelig forventer menneskene 0 risiko. Medisinen lover
optimal fysisk, mentalt og sosialt velvære. Følgelig forventer menneskene å være bedre
enn vel. Sykdomsskaping, ikke helbredelse, kan bli følgen av en hyperaktiv medisin. Det
er en fare for at medisinen, ved å love for mye forebygging og for mye helbredelse, kan
føre folk inn i medisinsk miserabilisme.
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Her trenger vi allmennpraktikerne som kloke mellommenn og –kvinner.
Allmennpraktikeren er trenet i å bygge bro mellom idealhelsen på det medisinske
parnasset og realhelsen der ute i den menneskelige jungel. Allmennpraktikeren har
spesialisert seg i å oversette den medisinske læreboken til livet på en ganske alminnelig
onsdag.

"Mange pasienter
føler at de går
i stykker når
de møter den
spesialiserte
teknomedisinen...
De lengter etter
fastlegene, mestere i
helhetsmedisin"

Allmennpraktikeren er nær-livet-legen. ”Nobody knows the trouble I have seen”, klager
en negro spiritual. Det er galt. Allmennpraktikeren kjenner en del av ditt trøbbel, dine
begrensninger, din frykt og hans/hennes ydmyke mål er, sammen med deg, å gjøre
den beste helsen mulig ut av det. Allmennpraktikerne er kolleger, brødre og søstre i
navnet av en helbreder jeg møtte i Afrika. Han kalte seg selv professor Goodenough.
Allmennpraktikeren er mester i ufullkommenhet. Det er et modig mesterskap å holde.
Hold fast på det, det burde kvalifisere for Nobelprisen i medisin.

Helhet

Selve ordet helse kommer fra gammelnorsk heil som betyr å være hel eller gjøre hel.
Informantene våre er enige i at helse er helhet. En kvinne i 30-årene, mor til to barn,
formidler dette helhetsbildet av helse: ”God helse for meg, selvfølgelig tenker jeg på
min egen helse, men som mor føler jeg at god helse for meg krever at ungene mine har
det godt. Så hvis jeg håndterer ungene mine greit, har økonomi til den sunne maten jeg
gjerne vil gi dem, har venner jeg trives med, det er god helse. Og i tillegg er god helse å
ha en å le med og en å være glad i”.
Denne unge moren bekrefter gyldigheten i Piet Heins poetiske definisjon av helse:
”Health is not bought with the chemists’ pills
nor saved by the surgeons’ knife.
Health is not only the absence of ills
but a fight for the fullness of life.”
San-folket melder også om helse som en helhetlig erfaring, innbefattet frihet til å jage,
tilgang på vann, råderett over hellige steder.
Hvordan tilnærmer medisinen seg helse som helhet? Det er nå 72 definerte
spesialiteter og subspesialiteter i moderne biomedisin. Det er etter den siste
sykdomsklassifikasjon 22 117 diagnoser. Oppdelingen av menneskets legeme og sjel har
vært medisinens prinsipale metode siden Descartes startet for 400 år siden. Det har
brakt store framskritt til delen, men på bekostningen av det hele. Moderne biomedisin
er dobbelt blindet for sjelen og helheten.
Mange pasienter føler at de går i stykker når de møter den spesialiserte
teknomedisinen. De opplever en slags dekonstruksjon. De savner en lege som kan
gjenreise helse som et hele. De lengter etter fastlegene, mestere i helhetsmedisin.
Allmennpraktikerens arbeidsmåte er å diagnostisere og behandle en sykdom i et organ,
i en kropp, i et menneske, i en familie, på en arbeidsplass, i et samfunn, i et miljø. Dette
er allmennpraktikerens fornemste kompetanse: Å få medisinen til å virke, innrammet
av hele livet, til denne enestående pasienten, på denne merkelige onsdagen, på dette
underlige stedet på jorden.

Resept for evig liv

Allmennmedisinen er en salutogen kraft av uerstattelig orden. Folket trenger dere,
medisinen trenger dere. Derfor må vi sikre allmennmedisinen bærekraft inn i framtiden.
Det er to legemidler på min resept for evig liv:
— selvtro
— forskning
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Selvtro

Shakespeare har forskrevet den beste medisin for personer som for profesjoner: ”To
thyne own self be true”. Men vi kan ikke bare si fastlege eller allmennmedisin som et
mantra og forvente at pasienter, kolleger og politikere skal bukke i ærefrykt og si: Hyll,
hyll. Varemerket allmennpraksis må ha et solid innhold. Bak etiketten må pasienter
og kolleger og politikere oppdage et spesifikt produkt. Vi må gjøre som Hamlet, holde
vårt kranium i hånden og si: ”Dette er oss, dette er allmennmedisinen fra skapelsen til
endetiden”. Hva ser vi da når vi holder det allmennmedisinsk kranium i hånden? Jeg ser
fem diamanter:

1. Personlig legekunst

Å være eller ikke være for allmennpraksis er personlig legekunst. Den individuelle
pasienten utgjør kunnskapsenheten i allmennpraksis. Som William Osler sier: ”It is more
important to know what a person has a disease than what a disease a person has”. Men
personlig legekunst er mer enn kunnskap. Der er også et humanistisk imperativ i den
allmennmedisinske klinikken. Allmennpraktikeren lider av det engelskmennene kaller
moderated love, av det Freud kaller Menschenliebe, til sine pasienter. Han, hun bryr seg
om og vil den syke vel. Helbredelse i allmennpraksis er person og pasjon kombinert med
vitenskap og teknologi.

2. Det muliges legekunst

som betyr å oversette læreboken til det som er mulig for denne pasienten på denne
onsdagen. Det muliges legekunst er sammen med pasienten å finne fram til nokpunktet
når det gjelder forebygging, diagnose og behandling.

3. Helhetens legekunst

som betyr å lese de medisinske tegn som en del av pasientens livsbok, hennes fortid,
hennes forhold til familien, Gud og banken, hennes tapte drømmer.

4. En anelse magi

Allmennpraktikeren kan trylle. Hun kan gi håp, bygge mot og skape trygghet. Stolte
sjamaner bør vi være. Vår svenske kollega Axel Munthe av San Michele, sa: ”The doctor
who has this gift, to inspire confidence, can almost raise the dead”.

5. Glede

Det siste kjennetegnet på allmennmedisinens kranium er et smil. Dere erfarer hver
dag sannheten i Håvamål: Mennesket er menneskets glede. Allmennpraktikeren er på
oppdagelsesreise i menneskenes gåtefulle liv med seg selv og hverandre. Derfor ser vi
undringens smil.
Allmennpraksis er en vill og farlig virksomhet, medisinens høyriskosport. Derfor ser vi
motets og spenningens smil. Allmennpraktikeren har en god følelse av å gjøre nytte for
seg, bli verdsatt, og bli smilt til. Derfor ser vi takknemlighetens smil.
Jeg så det samme smil av undring, spenning og stolthet hos våre kolleger, helbrederne i
Kalahari-ørkenen. Allmennpraktikerne deler smil og verdier med helbredere gjennom alle
tider: Personlige bånd til pasientene, kontinuitet i omsorgen, nærhet til flokken.
Gebursdagsbarn: Overlevere er de som tror på seg selv. Sir Wiliam Osler sier: ”But faith
in ones powers; in ones mission, is essential to success”.
Jeg har en følelse av synkende åndskraft, fallende selvtro i allmennpraksis verden over,
kanskje også i Norge? Hvis vi får et selvbilde av å være mestere i alt og ingenting, av å
være pengeglade opportunister, av å være lydige dukker i byråkratenes og politikernes
tråder – da er vi snart borte med vinden. I løpet av 50 år kan allmennpraktikeren være en
utdødd art. Derfor må vi reise oss opp og slåss under banneret: To thyne ownself be true.
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Forskning

Så tro må vi ha på våre idealer. Men moderne hjerner krever mer, de stoler ikke på
salmer av lovprisning alene. De forlanger evidens. Vi må begrunne våre diamanter
med forskning. Med vitenskapelig brutalitet må vi definere diamantenes karat. Er
de virkelige, er de av glass, er de av hul plastikk? Med forskning må vi dokumentere
utkommet av personlig legekunst, av det muliges legekunst og av helhetens legekunst.
Hva er virkningene, vinningene og tapene i pasienttilfredshet, i helseøkonomi, i klinisk
utkomme, i epidemiologiske endepunkter?

”We still dance –
and it will
never end”

Siste dans

Jeg aner en allmennmedisin i kommende faresone. Vi trenger n:xum, energien,
vitalkraften som voktes av forfedrenes ånder i Kalahar som i Norge.
Et bål flammer opp. Allmennpraktikere trer fram fra skumringen. Gradvis begynner de
å synge, klappe og danse monotont og bydende for å bygge opp energi. Til slutt faller
Helbrederen i transe og går over til Den andre siden. Her søker han råd hos åndene til
andre store helbredere. Han presenterer kasus. Det er forvirring i allmennpraktikernes
flokk. De er i et spenningsfelt mellom gamle verdier og nye synder påført dem
av markedsøkonomi, av overstyrende byråkratier og av rigide vitenskapsregimer.
Forfedrenes ånder og kommende forfedre-ånder tenker og drøfter lenge. Så skriver de
en resept til vår helbredelse:
William Osler:
“And from the standpoint of medicine as an art for the prevention and care of disease,
the man who translates the hieroglyphics of science to the plain language of healing, is
certainly the most useful.”
Ian McWhinney:
“If we are to be healers …. we have to walk hand-in-hand with our patients through the
territory.”
Iona Heath:
“Each person and each context is unique and this is the joy and the challenge of
general practice care.”
Julian Tudor Hart:
“…to use medical science, doctors and patients will both have to learn that diagnoses
are not beasts in the jungle to be hunted, but human stories within real lives to be
understood.”
Theodore Fox:
“… we give Mrs. Smith and Mr. Aboyu precedence over the whole of Science. So far
from being dedicated scientists, we can say, like the dwarf in the fairy-tale: “Something
human is dearer to me than all the wealth of all the Indies”.”
Jeg vil gi et siste ord i denne jubileumshilsen til min inspirator, Helbrederen i Kalahari.
Hans siste ord, sagt med en stemme av fløyel og kjernekraft var: ”We still dance – and
it will never end”.
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Allmennlegeforeningen i Legeforeningen
Gratulerer med 75-årsjubileet

Allmennlegeforeningen er en sterk yrkesforening som gjennom alle år har sikret
allmennlegene en sentral plass i Den Norske Legeforening. AF er den tredje største
yrkesforeningen, etter Overlegeforeningen og Yngre legers forening, og har dermed
betydelig innflytelse på Legeforeningens politikk. Norsk kundebarometer har flere ganger
kåret fastlegeordningen til en av de offentlige tjenestene publikum er mest fornøyd med
og dette viser at fastlegene også har en solid posisjon i samfunnet. Jeg mener at norske
fastleger er i verdensklasse.

50 år i 1988

Ved Alment praktiserende lægers forenings (Aplf) 50-årsjubileum gav Tidsskriftet ut det
såkalte gullnummeret, en egen publikasjon for å feire foreningen (1). Artiklene beskriver
foreningens engasjement på mange områder. En stor del av artiklene i det nummeret er
viet arbeidet for å opprette allmennmedisin som egen spesialitet i Norge. Artiklene gir
et klart inntrykk av Aplf/AF som både yrkesforening og faglig forening. Foruten artikler
om den yrkesmessige utøvelsen av faget, omtales temaer som forskning, utdanning,
allmennmedisinen som fag samt lege-pasient-kommunikasjon. Siden den gangen er
Norsk forening for allmennmedisin blitt opprettet som egen fagmedisinsk forening.
Selv om AF fortsatt er engasjert i faglige spørsmål, vil vi nok i årene fremover oppleve
foreningen som mer tydelig i spørsmål som gjelder yrkesutøvelsen og allmennlegenes
lønns- og arbeidsvilkår. Dette er en naturlig utvikling.

Allmennmedisinens stilling

Allmennmedisin har befestet sin stilling i norsk helsevesen gjennom de 25 siste
årene. Opprettelsen av spesialiteten i allmennmedisin i 1985 og fastlegereformen
fra 2001 har bidratt til dette. En sentral del av spesialistutdanningen foregår i lokale
utdanningsgrupper. Halvparten av tiden i disse gruppene er satt av til å drøfte legenes
egne kasuistikker − noe. som gir grunnlag for en felles forståelse av fagets egenart, og
som dermed bidrar til å skape en allmennmedisinsk identitet.

Hege Gjessing
President i
Legeforeningen 2011—dd
Nestleder i
Akademikerne 2012—dd
Leder i Yngre legers
forening 2007—2011

Etter et prøveprosjekt med ulike modeller for listepasientsystemer i de fire
forsøkskommunene Tromsø, Trondheim, Lillehammer og Åsnes i begynnelsen av
1990-tallet, fikk vi Stortingsmelding nr. 23 (1996−97). Trygghet og ansvarlighet. Denne ble
viderebehandlet i Stortinget, og forskrift om fastlegeordningen ble i april 2000 fastsatt
av Sosial- og helsedepartementet. Fastlegeordningen ble innført 1. juni 2001.
Våren 2012 sendte Helse- og omsorgsdepartementet på høring et forslag til revidert
forskrift for fastlegene. Legeforeningen sa umiddelbart tydelig fra om at forslaget
var uakseptabelt fordi det ville bety økte administrative oppgaver og mindre tid til
pasientene. Forslaget ble også møtt med en spontan grasrotaksjon blant fastlegene.
Aksjonen hadde stor betydning og viste tydelig lojalitet til pasientene, kjærlighet til
faget og godt kollegialt samhold i en avgjørende sak. Legeforeningens dialog med
myndighetene medførte endringer i forskriften, og legenes mulighet til å prioritere de
pasientene som trenger det mest samt nødvendig autonomi i arbeidshverdagen er
bevart. Denne saken er den viktigste saken vedrørende fastlegers arbeidsvilkår siden
innføringen av fastlegeordningen for tolv år siden og prosessen viser at allmennlegene
har opparbeidet seg en sterk og trygg posisjon. Dette er viktig for å kunne ivareta
pasientenes behov på best mulig måte.
Går vi 25 år tilbake i tid, da Aplf fylte 50 år, berømmer daværende president i
Legeforeningen Jon Haffner Aplf for alt arbeidet som er nedlagt i å styrke det faglige
nivået blant allmennpraktikerne. Han har også et avsnitt om økt byråkratisering, og
skriver: ”Lover og reguleringer gjør at det offentlige griper direkte inn i vår yrkesutøvelse
på en måte som kan virke hemmende. Siden allmennpraktikerne ofte er de leger som har
best kontakter i lokalmiljøet, og stor innflytelse, er det av betydning at de også
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oppfatter seg selv som politikere i den prosess som er nødvendig for å sikre at det
medisinske tilbud vi har her i landet, blir så godt som mulig”.
Dette kunne like gjerne vært skrevet i dag. Allmennlegene har fulgt oppfordringen:
De har protestert mot ny forskrift fordi de mener økt byråkratisering kan gå utover
pasientbehandlingen. Allmennlegeforeningen og Legeforeningen har ikke bare
protestert, men først og fremst – og i mange år − vært tydelig på hva de vil med
allmennlegegjerningen.

"Dersom flere
pasienter skal
behandles på
primærhelse- og
kommunenivå, må
allmennlegetjenesten
videreutvikles og
styrkes"

Fastlegenes kjerneoppgave er pasientbehandlingen. Det må legges til rette for at denne
styrkes. Det er fastlegene som kjenner pasientene best. De må derfor ha ansvaret for å
prioritere pasientenes medisinske behov. Kontinuitet i pasientbehandling er nødvendig
for at fastlegene skal kunne gi sine listepasienter best mulig behandling.
Det er ikke bare i Norge at det offentlige vil ha mer styring med yrkesutøvelsen til
legene. Legenes autonomi diskuteres også i internasjonale fora som Den europeiske
legeforening (CPME) og Verdens legeforening (WMA). Legeautonomien er under
press i mange land, også i flere av de europeiske landene. Vi erkjenner at leger ikke
arbeider i et vakuum og at de har forpliktelser overfor samfunnet, men legene må ha en
viss autonomi til å styre sin egen virksomhet.

Fastlegene og samhandlingsreformen

Vi er inne i en stor helsereform, samhandlingsreformen, der allmennmedisinen
vil få en nøkkelrolle. Dette vil øke presset på kommunehelsetjenesten. Kapasitet
og tilgjengelighet må økes slik at pasientene fortsatt kan få time når behovet for
helsetjeneste melder seg. Når de er hos legen, må de oppleve at legen har tid til dem.
Allmennhelsetjenesten er et lavterskeltilbud, men den bør gjøres mer tilgjengelig også
for grupper som i mindre grad oppsøker fastlegen. Dette gjelder grupper som av ulike
grunner ikke har betalingsevne som for eksempel rusavhengige. Ungdommer er også
en gruppe som myndighetene må legge til rette for, slik at de i realiteten kommer inn i
fastlegeordningen fra de er 16 år. Ungdommer opp til 18 bør fritas for egenandel.

Kvalitetsarbeid

Allmennlegeforeningen har i mange år vært engasjert i ulike former for kvalitetsarbeid.
Hensikten er blant annet å øke bevisstheten om egen praksis og arbeidsform
og stimulere til endring når dette er nødvendig. Kvalitetsutviklingsarbeid må ta
utgangspunkt i data fra egen praksis og foregå lokalt. Legene selv må fremskaffe
egne data og være villig til å dele disse med sine kolleger. Å reflektere over egen
praksis sammen med kolleger, er en effektiv måte å drive kvalitetsutvikling på.
Allmennlegene har et godt utbygd nettverk av lokale grupper som kan brukes i
kvalitetsforbedringsarbeidet.
Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS)
har videreutviklet seg til også å bli et utdanningstilbud. Gjennom NOKLUS får
allmennlegene tilbud om å være med på å kvalitetssikre bruken av laboratorieprøver
i egen praksis. Ved å bruke data fra elektroniske pasientjournaler lager NOKLUS
oversikter og undervisningsmateriale til allmennleger for å bedre bruken av
laboratorieprøver i klinisk praksis. Allmennlegene kan, sammen med kolleger i
lokale grupper, sammenlikne praksisprofiler og stimuleres til å reflektere over egen
praksis. Norsk forening for allmennmedisins arbeid med planer for et senter for
allmennmedisinsk kvalitet er omtalt i en annen artikkel.
I tillegg til statistikk om den enkelte lege − basert på det praksisnære kvalitetsarbeidet
− er det behov for en god offentlig statistikk om fastlegeordningen. Vi står overfor en
omfattende helsereform som vil kreve mange nye fastlegehjemler. For å gjennomføre
denne reformen, er det nødvendig med solide data om fastlegeordningen ut fra et
samfunnsperspektiv. Dette er et område som AF og Legeforeningen bør engasjere seg i
fremover.
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Forskning i allmennpraksis

Allmennmedisin er et ungt akademisk fag. Det første instituttet ble opprettet i Oslo i
1968 med midler fra Legeforeningen. Volum på forskningen ble det ikke før 1980-tallet,
da instituttet i Oslo satt i gang et eget doktorgradsprogram. Etter årelangt målrettet
arbeid i AF og Legeforeningen i samarbeid med universitetene og sentrale myndigheter,
er det i dag én allmennmedisinsk forskningsenhet ved hvert av de medisinske
fakultetene. Her drives det utstrakt forskningsvirksomhet. Likevel etterlyses mer
allmennmedisinsk forskning på sykdommer i allmennpraksis. Det er allmennlegen som
folk tar kontakt med når de er syke. Allmennlegen møter pasienter med alle slags plager
og problemer, mange med såkalte medisinsk uforklarte lidelser.

Rekruttering til allmennmedisin

Å begynne en karriere som fastlege oppleves av mange som en stor utfordring. Det
medfører for det første en stor investering. I tillegg kommer utfordringen ved å være
alene om å møte pasientene. I sykehus har man tverrdisiplinære team rundt seg, men
dette mangler i allmennpraksis. Fastlegene har siden ordningen ble innført i 2001, blitt
pålagt stadig nye oppgaver. Ulike beregninger anslår at det er behov for 200–300 nye
fastleger per år frem mot 2020. I dag er vi langt fra dette tallet. Derfor må noe gjøres
med rekrutteringen. Et sted å begynne er medisinstudiet. Antall timer studentene får
undervisning i allmennmedisin og tiden de får prøve seg i praksis, må økes. Dette øker
sjansene for at ferdige leger velger allmennmedisin. I tillegg må terskelen for å begynne
som fastlege reduseres. Det bør opprettes utdanningshjemler med veiledning og ordnede
økonomiske forhold. Det er også mulig at endringer må til i spesialistutdanningen. Det
toårige utdanningsprogrammet i lokale grupper kan bli en flaskehals ved økt rekruttering
til allmennpraksis. Utdanningshjemlene med veiledning kan fungere som et alternativ til
gruppene. Dermed kan også nye leger prøve seg i allmennmedisin uten at de må gjøre
store investeringer. Større gruppepraksiser kan påta seg slike oppgaver og fungere som
små undervisningspraksiser i allmennmedisin, men det må finansieres gjennom egne
tilskudd.

"Terskelen for
å begynne som
fastlege må
reduseres. Det
bør opprettes
utdanningshjemler
med veiledning
og ordnede
økonomiske
forhold"

Mange fastleger opplever et stort arbeidspress, noe som kan virke negativt på
rekrutteringen. Foruten de vanlige konsultasjonene, skal fastlegene delta i legevakt,
ha møter med samarbeidspartnere, ha ansvar for medarbeidere, være med på
personalmøter og vedlikeholde teknisk utstyr. I tillegg kommer behovet for videreog etterutdanning. Dersom fastlegene blir pålagt nye oppgaver i forbindelse med
samhandlingsreformen, bør normtallet for antall pasienter på listen reduseres fra 1500
til 1250. Dette kan gjøre arbeidsbelastningen mer overkommelig og bidra til at flere unge
kan velge allmennpraksis. Det er behov for flere fastleger for å møte de forventningene
som stilles nå og i framtiden og Legeforeningen krever derfor opptrappingsplan for
fastleger.

Internasjonale perspektiver

Ved et jubileum der vi feirer primærhelsetjenesten og allmennlegene i Norge, kan det
være nyttig å ha et internasjonalt perspektiv. Sammenliknet med mange andre land,
har Norge en godt utbygd allmennhelsetjeneste og godt utdannete allmennleger
som kan sitt fag. Hvis vi går noen få tiår tilbake i tid til de politiske reformene i ØstEuropa, kommer forskjellene mer tydelig frem. I de fleste av disse landene var det
sykehusene som i hovedsak hadde ansvaret for å skaffe befolkningen nødvendig
helsetjeneste. Primærhelsetjenesten hadde lav status. Allmennlegene hadde ikke et
helhetlig ansvar for pasientene. Det var et kostbart og lite effektivt helsevesen. De fleste
landene innledet en prosess for å omorganisere sine helsevesen med større vekt på
primærhelsetjenesten. For mange av disse landene var Norge og andre nordiske land
et forbilde. Omorganiseringen tok tid og er fortsatt ikke sluttført i flere av landene. I
Baltikum, for eksempel, ble mange sykehusleger overflødige og måtte omskoleres til
allmennleger. Dette var for mange en smertefull prosess og viser viktigheten av å bevare
en sterk primærhelsetjeneste.
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"Mange land som
i dag mangler
en kompetent
primærhelsetjeneste,
ser til de nordiske
landene for
inspirasjon"

Regjeringen lanserte i 2012 stortingsmeldingen om global helse. Her understrekes
de nasjonale myndigheters ansvar for å sørge for en politikk som fremmer helse
og utjevner helseforskjeller i befolkningen, ved blant annet å tilby universell
tilgang til helsetjenester. Det betyr at alle skal ha tilgang til helsetjenester og at
primærhelsetjenesten skal være helsevesenet grunnmur. Meldingen fastslår:
«Arbeidet med de mer umiddelbare påvirkningsfaktorene som helseatferd og bruk
av helsetjenester, må støttes opp av forhold som en velfungerende fordelingspolitikk,
gode oppvekstvilkår og sunne arbeids- og bomiljø. Dette krever at helsesektoren er
i stand til å arbeide og påvirke tverrsektorielt, og at andre sektorer ansvarliggjøres i
forhold til befolkningens helse». I 2011 ble World Conference on Social Determinants
of Health arrangert i Rio de Janeiro. Sluttdokumentet fra konferansen påpeker: ”Good
health requires a universal, comprehensive, equitable, effective, responsive and
accessible quality health system. But it is also dependent on the involvement of and
dialogue with other sectors and actors, as their performance has significant health
impacts. Collaboration in coordinated and intersectoral policy actions has proven to be
effective.”
Både stortingsmeldingen om global helse og sluttdokumentet fra konferansen i Rio
de Janeiro legger vekt på tverrsektorielle tiltak for å redusere sosiale ulikheter i helse.
Også i Norge opplever vi helseforskjeller mellom befolkningsgrupper, for eksempel
lever folk i Oslo vest lenger enn dem som bor i de indre østlige bydelene. Dette
gjelder spesielt menn. Forskjellen i levealder mellom vest- og østkant i Oslo har økt.
Størst er forskjellen mellom Vestre Aker og fra Sagene: Menn fra Vestre Aker lever i
gjennomsnitt 12 år lenger enn menn fra Sagene.
Fastlegene koordinerer i dag pasientens behov for spesialisthelsetjeneste, men de bør
ha en enda større rolle. For å yte gode helsetjenester til hele befolkningen og bidra til
å utjevne sosiale ulikheter i helse, må også fastlegene koordinere andre kommunale
helse- og sosialtjenester.

Lys fremtid

I 1985 ble allmennmedisin godkjent som egen spesialitet. I dag er over halvparten av de
yrkesaktive allmennlegene spesialister: 2522 av 4507 allmennleger per august 2012.
Det er fortsatt ikke krav om å være spesialist i allmennmedisin for å være fastlege.
Krav om spesialisering vil heve kvaliteten på tjenestene og gjøre pasientene tryggere.
Dette er et prioritert arbeidsområde for både Legeforeningen og AF. Det er i hovedsak
Legeforeningen som har ansvaret for spesialistutdanningen i allmennmedisin. Målet for
både AF og Legeforeningen er at alle som skal arbeide som fastleger, spesialiserer seg i
allmennmedisin.
Allmennmedisin er fortsatt ikke anerkjent som spesialitet i alle europeiske land. Faget
er ikke listet opp i EUs profesjonsdirektiv på linje med andre spesialiteter i artikkel 25,
men er omtalt i en egen artikkel 28 der kravet til utdanning er tre års videreutdanning.
Sammen med de andre nordiske legeforeninger har Den norske legeforening bidratt
til at CPME nå arbeider for at allmennmedisin skal få status som spesialitet på lik linje
med andre medisinske spesialiteter i EUs profesjonsdirektiv.
I de 25 årene som har gått siden Aplf/AF fylte 50 år, har det vært et nært og godt
samarbeid mellom Allmennlegeforeningen og Legeforeningen sentralt. Legeforeningen
har på flere områder som for eksempel spesialistutdanning, kvalitetsarbeid,
fastlegeordning, fastlegenes arbeids- og lønnsforhold samt arbeidsgiveransvar
bistått fastlegene. Allmennpraksis er i stadig endring. Solopraksis, som tidligere
var den naturlige praksisform, er nå sjeldnere. Allmennpraktikerne organiserer
seg i gruppepraksiser − som er små bedrifter med egne ansatte. Det betyr at flere
allmennleger blir arbeidsgivere, med alle de forpliktelsene som følger med. Det stiller
nye krav til Legeforeningen, som i utgangspunktet er en forening for arbeidstakere.
Legeforeningen har bygd opp kompetanse innen arbeidsgiverspørsmål for å møte de
nye behovene i medlemsmassen.
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Jeg tror fremtiden for allmennmedisinen og allmennlegene er lys. Mange land som
i dag mangler en kompetent primærhelsetjeneste, ser til de nordiske landene for
inspirasjon. Allmennlegene i Norge er etterspurt. Det er nok av arbeidsoppgaver å ta
fatt på, men allmennlegen må sikres ordnede arbeidsforhold og mulighet til innflytelse
på egen arbeidssituasjon. Viktige oppgaver fremover blir å styrke allmennlegenes plass i
primærhelsetjenesten gjennom god organisering av allmennpraksis, forskning, utdanning
og kvalitetsarbeid.
1. Alment praktiserende lægers forening 1938—1988. Tidsskrift for Den norske
lægeforening, 1988.
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Legeforeningen og Allmennlegeforeningen
I perioden 1988 til 2013 har særlig Aksjon riktig takstbruk og fastlegeordningen preget
forholdet mellom Legeforeningen og Allmennlegeforeningen. Men Legeforeningen har
også bidratt betydelig til andre deler av allmennlegenes virksomhet i denne perioden som
spesialistutdanningen, kvalitetsarbeid og legens rolle i sykelønnsarbeidet. I perioden har det
også skjedd en profesjonalisering av tillitsvalgarbeidet noe som også har fått betydning for
dem som driver næringsvirksomhet.

Harry Martin Svabø
Pensjonist

Spesialist i kirurgi
Leder av Ylf 1976—1977
Medlem i sentralstyre
1976—1977
Generalsekretær
1978—2002

Magne Nylenna
Spesialist i samfunnsmedisin
Direktør Nasjonalt
kunnskapssenter for
helsetjenesten
Redaktør Helsebiblioteket
Redaktør Tidsskrift for
Den norske legeforening
1987—2002
Generalsekretær
2002—2003
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Ved 50-årsjubileet var det to foreninger for allmennlegene: Alment praktiserende
lægers forening (Aplf) med fagutvalg og Norsk selskap for allmennmedisin
(NSAM). NSAM var et rent medisinsk-faglig selskap med frivillig medlemskap.
Ved omorganiseringen av Legeforeningen i 2007 ble det et klarere skille mellom
yrkesforening og fagmedisinsk forening med Allmennlegeforeningen (AF) og
Norsk forening for allmennmedisin (NFA). AF har ansvaret for legers lønns- og
arbeidsforhold, mens NFA har ansvaret for fag og fagutvikling.

Fastlegeordningen

Diskusjonen om en fastlegeordning hadde pågått en tid i allmennlegekretser blant
annet på bakgrunn av internasjonale erfaringer, da Røynsler med lova om helsetenesta i
kommunane (« Røynslemeldinga«) ble fremlagt. Høsten 1989 opprettet Legeforeningen
et listepasientutvalg for å drøfte et mulig forsøk med et tilnærmet listepasientsystem
i Norge. Dette var et bredt sammensatt utvalg med representanter fra alle de største
foreningsleddene i Legeforeningen. Før utvalget kom skikkelig i gang med sitt arbeid,
vedtok Sosialdepartementet å sette i gang et prøveprosjekt med ulike modeller for et
listepasientsystem. 18. mai 1993 startet prøveprosjektet i de fire forsøkskommunene
Tromsø, Trondheim, Lillehammer og Åsnes. Det var mange og til dels harde diskusjoner
om forutsetningene for å delta i et slikt prosjekt, og om ordningen ville tjene
legestanden. Mange mente ordningen ville bety slutten på det frie erverv for leger, og
at de legene som allerede var i allmennpraksis trakk stigen opp etter seg.
Allmennlegene ble en sterk og viktig premissleverandør i dette arbeidet. På grunn
av interne uenigheter var det viktig for Legeforeningen at hele foreningen ble
delaktig i de prosesser som gikk i forkant av den nasjonale fastlegeordningen
slik at foreningen fremsto mest mulig samlet. Utover hele 1990-tallet var
Legeforeningens aktiviteter sterkt preget av fastlegeordningen, allmennlegenes
fremtid og legens næringsvirksomhet, ved siden av de årlige lønnsforhandlingene.
Det var til sist samarbeidet mellom Legeforeningen sentralt og Aplf som skapte den
fastlegeordningen som ble innført. Gjennom dette arbeidet fikk også allmennlegene en
styrket plass både i helsevesenet generelt og innad i Legeforeningen.

Forholdet mellom Legeforeningen og Rikstrygdeverket
Aksjon riktig takstbruk

Høsten 1989 ble det inngått avtale mellom Legeforeningen og Rikstrygdeverket om
å oppnevne et samarbeidsråd. Formålet var å utvikle et bedre samarbeid mellom
trygdens organer og legene, spesielt når det gjaldt legeerklæringer ved stønadssaker.
Etter hvert kom disse møtene i hovedsak til å bli preget av drøftinger om legers
takstbruk. Mange leger følte seg uthengt av trygdemyndighetene på grunn av
påstander i media om at det ble tatt prøver og påført takster på legeregningskortene
for prøver som ikke hadde noen sammenheng med pasientens plager. Det ble hevdet
at nytt laboratorieutstyr og nye analyseapparater kanskje ble brukt mer enn hva det var
faglig indikasjon for.
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Det årlige uttak av laboratorietakster ble også langt høyere enn anslagene. Dette
kunne ikke Rikstrygdeverket godta. Rikstrygdeverket sendte derfor betydelige
tilbakebetalingskrav til enkelte leger, uten at legene fikk tilstrekkelig mulighet til å
forklare grunnlaget for sin prøvetakning. Flere takstutvalg med representanter både fra
Legeforeningen og Rikstrygdeverket ble opprettet. Mange leger følte likevel at systemet
gikk på bekostning av rettssikkerheten, og det var få saker der det ble påvist mislighold.
Aksjon riktig takstbruk fikk stor oppmerksomhet i media både lokalt og nasjonalt,
og det ble stilt spørsmål om legenes etiske holdning til bruk av samfunnsressursene.
Legeforeningen utførte et betydelig arbeid for å bistå leger som mente seg urimelig
uthengt av trygdens organer.
De negative oppslagene var en stor belastning for både Legeforeningen og
allmennlegene. Legeforeningen la derfor ned betydelige ressurser i arbeidet for å
redusere skadevirkningene. Dette bidro til en tilnærming mellom trygdemyndighetene og
Legeforeningen når det gjaldt takstbruken.
NOKLUS (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus) ble
en ordning som også bidro til en løsning på problemene med laboratorietakstene. I
1991 forhandlet Legeforeningen, staten og Kommunenes Sentralforbund (KS) frem
en avtale om et kvalitetssikringsfond etter at Legeforeningen hadde foreslått å
realisere Helsedirektoratets planer om kvalitetskontrollsystem for praksislaboratorier
finansiert over et nytt fond. Alle leger i klinisk praksis skulle delta i kvalitetskontrollsystemet, og staten kunne frata leger som ikke deltok i ordningen retten til refusjon for
laboratorieprøver.

Terje Olav Vigen
Seniorrådgiver i
sykehusavdelingen,
Helsedirektoratet
Ulike stillinger i
Legeforeningen fra 1988
Generalsekretær
2003—2009

Metodeutvikling og evaluering for kontinuerlig kvalitetssikring generelt i den daglige
drift av legepraksis utenfor sykehus sto sentralt. Avtale om samarbeidsordning for
kvalitetssikring av laboratorievirksomhet i legepraksis utenfor sykehus, ble endelig
vedtatt i 1992. Ifølge avtalen var Legeforeningen forpliktet gjennom Kvalitetssikringsfond
I til å dekke kostnadene ved kvalitetssikringsordningen. Ved normaltarifforhandlingene
våren 1997 ble laboratoriedelen skilt ut i et eget fond for kvalitetssikring av
laboratorievirksomhet utenfor sykehus. Formålet var å etablere og drive et
landsomfattende samarbeid for sikring av kvalitet ved den laboratorievirksomhet som
drives i legepraksis utenfor sykehus.
Styringsgruppen som er det øverste organ for Kvalitetsforbedringsfond III, fungerer også
som styre for NOKLUS.
NOKLUS har i dag en oppslutning på 99 % av landets legekontorer, og 93 % av landets
sykehjem. Analysekvaliteten holder seg konstant på et tilfredsstillende nivå.

Allmennmedisin som spesialitet

Å opprette en ny spesialitet krever omfattende innsats fra mange parter. Strukturen
for spesialistutdanningen i allmennmedisin skiller seg fra de tradisjonelle
sykehusspesialitetene. Det var mer vanlig den gangen at allmennpraktikerne arbeidet
alene og ikke hadde det faglige miljøet rundt seg som leger på sykehus hadde. Et av
kjerneelementene i spesialistutdanningen ble lokale utdanningsgrupper som skulle ledes
av en spesialist i allmennmedisin med veilederutdanning. I tillegg kom kurs, utvikling
av læremateriell til gruppene og godkjenning av nye spesialister. Som eneste spesialitet
skulle også allmennlegene resertifiseres hvert femte år der ulike utdanningsformer skulle
dokumenteres. I denne første fasen var det stor entusiasme i de allmennmedisinske
miljøene, på mange måter en slags dugnadsånd der mange ville bidra. Dette gav
seg også utslag i at allmennmedisin fikk mye oppmerksomhet i Legeforeningen. Da
pedagogisk avdeling ble opprettet i 1985, ble en stor del av virksomheten i avdelingen
rettet mot allmennmedisin.
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I nært samarbeid mellom fagutvalget i Aplf, spesialitetskomiteen og Legeforeningens
sekretariat ble det utviklet ulike læremidler særlig til bruk i utdanningsgruppene. I 1986
ble læremateriellet ”Konsultasjonen i fokus”, basert på video og teksthefte, lansert.
Utover på 1990-tallet ble dette fulgt opp med en rekke andre læremidler til bruk i de
lokale utdanningsgruppene. I 2000 ble e-læring tatt i bruk i allmennmedisin som den
første spesialiteten, med fire kurs lagt ut på internett og tilgjengelig for alle. Alt dette
arbeidet ble koordinert fra sekretariatet.

" AF har engasjert
seg på flere områder
for å styrke
kvaliteten på det
allmennmedisinske
arbeidet"

For å kunne ha oversikt over de lokale utdanningsgruppene måtte det opprettes
et system for organisering av gruppene, rekruttering og utdanning av veiledere og
oppfølging av både gruppene og veilederne. Gruppene måtte ikke bli en flaskehals i
utdanningen, noe de lett kunne bli dersom det ikke ble utdannet tilstrekkelig mange
veiledere. Det måtte derfor på kort tid utdannes mange veiledere fra alle deler av
landet. Allmennpraktikerne arbeider spredt over hele landet, og så få som mulig skulle
behøve å reise langt for å delta i gruppene. Der det manglet veileder, måtte veileder
flys inn fra andre steder av landet. Videre skulle utdannete veiledere stimuleres til
å fortsette som veiledere. Dette medførte store utfordringer for sekretariatet som
måtte opprette helt nye rutiner, ikke bare for å vite hvem som til enhver tid deltok i
utdanningsprogrammet, men også for å sikre at alle som deltok i programmet, betalte
deltakeravgiften.
En ny spesialitet medfører også at nye spesialister skal godkjennes. I tillegg til dette
kommer et stort antall resertifiseringer, noe som krevde nye ressurser i sekretariatet.
Det høyeste antall nye spesialister i allmennmedisin noensinne ble godkjent i 1985 med
362. Selv om antall nye spesialister også i flere av årene utover på 1990- og 2000-tallet
har ligget over 200 per år, har tallet aldri senere oversteget 300.
Som en ny spesialitet, var det viktig at de ulike utdanningstiltakene ble evaluert. Særlig
interessant var det å undersøke hvordan de lokale utdanningsprogrammene fungerte.
Evalueringen ble ledet av spesialitetskomiteen, men koordinert fra sekretariatet.
Evalueringen resulterte i flere publikasjoner i Tidsskriftet, og i internasjonale tidsskrifter.
Resultatene ble også presentert på flere internasjonale konferanser.

Kvalitetsarbeid

AF har engasjert seg på flere områder for å styrke kvaliteten på det allmennmedisinske
arbeidet. Et resultatet av dette ble opprettelsen av NOKLUS, men også andre prosjekter
ble satt i gang i samarbeid mellom de allmennmedisinske miljøene og Legeforeningen,
der sekretariatet har hatt en utøvende rolle.
Gruppe for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (GRUK) oppsto i Skien i 1994 som et
organisert kontorfellesskap og samarbeid mellom flere kvalitetsprosjekter finansiert av
Kvalitetsfond I i Legeforeningen. Ett nasjonalt prosjekt for samfunnsmedisin og ett for
allmennmedisin var blant disse. Det allmennmedisinske SATS-prosjektet prøvde ut en
modell for læring og kvalitetsforbedring i allmennpraktikergrupper. GRUK ble organisert
som en stiftelse i samarbeid mellom Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Telemark
fylkeskommune. Senere har stiftelsen blitt en del av Nasjonalt kunnskapssenter for
helsetjenesten.
Mange kvalitetsprosjekter fra tidlig på 1990-tallet har gitt nyttige erfaringer og
metoder for kvalitetsutvikling i allmennmedisin. Dersom kvalitetsarbeid skal bli en
del av daglig praksis, trengs en organisasjon som kan støtte og lede. Etter innspill fra
kvalitetsmiljøet i allmennmedisin, lanserte Legeforeningen statusrapporten ”Trygghet—
tillit—tilgjengelighet” planer om et senter for allmennmedisinsk kvalitet i 2009. Året
etter startet et nytt prosjekt som utvikler metode og organisering av lokalt veiledet
kvalitetsarbeid, med både leger og medarbeidere som deltakere i lokale nettverk.
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Endringer i ytelsene fra Sykehjelps- og pensjonsordningen (SOP)

Sykehjelps- og pensjonsordningen for legers (SOPs) ytelser ble lagt om 1.1.2011 fordi
det ikke lenger var samsvar mellom ordningens forpliktelser og økonomiske tilskudd.
Endringene førte til at leger autorisert før 1.1.1993 fikk beholde sine rettigheter, mens
leger autoriserte etter 1.1.1993 mistet retten til alders- og ektefellepensjon. Samtidig
ble ordningens avbruddsytelser, herunder sykehjelp, fødselsstønad, adopsjonsstønad
og pleiepenger redusert. Sykehjelpsytelsen har nå to nivåer, ett for leger autorisert
før 1.1. 1993, og et lavere for leger autorisert etter dette tidspunktet. De som på
grunn av sykdom er forhindret fra å oppnå annen forsikring, er uavhengig av
autorisasjonstidspunktet sikret det høyeste ytelsesnivået. Det høyeste ytelsesnivået
gjelder dessuten også for fødselsstønad, adopsjonsstønad og pleiepenger.
Siden mange leger nå får reduserte avbruddsytelser eller helt har mistet retten til
alders- og ektefellepensjon, har SOP og Legeforeningen inngått avtaler som gir
privatpraktiserende leger mulighet til på gode betingelser å sikre seg alternative ytelser.
På pensjonsområdet etablerte SOP allerede i 2008 Legeforetakenes pensjonsordning,
en skattegunstig pensjonsordning som dessuten er unik på den måten at eventuelle
pensjoner fra SOP ikke blir avkortet med pensjonen fra SOP. I 2011 ble det etablert en
sykeavbruddsforsikring for å gi leger mulighet til supplere de svekkede ytelsene fra SOP i
forbindelse med sykefravær fra praksis.
Selv med de innstrammingene som nå er gjort, fortsetter SOP å finansiere andre
aktiviteter som ligger innenfor ordningens formålsparagraf. Dette gjelder blant annet
Legeforeningens Forskningsinstitutt, et helseforebyggende tilbud til leger ved Villa Sana
på Modum Bad, støtte til Legeforeningens koordinerende helse- og omsorgsarbeid, et
pensjonsforberedende seminar og støtte til sosial del av møter i Eldre legers forening.

Legeforeningen som bransjeforening

Med fastlegeordningen gikk Stortinget inn for at næringdsrift skulle være
hovedordningen i allmennpraksis. Det fikk betydning også for hvordan Legeforeningen
innrettet seg. Internt i Legeforeningen var det en viss motstand mot å kalle
Legeforeningen for en forening for næringsvirksomhet. Samtidig var det ikke til å
komme bort fra at det å gå inn for næringsdrift som fastlegeordningen la opp til, tilsa at
Legeforeningen måtte endre arbeidsformen.
Mange tidligere kommunalt ansatte leger valgte å starte privat virksomhet med
kommunalt driftstilskudd og det ble et spørsmål om virksomhetsoverdragelse fra
kommunen til private fastleger og ekspansjon av praksiser. Legeforeningen sentralt
bidrog i dette arbeidet gjennom veiledninger, bistand og utvikling av standardavtaler.
Det samme gjaldt valget av selskapsform. Sekretariatet utredet dette og flere spørsmål
av betydning for overgangen fra å være ansatt til å være arbeidsgiver og ansvarlig for
ansatte.
Det ble klart allerede i 1999 at det måtte utvikles standardavtaler til bruk for fastleger.
Et mål med fastlegeordningen var å oppnå flere gruppepraksiser og færre praksiser med
kun en lege. Dette tilsa at Legeforeningen måtte tilrettelegge for slike sammenslåinger.
Dette er krevende og på flere områder annerledes enn den bistand som foreningen gir til
ansatte leger.
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Fra dugnad til profesjonalisering

"Stadig mer
tillitsvalgtarbeid
i Norge er blitt
profesjonalisert
i den forstand at
det utføres mot
betaling"

Mange allmennleger har lagt ned mange timer med frivillig arbeid i forbindelse med
utvikling av allmennmedisinen i Norge, enten det har vært som tillitsvalgte eller som
fagpersoner i spesialistutdanning og kvalitetsarbeid. Det eneste de fikk dekket, var
reise og opphold, en hyggelig middag en gang i blant, og anerkjennelse i miljøet.
De senere tiårene har stadig mer tillitsvalgtarbeid i Norge blitt profesjonalisert i
den forstand at det utføres mot betaling. I de politiske miljøene ses stadig flere
hel- og deltidspolitikere både i regjering, i de politiske partiene, i fagforeninger,
fylkeskommuner og kommuner. Med den nye kommuneloven fra 1992 fikk
kommunene større mulighet til å bestemme egen styreform og det er grunn til å
tro at dette økte antall heltidsansatte politikere i kommunene. Det samme ser vi i
idrettsorganisasjoner, kulturliv og foreninger for øvrig. Utover på 1990-tallet meldte
behovet seg også i Legeforeningen for en viss kompensasjon av tapt inntekt for
tillitsvalgtarbeid.
Fram til 1980-tallet ble arbeidet i Legeforeningen i det vesentlige utført i sekretariatet.
Like etter 2. verdenskrig var det foruten generalsekretær og kontorsjef kun fire
kontoransatte, og så sent som i 1986 var antallet kun 36 utenom Tidsskriftet og Yngre
legers forening. Den store veksten startet for alvor i slutten av 1980-årene og avspeiler
bl.a. det som kan kalles ”politisering” av helsepolitikken. Den første heldagspresidenten
var Hans Petter Aarseth i 1996. Etter hvert har også andre av Legeforeningens organer
fått frikjøpte tillitsvalgte, særlig gjelder dette yrkesforeningene.
Første heltidsfrikjøpte leder for allmennlegene var Jan Emil Kristoffersen i sin andre
periode (2007—2009) som leder. Tidligere hadde lederne bare vært delvis frikjøpt.
Allerede fra 1997 ble det innført et prinsipp om kompensasjon for inntektstap
ved fravær for tillitsvalgte som var selvstendig næringsdrivende. I dag har alle
næringsdrivende leger som er medlem i utvalg oppnevnt av sentralstyret, rett til
praksiskompensasjon ved fravær på dager de har praksis. Det er akseptert at leger
som påtar seg oppgaver for foreningen ikke skal tape økonomisk fordi det sikrer
bredde og engasjement i foreningens virksomhet. Det er viktig at flest mulig kan
påta seg tillitsvalgtarbeid, noe som sikrer medlemmenes innflytelse og medvirkning i
foreningen. Utviklingen med avlønning av tillitsvalgte avspeiler samfunnsutviklingen og
skyldes nok både bedre økonomiske muligheter for slike ordninger, men sannsynligvis
også større tidspress og en generell reduksjon i frivillig, ulønnet innsats.
Sekretariatet har i dag en viktig funksjon som utreder og støtte for politisk ledelse
som i et departement eller kommune. Generalsekretærens viktigste oppgave er å
lede sekretariatet slik at saker blir godt belyst og vurdert i forkant av den politiske
behandlingen i Legeforeningens formelle organer. Sekretariatet bistår også i det
arbeidet som utføres av tillitsvalgte på alle nivåer. I sekretariatet er det over tid bygget
opp kompetanse som skal komme hele foreningen til gode.
Ansatte i Tidsskriftet og Forskningsinstituttet inngår også som del av sekretariatet.

Allmennlegenes innflytelse i Legeforeningen

Medlemstallet i AF har i perioden fra 1994 (det første året vi har sikker statistikk
for medlemstall i yrkesforeningene) til 2012 økt fra 3224 til 5401 (68 %), mens
sykehuslegene (Of og Ylf til sammen) har økt fra 7426 til 15 971 (115 %). Vårt inntrykk
er likevel at allmennlegene i løpet at de siste tiårene har fått større innflytelse i
Legeforeningen selv om de relativt sett utgjør færre av foreningens medlemmer. Vi tror
denne innflytelsen i hovedsak skyldes at spesialistutdanningen i allmennmedisin har
funnet sin plass og blir oppfattet som en spesialitet på linje med andre spesialiteter.
At allmennmedisin er den eneste spesialitet som krever formell resertifisering,
understreker fagets ambisjoner og særpreg.
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Dessuten har fastlegeordningen bidratt til å styrke kommunehelsetjenesten som
fundamentet i norsk helsevesen. For Legeforeningen sentralt utgjør allmennlegene en
viktig og spennende medlemsgruppe. Som næringsdrivende trenger og forventer de ofte
en annen type bistand enn sykehuskollegene. Det blir spennende å følge allmennlegene,
deres rolle i helsetjenesten og deres plass i Legeforeningen gjennom de neste 25 årene.
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Allmennmedisin – fortida og framtida frå
ein medisinstudents perspektiv
Kva er det eigentleg som gjer at nokre vel å bli allmennlegar, medan andre blir kirurgar
eller hudlegar? Som medisinstudent er det ikkje alltid like lett å vite kva ein vil. Ein har
ikkje prøva seg i yrkeslivet, ein veit ikkje kva som krevjast, men dei fleste av oss ynskjer
å arbeide med menneske, friske som sjuke. Mange medisinstudentar ynskjer å gå
inn i allmennmedisinen, men saknar informasjon rundt spesialiseringsmoglegheiter,
økonomiske tilhøve og korleis livet som allmennlege faktisk er.
Til tider har medisinstudentar og legar problem med motivasjonen: Kvifor gjer eg
dette? Er det verdt det? For å finne tilbake til denne opphavlege motivasjonen kan
det vere lurt å sjå tilbake på legens rolle. Den gongen byråkratiet var mindre og det
personlege ansvaret større. Dette for å bli minna på kva som faktisk er hovudelementet
i helsevesenet vårt, og dermed kanskje kvar hovudfokuset i grunnutdanninga bør ligge.

Bjørg Bakke
Medisinstudent ved
Universitetet i Bergen
Leiar Norsk
medisinstudentforening
2012—2013

Distriktslegen

Tipptippoldefar min heitte Andreas Bakke. Han utdanna seg ved Universitetet i
København på slutten av 1830-åra og drog deretter tilbake til Noreg for å arbeide. På
denne tida var det legemangel ute i distrikta. Distrikta vart dermed dela inn i svært
store områder som alle skulle ha ein ansvarleg lege. Smittsamme sjukdommar, einsidig
kosthald og store avstandar gjorde legens arbeid utfordrande. Samstundes hadde
legen ei stor stilling i lokalsamfunnet. Ein hadde utdanning, god inntekt og ein sterk
maktposisjon. Ein var lege, men også ein samfunnsaktør med moglegheit for å påverke
samfunnsstrukturar, ikkje minst betre befolkninga sine leveutsikter. Ein arbeidde i
stor grad åleine, men ein hadde fridommen til å vere kreativ for å kome fram til gode
løysingar med minimalt med ressursar.
Samfunnsansvaret legen hadde vart også illustrera gjennom lovar som sa at legen
måtte yte helsehjelp til fattige utan vederlag samt drive vaksinasjon mot koppar. Helse
var av stadig større betyding og legen var hjørnesteinen i dei små lokalsamfunna
rundt om i landet. Ettersom kunnskapen vart større, ressursane aukande, og
kommunikasjonen betre, utvikla også helsesystemet vårt seg raskt. Frå einskilde legar
spreidd over store områder, til eit meir gjennomtenkt og utvikla helsesystem.
Gjennom både gode og dårlege erfaringar har helsevesenet utvikla seg til ein svært
spesialisera og ressurssterk sektor i samfunnet. Levealderen har auka til over 80 år,
sjukdommar er kurative, kreft kan ein overleve og hjelpa er aldri meir enn minutt unna
per telefon. Dette har førd til høgre krav blant befolkninga og dermed også ei sterkare
styring frå myndighetane for å tilby lik behandling i alle delar av landet.

Essensen i primærhelsetenesta

I fortid og framtid vil allmennmedisin alltid ha ei viktig rolle. Det er her pasienten har
sitt fyrste møte med helsevesenet. Det er her pasienten legg fram problema sine
og gjer seg sårbar. Samstundes har helsesektoren endra seg. Helsevesenet er blitt
komplisera å navigere i, både for pasientar og legar. Spesialisthelsetenesta er stor og
stadig i vekst. Den trekkjer dermed også til seg fleire legar, som kanskje kunne nytta
sine talent og interesser i allmennmedisin.
Allmennmedisin er essensen i primærhelsetenesta, og primærhelsetenesta bør vere
hovudfokuset i helsesektoren. Gjennom god folkehelse og førebygging kan samfunnet
spare store summar. Gjennom eit auka fokus på kosthald og aktivitet kan ein dermed
førebyggje mange av livsstilssjukdommane som kjem til å koste samfunnet dyrt i tida
framover. Dette fokuset kjem likevel ikkje av seg sjølv. For at primærhelsetenesta skal

42

ALLMENNLEGEFORENINGEN 75 ÅR

kunne bli eit enda viktigare fokusområde, må haldningane endrast og medisinstudiet må
endrast. Dette må myndighetane gå i spissen for.
Likevel må også fagfeltet allmennmedisin synleggjere kor attraktivt det faktisk er. Det
må promotere seg som eit statusfelt. Å vere allmennlege er viktig og blir stadig viktigare.
Allmennlegane må fortsett ha fridom til å styre sin eigen arbeidsdag utifrå behova til det
området ein arbeider i. Ein må kunne nytte mesteparten av tida si til pasienten, ikkje til
lite effektive IKT-system eller til papirarbeid for NAV. Tida skal nyttast der ein har mest
bruk for den – hos pasienten.

Spesialiststudiet

Medisinstudiet er seks år. I løpet av desse seks åra er store delar av studiet fokusera
mot fagområder i spesialisthelsetenesta. Hovuddelen av førelesning og praksis skjer ved
sjukehus. Utdanninga vår fokuserer i stor grad på det spesialisera, på det avansera – ikkje
nødvendigvis på det vanlege. Dette medfører at medisinstudentar blir tryggare på det
spesialisera enn det vanlege. Ein blir trygg på nettverket som finnast på sjukehusa. Eit
kollegium, hjelpemiddel i form av CT, MR, PET og ei lang rekkje av andre undersøkingar
som kan gje deg ei diagnose på 1-2-3.

“Medisinstudentar
må bli trygge på
den rolla ein har
som allmennlege”

For at allmennmedisinen skal styrkast blant framtidige legar må utdanninga endrast.
Medisinstudentar må bli trygge på den rolla ein har som allmennlege. Ein må bli trygg
på å nytte tida til hjelp. Ein må ha kunnskap om kva som faktisk er vanleg og kva som
må sendast vidare til spesialisthelsetenesta. For å bli trygg i denne rolla må ein ha meir
utplassering i allmennmedisin. Ein må ha forelesarar som sjølv har arbeidd eller arbeider
i faget. Ein må i større grad kommunisere den viktige rolla allmennmedisinen har i
samfunnet.

Attraktive stillingar

I Canada og Australia har ein medisinske fakultet som tek utgangspunkt i
primærhelsetenesta. Undervisninga er desentralisera for at studentane skal få inngåande
kunnskap i nettopp det vanlege. Ein skal vite når ein lungebetennelse skal sendast vidare
og når den ikkje treng det. Ein skal bli forma inn i ei rolle som klinikar. Ein skal kunne
undersøkje pasientar utan å nytte dyre og avansera verktøy for å kunne stille ei diagnose
og setje i gang ei behandling.
På denne måten blir studentar tettare følgt opp. Ein får møte pasientar tidleg
i utdanninga, ein får tryggleik i rolla si og motivasjon og lyst til å gå inn i
faget. Medisinstudentar blir forma av legane ein møter. Allmennmedisin og
primærhelsetenesta lid under eit system som føretrekker spesialisthelsetenesta. Det
må gjerast meir attraktivt å bli allmennlege. Allmennlegane må bli meir offensive for
å vise kor bra fagområde ein arbeider med. Ein må ikkje vere redd for å krevje meir og
samtidig ta meir plass. På den måten kan ein kanskje endre haldningane som nokre i
spesialisthelsetenesta formidlar om allmennmedisin.
God løn, gode arbeidstider, liten vaktbelastning og eit godt arbeidsmiljø. Oppfølging
av kjende pasientar, nye pasientar, born og vaksne. Allmennmedisin har alt. Ein får sjå
utruleg mykje og ein har i tillegg mange goder som spesialisthelsetenesta ikkje kan tilby.
Dette må synleggjerast.

Framtidas medisinstudentar

Rekruttering til allmennmedisin vil bli eit sentralt element i åra framover.
Samhandlingsreforma og det auka kostnadsnivået i helsevesenet vil tvinge fram eit auka
fokus på primærhelsetenesta og førebyggjande behandling i folkehelsa. Dei økonomiske
insentiva frå myndighetane bør også ta plass i utdanningsarenaene. Ved å ytterlegare å
styrke faget allmennmedisin på medisinstudiet vil me få fleire allmennlegar. Studentane
skal sjølvsagt fortsetje å ha klinisk praksis ved sjukehusa, men meir mot slutten av
studiet. Utplassering vil også føre til at studentar får sjå korleis allmennlegen arbeider.
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Ein får tilknyting til staden ein har utplassering og det gjer det mogleg for distrikta å
gjere seg attraktive for seinare tilsetting.
Helsemyndighetane må også ta eit ansvar for rekrutteringa til allmennmedisin.
Ein må gje legane nok fridom til å ha ansvar for sin eigen arbeidsdag. Kvar lege har
sitt interesseområde og sitt fagfokus. Det må vere mogleg å få arbeide individuelt,
samstundes som ein har eit felles grunnlag for kva som skal bli tilbode.

Pasientar framfor papir

Det er fristande å skulde på den auka byråkratiseringa i helsevesenet som årsak
til den redusera rekrutteringa til allmennmedisin. Som medisinstudent har ein ofte
ikkje kjennskap til kor stor del av kvardagen som faktisk gjeng med til papirarbeid
og som dermed tek tid vekk frå pasientane. Motivasjonen for å studere medisin er
ofte eit ynskje om å arbeide med menneske, ikkje drive med papirflytting. Dagens
medisinstudentar treng ein auka visshet om at ei framtid innanfor primærhelsetenesta
er fagleg utfordrande, økonomisk trygt og personleg givande. Allmennmedisinen har
kanskje fått eit omdømmeproblem blant framtidige legar, men dette kan endrast! Men
då må allmennlegane ta større grep om medisinstudentane allereie frå byrjinga av.
For den norske befolkning er det viktig å sikre rekrutteringa til allmennmedisin. Det kan
skje ved betre kommunikasjon, engasjerte allmennlegar, meir praksis og ein god plan
for kva utdanninga vår skal gje oss. Dermed kan framtidas medisinarar også bli viktige
samfunnsaktørar der me påverkar folkehelsa, samstundes som arbeidsdagen består av
pasientar og ikkje papir.

44

ALLMENNLEGEFORENINGEN 75 ÅR

Allmennlegeforeningen (AF) og
Praktiserende Spesialisters Landsforening
(PSL) 1988—2013
Som nåværende leder i PSL, er jeg blitt invitert til å skrive om forholdet mellom våre to
yrkesforeninger gjennom de siste 25 årene. AF fyller 75 år, mens PSL nylig rundet 30 år.
Så derfor kjære storebror, eller storesøster; gratulerer med dagen!
Selv har jeg ikke vært aktiv PSLer lenge nok til å ha inngående kjennskap til den første
delen av perioden jeg er bedt om å omtale. I 1988 var jeg selv helt fersk spesialist,
arbeidet på sykehus, og hadde min forankring i Yngre legers forening (Ylf). Det var derfor
naturlig å kontakte tidligere ledere i PSL for å få mer informasjon om den epoken. Denne
artikkelen er derfor delvis basert på tips og informasjon fra Truls Disen, Harald Guldsten,
Ove Mortensen og Synnøve Bratlie.
Det er blitt sagt om forholdet mellom PSL og AF at det kan likne et søskenforhold, men
at dette ikke er en tilstrekkelig og heller ikke en uttømmende beskrivelse. Snarere kan
man sammenligne relasjonen med et ganske turbulent ekteskap, ispedd en skikkelig
blanding av ”gode og onde dager”. Vi bør vel også si at ekteskapet var arrangert, siden
PSL kun var åtte år i 1988, mens AF var 50.
Uansett hva som er den riktige beskrivelsen, er det et faktum at det er en rekke
fellesnevnere som beskriver medlemmene i våre foreninger. Vi er alle næringsdrivende
leger, som i tillegg til å skjøtte våre legeoppgaver, har ansvaret for planlegging, drift,
investeringer, økonomi, ansettelser og internkontrollsystemer. Vi er arbeidsgivere med
personalansvar, og vi skal sørge for å holde oss selv faglig oppdatert og ajour med den
medisinske utviklingen. Våre finansieringssystemer er temmelig like. PSLere får sine
driftstilskudd fra de regionale helseforetakene, mens AFere har sine pasientlister som
danner grunnlaget for tilskudd fra kommunene. I tillegg kommer til begge grupper,
refusjonene fra Helseøkonomiforvaltningen (HELFO), og egenandelene fra pasientene.

Sverre Dølvik
Spesialist i ØNHsykdommer ved
AGRO øre-nesehalsklinikk
Leder PSL 2011—dd

En del av disse fellestrekkene har også vært medvirkende til noen av konfliktene som har
oppstått mellom foreningene fra tid til annen. Det er en kjensgjerning at vi kjemper om
de samme pengene under tarifforhandlingene, og det har vært ganske tøffe tak mellom
foreningenes representanter i Tariffutvalget i Legeforeningen opp gjennom årene.
En tidligere PSL-leder formulerer det slik : ”Primært hadde vi i 80- og 90-årene et godt
forhold til AF, men det var alltid litt kniving når det gjaldt det økonomiske.
I forhandlingene var det alltid kamp om potten. Kravene fra allmennlegene var ofte så
store at motparten mistet tilliten til dem og ga oss i stedet et bedre utgangspunkt. En
gang resulterte det i splid mellom presidenten sammen med AF på den ene siden, og PSL
på den andre siden. Resultatet av det var at PSL truet med utmeldelse fra Legeforeningen.
Det var bare en trussel, men ble meget seriøst mottatt av president og Legeforening.”
Noen år senere møtte vi den samme knivingen om fordeling av potten, der det såkalte
IPSU-utvalget måtte ha hjelp fra sekretariatet til å lage en fordelingsnøkkel. Den var
sinnrik og kun til å forstå for noen få. Men ikke desto mindre energi ble lagt i de årlige
utregningene til omfordeling basert på IPSU-formlene.
Vi kjemper ikke akkurat om de samme pasientene, men uenighet om henvisning av
pasienter fra allmennlege til praktiserende spesialist var en annen kilde til konflikt i en
periode. En annen tidligere leder oppsummerer dette slik: ”Dette gjaldt spesielt i 2001
da fastlegereformen ble innført. AF ønsket en henvisningsordning hvor den normale vei
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til spesialist gikk via henvisning fra fastlegen. De fleste avtalespesialister praktiserte
dette allerede lenge før fastlegereformen ble innført. Fra PSLs ståsted var det derfor
ingen vesentlig motstand mot at denne ordningen skulle formaliseres. Vi mente
imidlertid at pasienter med kroniske lidelser som trengte spesialistoppfølging burde
unntas fra kravet om ny årlig henvisning mot at fastlegene fikk tilsendt epikrise fra
kontrollene.

“Det er lokalt
samhandling i
praksis bedrives,
der gjensidig
tillit og respekt
for hverandres
faggrupper bidrar
til at vi spiller
hverandre gode”

På styrenivå var det enighet mellom AF og PSL om at man i fellesskap skulle arbeide for
en henvisningsordning med dette som prinsipp. Da fastlegereformen ble etablert våren
2001, var henvisningsordning blitt til henvisningsplikt med krav om ny henvisning
årlig også for kronisk syke. Vår ”trøst” var at vi fikk en overgangsordning på ett år for
å tilpasse oss de nye reglene. Fra PSLs side var det liten tvil om at AF-styret bedrev
dobbeltspill i denne saken. Vi likte det ikke!
PSLs medlemmer innførte henvisningsplikten fra dag en, og det tok ikke lang tid
før de fleste innså at en slik rigid ordning ikke var liv laga. Før prøveåret var omme,
fjernet departementet den omstridte bestemmelsen om at en henvisning bare
gjaldt i maksimalt ett år. I tillegg ble det gjort unntak for kvinner som hadde et legepasientforhold hos gynekolog.
Med andre ord, vi fikk til syvende og sist en henvisningsordning som var enklere og
mer pasientvennlig enn den AF og PSL var enige om i forkant av fastlegereformen. Den
fungerer utmerket den dag i dag, og ingen har, så vidt jeg vet, tatt til orde for å gjøre
endringer.”
Hva en henvisning skal inneholde, og hva som er ”den gode henvisning”, er vi nok
likevel fortsatt ikke helt i mål med. En ordlyd som ”Psyk.?” er kanskje litt snau som
henvisning til psykiater, og ”Redegjør selv” vel kort som henvisning til en spesialist i
somatisk medisin. Vi i PSL har nok også forbedringspotensial. Fastlegene klager over
for dårlige/for sene/manglende epikriser. Det er særlig psykiaterne som somler, noe
allmennlegene nok kan ha rett i.
Enda en annen leder beskriver at forholdet ikke alltid har vært preget av idyll:
”Ellers hadde vi en lei periode for 5—6 år siden da allmennlegene konsekvent kalte
oss i PSL for organspesialister. Jeg som representant for styret i PSL var i møte med
daværende leder av AF for å forklare at vi syntes det var nedsettende og krenkende
med slike betegnelser, samt at vi syntes betegnelsen ble noe snever: For hvilket organ
var f.eks. psykiatri. Sjel-organet, hvor er det?
Hvis dere har lagt merke til det: Betegnelsen forsvant som dugg for solen... Den duellen
var ikke særlig vakker, for å si det som det var.” Disse historiske tilbakeblikkene viser at
diskusjon, uenighet og krangel (dialektikk?) kan være nødvendige ingredienser for at
det skal kunne meisles ut en farbar vei for sameksistens slik at man kan dra i samme
retning. Vi kan kanskje sammenlikne med et ektepar som diskuterer heftig hvor årets
sommerferie skal legges. Sammen kan de to skape et godt produkt.
AF er med sine vel 5000 medlemmer en betydelig større organisasjon enn PSL, med
sine drøyt 1000 aktive medlemmer, og utgjør derfor en vesentlig sterkere maktfaktor i
dagens Helse-Norge enn det PSL gjør.
De utfordringene vi står overfor i dag, med innføringen av samhandlingsreformen,
fastlegeforskriften, stadig nye myndighetspålegg innen IKT og rapportering, viser at
det er viktig at våre organisasjoner klarer å se at vi i hovedsak har svært mange felles
helsepolitiske interesser. PSL støttet kampen AF og Legeforeningen førte mot den først
varslede fastlegeforskriften, og forhåpentlig er denne kampen kronet med hell. PSL
er svært opptatt av hvilken rolle og plassering de praktiserende spesialistene skal ha
etter hvert som samhandlingsreformen innføres. Det snakkes om en desentralisert
spesialisthelsetjeneste. PSL mener at dette bør være et sterkt argument for ytterligere
utbygging av avtalepraksis, og håper at AF vil støtte vår forening i dette.
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De tidligere lederne har gitt oss innblikk i noen av de onde dagene i forholdet mellom
våre yrkesforeninger. De senere årene har klimaet mellom foreningene endret seg til
det bedre med til tider et islett av sjenerøsitet, og et konstruktivt samarbeid om viktige
saker både mot myndigheter og i forholdet til Legeforeningen. I forhandlingene om
normaltariffen har det til og med skjedd at de to foreningene har hjulpet hverandre med
utforming av nye takster, og uttrykkelig ønsket hverandre godt.
Lokalt ser vi at samarbeidet mellom praktiserende spesialister og fastleger stort sett
fungerer effektivt og godt. Forankringen i lokalmiljø, stabilitet og kontinuitet i relasjonen
pasient-fastlege-spesialist er med på å skape kvalitet og trygghet i pasientforløpene. Det
er lokalt at samhandling i praksis bedrives, der gjensidig tillit og respekt for hverandres
faggrupper bidrar til at vi spiller hverandre gode.
Jeg opplever at forholdet mellom våre foreninger i dag er preget av et godt
samarbeidsklima. Det er et uttalt ønske fra PSL om at dette bør og kan fortsette også i
kommende år.
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Allmennlegene og spesialisthelsetjenesten
1988—2013
Lenge leve den gode breddekompetansen
Gratulerer med 75 år!
Først en bekjennelse: Gode allmennleger imponerer meg! Som dyktige multikunstnere
i en sammensatt klinisk hverdag. Som behersker spennet i usorterte problemstillinger
fra all verdens banaliteter til de akutte livstruende tilstander, i alle aldre. Skiller snørr
og bart, og håndterer plager som ikke er sykdom, men bare er livets belastninger.
Og som hver dag har minst en pasient som presenterer symptomer som kan være
kreft. Men der kun en håndfull pr. år har kreft. Som med det gode kliniske blikk
kan berolige pasienten, eller forstår at noe slett ikke stemmer og må forfølges. På
10—20 minutter kunne lytte og gi rom, la pasienten få erfare at plagene vekker
nødvendig oppmerksomhet og forståelse, og at det er en bredde i kompetansen som
pasienten merker i spørsmålsstilling og undersøkelse. Dernest problemløsning og
behandlingsopplegg. Og så ny pasient med en helt annen problemstilling.

Jon Helle
Spesialist i psykiatri
Overlege i St. Olavs
hospital, Divisjon
Psykisk helsevern,
Tiller DPS
Leder av
Overlegeforeningen
2011—dd
Sentralstyremedlem fra
2009—dd

Min egen allmennlegeerfaring har jeg fra i Øst-Finnmark, som turnuskandidat som det
jo het den gangen for 25 år siden, og dernest som kommunelegevikar en liten periode. I
Vadsø møtte jeg erfarne allmennleger som hadde knekket mange koder:

-

Hvordan takle et utall situasjoner på kontoret, eller i hjemmene eller ute i
terrenget, tildels under kummerlige forhold, langt fra kolleger, støttepersonell
og gode fasiliteter.

-

Å finne frem til pasienter med utlagte bøtter som rettesnor, i all slags vær.

-

Hvordan fornye seg, søke ny kunnskap, holde engasjementet, utdanne andre,
gi og få stadig påfyll.

-

Å leve et normalt familieliv parallelt med lange vakter, klar til å rykke ut dag
og natt på oppdrag, i værhardt strøk, med ansvar for liv, med 17 mil eller en
flyreise til nærmeste sykehuset, hvis det var flyvær. Og det var det jo slettes
ikke bestandig. Med storm og horisontalt snøvær var det ikke lett å komme
seg avgårde i det hele tatt, verken til fots eller med bil eller snøscooter. ”Det
er stille på vakt når det er snøstorm”, sa de. ”Jeg sitter på kontoret og kommer
ingen vei. Og pasienten er hjemme og kommer ingen vei. Sånn er det bare”.

-

Hvordan leve som lege og privatperson i et lite samfunn, der man møtte
pasientene på butikken rett etter en konsultasjon om sensitive forhold.

-

Hvordan legge ting bak seg, ikke bekymre seg unødig om morgendagen og
sovne godt om kvelden.

For en ung lege var det viktig å oppleve både legekunst og livskunst på nært hold.
Jeg vil gjerne takke allmennlegene for at dere er så breddekompetente. Man kan
jo se det slik at det er nettopp fordi dere kan håndtere vanlige sykdommer og
helseproblemer at vi i spesialisthelsetjenesten kan få fordype oss i våre spesialområder.
Dere takler ca 90 % av pasientene alene, har gjerne en lang relasjon til pasienten, ja
kanskje til flere generasjoner, og kjenner livssituasjonen godt. Dere har både evne og
vilje til å ta ansvar for et hele. Vi har oftest en kort og heftig relasjon, men skulle gjerne
hatt mer tid til det gode pasientmøtet for å dekke behovet.
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Allmennlegen er i ferd med å bli den siste generalist. I sykehusverdenen har spissingen
gått videre med stormskritt, til gren-spesialisering og evt. ytterligere subspesialisering.
Breddekompetansen blir mindre og mindre på de store sykehusene. Risikoen med dette
er at vi utreder og behandler litt stykkevis og delt og ikke er gode nok til å lage gode
interne, helhetlige pasientforløp. Dermed blir allmennlegens rolle som koordinator viktig,
ja kanskje litt for viktig. Her er nok nødvendige bedringer på gang i sykehusene.

I 1985 ble allmennmedisin godkjent som egen spesialitet

Det høres ut som en selvmotsigelse å være spesialist i bredde, men denne
kvalitetssikringen har vært veldig fornuftig, og jeg ser derfor positivt på en
obligatorisk spesialistutdanning for fastleger. Nå er det drøyt halvparten av fastlegene
som er spesialister. Allmennlegene har for øvrig tatt det hele et skritt videre og
innført en resertifiseringsordning hvert 5. år. En tilsvarende ordning finnes ikke for
sykehusspesialistene, i hvert fall ikke ennå.

“Allmennlegen er i
ferd med å bli den
siste generalist"

Sykehuserfaringen min startet med turnus i indremedisin og kirurgi på Sarpsborg
sykehus i 1987—1988. Den gang var det fem sykehus i Østfold. I Sarpsborg var det
samlet mye klinisk kyndighet som ga trygghet til både pasienter, turnuskandidater og
leger i underordnede stillinger. Jeg husker godt hva overlegen sa om kjennetegnet på en
god kirurg: ”Han vet når man ikke skal operere”.
Mye har skjedd i sykehusene siden den gang og vi arbeider nå annerledes enn før.
Fagene våre har hatt en voldsom utvikling gjennom disse 25 årene. Nye diagnostiske
verktøy og nye behandlingsmetoder, ikke minst teknologikrevende, har spisset
kompetansekravene, og stadig flere kan mer om mindre. Behandlingen er ikke på samme
måte en-lege-sak, men foregår tverrfaglig og i høyspesialiserte team. Dette har i sin tur
gitt et sentraliseringstrykk. Mantraet på 2000-tallet ble «Sentraliser det man må, og
desentraliser det man kan».
Om et par år står nytt Østfold-sykehus ferdig på Kalnes nord for Sarpsborg, til erstatning
for det som en gang var sykehusene i Fredrikstad, Halden, Sarpsborg og Moss og Askim.
Da er det stort sett bare ett sted å legge inn pasientene.
Vanskeligere er det en del andre steder i landet. Der har man ikke et nytt sykehus på
trappene, og må funksjonsfordele. Funksjonsfordeling mellom sykehusene har gjort det
vanskeligere for allmennlegene å vite hvem som tar i mot hva.
På noen sykehus opplever legen at sykehus fratas oppgaver, og de frykter nedleggelser
på sikt, en slags «langpiningsnedleggelser». Til tross for at «Ingen lokalsykehus
skal legges ned», som regjeringen sa i Soria Moria-erklæringen, senest bekreftet
i Oppdragsdokument 2013 fra Helse- og Omsorgsdepartementet til de regionale
helseforetakene. Det har blitt mange kamper i mindre byer og i distriktene. Og mange
spør seg om hva et ”sykehus” egentlig skal være. Derfor har Overlegeforeningen tatt
initiativet til «Nasjonal sykehusplan», som nå Legeforeningen sentralt jobber mye med,
og som skal bidra til at både befolkningen, allmennlegen og sykehuslegen bedre kan vite
hva de skal forholde seg til i årene fremover.
Foretaksmodellen for sykehus fra 2002 har bidratt til de store forandringene i
sykehusstrukturen. Og til en høyere effektivitet og kvalitet. Liggetiden er blitt kortere,
sengene er blitt færre, pasientene skrives ut sykere, og mer av utredning og behandling
foregår poliklinisk. Dette har i sin tur ført til at pasientene får mer avansert behandling
nær bosted, som f.eks. dialyse og respiratorbehandling. En viss grad av jobbglidning er
resultatet: Allmennlegen har fått nye problemstillinger å forholde seg til, og vi er blitt mer
felles om en del av pasientene. Og flere får dø hjemme eller i sykehjem.
I denne sammenheng har praksiskonsulentordningen fra 2005 vært et gode, for bedre
gjensidig forståelse av behov og muligheter, og bedre pasientforløp. Rollen kan bli enda
viktigere i fremtiden.
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Som leger har vi hatt mye felles de siste 2500 år, fra den spede begynnelse i teoretisk
og empirisk gresk legekunst. Fra 1603 er vi felles i det offentlige helsevesen i Norge.
Men rollene våre i samfunnet har vært forskjellige: Den gamle distriktslegen var alene,
med kona som medhjelper, i store distrikter, og var opphøyd og myteomspunnet.
Overlegen på sykehus var kongen på haugen. Den tid er forbi, men fortsatt har leger
status pga høy kompetanse og viktige samfunnsoppdrag.
Distriktslegen ble etter hvert kommunelege i større enheter med støttepersonell
og felles vaktsamarbeid over kommunegrenser, og pasientene kommer i større
grad til legen og ikke omvendt. Videre har det vært en stor vekst i legeårsverk i hele
helsetjenesten, mest i spesialisthelsetjenesten.
Siden 2001 har vi hatt «fastlegen», som raskt er blitt et fenomen som pasientene
er svært så godt fornøyd med. På sykehus er vi alltid opptatt av «hvem er fastlegen
din». Fastlegen er nå det selvfølgelige ankerfeste for enhver sykehuspasient og
sykehuslegenes viktigste samarbeidspartner. t
Like vellykket var ikke ordningen med «pasientansvarlig lege» i sykehus, med egen
forskrift fra 2001. Intensjonen var god: Hver pasient i sykehus skulle ha en navngitt
lege til å koordinere undersøkelse og behandling og være sentral i kommunikasjon,
også med primærhelsetjenesten. Ordningen viste seg å være for omfattende og for lite
treffsikker, og for mange pasienter ble den i praksis ikke gjennomført slik loven krevde.
Men behovet for funksjonen var ikke borte. Per Fugellis begrep «engangsleger», som
han møtte 37 av under sin kreftsykdom i 2009—2010, sier noe om det (Aftenposten
03.02.11). I 2011 ble loven endret slik at ordningen nå heter «koordinator» og er
avgrenset til å gjelde for pasienter med behov for komplekse eller langvarige og
koordinerte tjenester. Loven sier at koordinator bør være lege. Vi får håpe at også
samhandlingen på lege-til-lege-nivå kan ha nytte av endringen.
Med samhandlingsreformen fra 2011 skal fokuset i helsetjenesten dreies mer mot
«venstre», mot forebygging, tidlig innsats og tjenester nærmere der pasienten bor.
Men samarbeidet og oppgavefordelingen om pasientene har dreiet presset på tidlig
retur av utskrivningsklare pasienter enda en omdreining. Mange kommuner har klart å
ta imot forbausende mange pasienter. Men vi spør oss om til hva og til hvilken pris, ikke
minst for kommunens øvrige hjelpetrengende som har behov for en seng og omsorg.
Penger som virkemiddel både i sykehus og kommune virker, dessverre, alt for effektivt.
Det hadde vært bedre om vi alle var flinkere til å tenke gode pasientforløp uten penger
som straff eller belønning.
Sett fra sykehushold er det viktig at kommunene er i stand til å påta seg de nye
oppgavene og at sykehuslegene kan stole på de enheter som overtar pasientene. Gode
allmennleger er da gull verdt.
Oppdragsdokumentet for 2013 har som mål at det skal være en avklart arbeidsdeling
mellom helseforetak og kommuner og etablerte funksjoner og tjenester som
understøtter kommunenes behov for veiledning og støtte. Det skal være utarbeidet
planer for desentralisering av spesialisthelsetjenester i dialog med kommunene. Og
helseforetakene skal samarbeide med kommunene om etableringen av øyeblikkelighjelp-døgn-tilbud i kommunene som et alternativ til sykehusinnleggelse, med kvalitet
som reelt sett avlaster sykehusene.
Allmennlegen er inngangsporten til spesialisthelsetjenesten for pasienter som trenger
mer spisset kompetanse. Årlig sendes et par millioner henvisninger til spesialist i
Norge. Mange henvisninger er gode. Det er heldigvis lenge siden vi kunne oppleve
henvisninger av typen «Obs. mentalis. Henvises». På sykehusene blir henvisningene
vurdert av inntaksteamene, og dette er faktisk en ganske omfattende jobb. Felles har vi
på hver vår kant et ansvar for den vanskelige prioriteringen. Hvor skal terskelen for rett
til behandling gå?
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En ting er sikkert: En del pasienter som henvises kunne nok vært behandlet hos
allmennlegen hvis de fikk akkurat den ekstra støtten eller avklaringen de trenger på veien.
På telefon, ved besøk på legekontoret, eller via elektroniske hjelpemidler i tekst og bilde.
Når kommer vi for øvrig videre fra et steinaldernivå på IKT i helsetjenesten? Her må
staten på banen.
Selvfølgelig er det avgjørende med god forståelse for hverandres informasjonsbehov.
Epikriser fra sykehus har kommet raskere med årene, i tråd med nasjonale krav til
«epikrisetid», i noen tilfeller sammen med pasienten. Det er ypperlig for dem som skal
følge pasienten videre. Samtidig kan det være en utfordring å få med alle opplysningene
som er nødvendige for pasientsikkerheten. Kanskje har ikke alle relevante svar kommet
ennå. At epikrisene i større grad er skrevet med det for øyet at de skal være forståelig
både for allmennlege, pasient og pårørende er bra og vitner om større respekt for andres
behov. Men fortsatt har nok epikriser et forbedringspotensial.
En ny måte å samarbeide på er via nyopprettede kompetanseområder, og da særlig
alders- og sykehjemsmedisin. Vi har et tydelig felles ansvar for å bedre den medisinske
hjelpen til våre eldre som har bygget samfunnet, og som dels ikke får et verdig tilbud.
Myndighetene bør også legge bedre til rette for at sykehjemslegen får mulighet til å være
nettopp det, over tid.
God samhandling handler om å ha tillit til hverandre. Denne bygges over tid ved at vi
kjenner hverandres kompetanse, og evne og vilje til å levere kvalitet og å yte service til
pasientene og hverandre. Da bidrar vi også til å gjøre hverandre gode. I sin tur legges så
grunnlaget for å snakke godt om hverandre, ikke minst overfor pasientene. Derfor har jeg
tro på at sykehusleger og allmennleger møtes direkte for å diskutere pasienter.

"God samhandling
bygges over tid
ved at vi kjenner
hverandres
kompetanse, og
evne og vilje til
å levere kvalitet
og yte service til
pasientene og
hverandre"

Sammen har vi ansvar for både utdanning av medisinstudenter og spesialistkandidater.
God praksisnær undervisning i både første- og andrelinje vil gi best leger.
Sykehustjeneste kan være bøygen for allmennleger i spesialisering, men vi bør sørge for
at dette legges best mulig til rette. Fra egen erfaring ser jeg hvor verdifullt et år i psykiatri
kan være, både for allmennlegen og for psykiatrisk avdeling.
Allmennlegene har tatt initiativet til, og trenger, SAK, Senter for allmennmedisinsk
kompetanseutvikling. Myndighetene må her komme støttende til, noe de så langt
ikke har gjort. Allmennlegene bør også få større rom for forskning relevant for
allmennmedisin. I sykehus har 12,6 % av overlegene doktorgrad (Legeforeningstall pr
21.5.2012), mens tilsvarende for allmennlegene er 1,5 %.
Hva kan sykehuslegene lære av allmennlegen? Jeg vil gjerne trekke frem kampen mot
myndighetenes forslag til ny fastlegeforskrift som kom rett før jul 2011. Da så vi en
voldsom mobilisering, et engasjement med mange ulike innretninger, men der man
samlet utgjorde en kraft og fikk til nødvendige endringer. ”Fastleger har noe mindre
tendens til servilitet overfor systemet enn sykehusansatte”, sa en profilert sykehuslege,
og har kanskje rett. Fra Overlegeforeningens side var det viktig å stå sammen med
dere i kampen. Vi trenger gode fastleger, og da må kårene og arbeidsforholdene være
rekrutterende. Så håper jeg alle så at når vi står samlet, er vi sterke. Godt å vite for
kommende slag….
I fremtiden blir allmennlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten knyttet enda nærmere
hverandre. Pasienter som trenger hyppige konsultasjoner hos spesialist, og fremfor
alt . eldre, vil ønske kort reiseavstand. Hvis dette skal være mulig, må noen deler av
spesialisthelsetjenesten være desentralisert, og da gjerne samlokalisert med større
fastlegekontor, som i et lokalmedisinsk senter. Indremedisin og psykiatri er spesialiteter
som for en del kan fungere desentralt, mens kirurgi trolig vil kreve stadig mer spesialisert
kompetanse og ditto utstyr, noe som virker sentraliserende.
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Skal man spå litt for fremtiden, kan det hende det kommer et økt press på at
helsetjenesten samles under en eier, og at det i større grad blir felles journalsystemer.
”En innbygger – en journal” er nylig lansert fra regjeringen, men taushetsplikten må
sikres så ingen pasient får svekket tillit til helsetjenesten.
Til slutt: Som allmennleger og sykehusleger setter vi vår ære i å hjelpe pasientene
så godt vi kan med våre holdninger, kunnskaper og ferdigheter. En felles rettesnor
har Søren Kierkegaard (1813—1855) gitt oss for å lykkes: ”Skal man hjelpe en annen,
må man først finne ut hvor han er, og møte ham der. Dette er første bud i all sann
hjelpekunst.”
It´s simple, but it isn´t easy.
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Fastlegeordningens tilblivelse
Mine opplevelser som president.
I denne artikkelen beskrives noen av prosessene rundt de store helsereformene som startet
i 1996, slik jeg som president opplevde det. Det var avgjørende for å oppnå gode ordninger
for legene at foreningen kunne opptre som en forpliktende samarbeidspartner overfor
myndighetene
Da jeg tiltrådte i presidentvervet 1.1.96 sto Legeforeningen foran en meget krevende vår.
Gudmund Hernes hadde nettopp tiltrådt som helseminister og hadde gitt seg selv 100
dager for å «forstå» helsetjenesten, for deretter å skulle foreskrive den nødvendige og
riktige medisin. Det ble starten på en meget hektisk periode der Stortingsmeldingene og
proposisjonene kom tett som hagel i de følgende år.
Sentralt i dette arbeidet var også statens (helseministerens) forhold til legene og
Legeforeningen. Gudmund Hernes inviterte Legeforeningen til dialog. Legeforeningen
valgte å gå i den dialogen med vilje til å finne gode løsninger, ikke bare for legene, men
også for pasientene og helsemyndighetene. En slik dialog er forpliktende. Skal man få
noe må man også gi noe.
Lønnsoppgjøret for sykehuslegene sto i fokus som aldri før, det var skyhøye forventninger
til resultatene, og det var mye uro ved sykehusene. Det var en samstemt Legeforening
som hadde valgt å prioritere særlig de underordnede sykehusleger i oppgjøret, og for
en gangs skyld var det en forståelse for at når noe ble prioritert, måtte andre ting vike.
Allmennlegene hadde således akseptert at deres oppgjør dette året (normaltariffen) ikke
ville bli mer enn inndekning av kostnadsveksten, og derved la de 100 mill inn i potten i de
andre forhandlingene.

Hans Petter Aarseth
Spesialist i urologi
Seniorrådgiver
Helsedirektoratet
President i Legeforeningen
1995—2001

Et annet stort tema denne våren var det som etter hvert ble Ot.prp. nr. 47 (1996—97)
Avvikling av refusjoner til helsepersonell uten driftsavtale – oppretting av flere driftsavtaler
for privatpraktiserende helsepersonell. Arbeiderpartiet under ledelse av Gudmund Hernes
beskrev her privat spesialistpraksis som en viktig og vesentlig del av den offentlige
spesialisthelsetjeneste, men staten var i ferd med å foreta en ny innstramningsrunde
på refusjonsretten. Det var to mål med dette; kontroll over utgiftsveksten og å hindre
at spesialister forlot sykehusstillinger til fordel for privat praksis. På dette tidspunkt var
det mer enn 1000 avtaleløse spesialister (inkl. noe over 300 psykologspesialister) som
derved sto i fare for å miste sitt inntektsgrunnlag gjennom trygderefusjonen.
Et tredje tema som skulle komme til å prege de politiske arbeidet i Legeforeningen i flere
år, var fastlegeordningen. Våren 2006 var en treårig prøveperiode med fastlegeordning i
fire forsøkskommuner avsluttet. Legeforeningen hadde vært aktivt medvirkende for å få
til forsøksordningen som ble gjennomført i Åsnes, Trondheim, Lillehammer og Tromsø
kommuner. Forsøket var evaluert og det hadde i hovedsak fått gode karakterer. Et forhold
som ble påpekt var at kvinnelige leger opplevde det som noe mer krevende og mindre
økonomisk attraktivt å være fastlege, noe som ble antatt å ha sammenheng med tilvalg
av pasienter til de kvinnelige legers lister. For øvrig var både kommuner, befolkning og
involverte leger i store trekk positive til ordningen.
Det var således i en nokså turbulent periode. Sentralstyret skulle ta stilling til om
en fastlegeordning skulle være et mål for foreningen i vårt videre arbeid. Den første
diskusjonen ble gjennomført i Sentralstyrets arbeidsmøte som den våren (1996) var lagt
til London. Det var ikke ensidig jubel. Sentralstyrets to allmennlegerepresentanter ga
uttrykk for skepsis og mente at en lang rekke forutsetninger måtte innfris for at
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allmennlegekorpset skulle se seg tjent med å bli fastleger. Det ble uttrykt en betydelig
bekymring for at en fastlegeordning ville bety slutten på det liberale legeyrket og at
legene i sin praksis ville bli overstyrt av kommunebyråkratiet. Et samlet sentralstyre
gikk likevel inn for at Legeforeningen ville være en aktiv pådriver for å få til en
landsomfattende fastlegeordning, men på visse premisser.
Lønnsoppgjøret ble en suksess særlig for de underordnede sykehusleger men også for
overlegene. Normaltariffen ble i praksis frosset, det var Aplfs bidrag til suksessen.
Arbeidet med fastlegereformen sto litt fast og det var uttalt uenighet mellom de som
representerte allmennlegene og de som arbeidet mer inn mot det samfunnsmedisinske
i kommunene. For meg som president ville det være umulig eller i beste fall svært
vanskelig, å arbeide med en så stor reform hvis ikke foreningen sto samlet bak arbeidet.
Det var derfor avgjørende, ikke bare for fastlegetenkningen, men for å kunne gå
inn i en forpliktende dialog med politikerne, at vi kunne utvikle en felles plattform. I
Danmark hadde de erfaringer med en listelegeordning. Derfor ble en delegasjon med
representanter for allmennlegene og de offentlige kommuneleger sendt på studietur
dit. Det ble et gjennombrudd. I det som internt i Legeforeningen ble omtalt som
«Lumskebugt-traktaten» (Lumskebugten var en ikke ukjent restaurant i København) ble
en enighet mellom de to legegruppene utmeislet.
Legeforeningens ledelse la da til grunn at vi var i posisjon til å innta en aktiv rolle i
det arbeidet som Gudmund Hernes hadde varslet og til dels allerede igangsatt. I et
brev til helseministeren skisserte vi noen hovedtrekk i en ønsket utvikling, der vi også
var forpliktende på medlemmenes vegne. Dette brevet var slik jeg så det og ser det,
en viktig inngangsbillett til det videre arbeid. Ikke alle var enige i det, noen hevdet
at presidenten her hadde gått langt utover sine fullmakter. Det som i praksis var et
mistillitsforslag ble behandlet i et ekstraordinært landsstyremøte høsten 1996. Etter 10
timers debatt med en lang rekke fremsatte forslag, fikk presidenten tillit fra et nærmest
enstemmig landsstyre.
Den første frukten vi kunne høste var Ot.prp 47. Det ble en suksess: Vi fikk
fylkeskommunale avtaler for så godt som alle som på dette tidspunkt drev en
organisert privatpraksis, enten det var som heltidsbeskjeftigelse eller som deltid.
Staten la på bordet noen hundre millioner som fullfinansierte fylkenes økte utgifter. Til
gjengjeld inngikk vi en rammeavtale for privat avtalepraksis som hadde som formål at
dette private supplement i større grad skulle kunne bli en integrert del av en offentlig
organisert spesialisthelsetjeneste, der de private avtalespesialister kunne inngå i et
tettere samarbeid med sykehusavdelingene.
Så fulgte arbeidet med fastlegereformen. Det varte i fire år. Det var mye skepsis i
allmennlegekorpset og på sin generalforsamling i 1997 besluttet Aplf at de ville ha
en uravstemning blant sine medlemmer med en etterfølgende generalforsamling om
en fremforhandlet løsning, før Aplf overfor Legeforeningen kunne gi sin tilslutning.
I og med at en fastlegeordning ville bli hjemlet i lov var jo dette en litt besynderlig
beslutning. Men samtidig var det slik at hvis en fastlegeordning skulle være mulig
å gjennomføre, måtte det store flertall av allmennleger ønske å bli fastleger hvis
ordningen kom.
Det videre arbeidet var meget krevende. Fremtredende representanter for
allmennlegene sluttet seg til foreningens linje. Men jeg oppfattet nok at noen egentlig
var sterke motstandere og hadde lagt en strategi der det ved å stille krav som ikke
kunne bli innfridd, til slutt kunne medføre at reformen ville dø på rot. Kravet om at
allmennlegene skulle ha en fremforhandlet ordning til uravstemning ble foreslått av
styret i Aplf med Hans Kristian Bakke i spissen. Det hadde sin rot i styrets forståelse
av at et helt avgjørende suksesskriterium ville være at et solid flertall av allmennlegene
faktisk ville ønske å bli fastleger i eventuell ordning. Samtidig hadde jeg som president,
en klar oppfatning av at motstanderne av fastlegeordningen støttet kravet om en slik
uravstemning i troen på at et flertall ville si nei.
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Det videre arbeidet skjedde i et nært og godt samarbeid med helseministre og
departement, KS og Sosial- og helsekomiteen i Stortinget. Det var både en diskusjon
om hvordan en ordning skulle være, hva som skulle være regulert og ikke minst hva som
skulle lovbestemmes, hva som skulle være i forskrift og hva som skulle være i avtaler. Fra
Legeforeningens side var det også viktig at staten måtte være part i en avtale, da vi så
staten som en garantist mot utilsiktet utglidning av ordningen.
Det vil være helt feil i historiefortellingen ikke å fremheve det meget gode samarbeid
som var mellom presidenten og Aplfs leder Hans Kristian Bakke. Vi delte visjonen og
utviklet sammenfallende synspunkter på virkemiddelbruken. Og forhandlingssjefene
Sverre Strand og Øyvind Sæbø hadde evnen til å omsette visjon til strategiske og taktiske
grep. Og vi vet jo hvordan det gikk. Vi fikk til en ordning som ved avstemning blant
allmennlegene fikk tilslutning fra nær to tredjedeler og som utviklingene i etterkant har
vist seg å være meget god. Evalueringene som er gjennomført peker på fastlegeformen
som en meget vellykket reform. Likevel er det sett fra mitt ståsted slik at ikke alle,
visjoner er innfridd etter mer enn ti år. Det er etter mitt syn ikke fordi ordningen ikke er
god men fordi partene, og da særlig kommunene, ikke har lagt nok vekt på å fremme god
faglighet i ordningen.
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Den lange og krevende veien frem til
fastlegeordningen
8. november 2000 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Alment praktiserende
lægers forening (Aplf) i Hamar. Foreningen skulle ta stilling til de fremforhandlede
rammene for en fastlegeordning. Resultatet er kjent. Etter at det tidligere på høsten hadde
vært en rådgivende avstemning, ga allmennlegene sin tilslutning. Dette gjorde det enkelt
for Den norske lægeforening å gjøre det samme i ekstraordinært landsstyremøte 14.
november samme år. Fastlegeordningen trådte i kraft 1. juni 2001. Det var ikke gitt at det
skulle ende slik — veien frem var lang og broket.

Bakteppe

Hans Kristian Bakke
Fastlege
Spesialist i allmennmedisin,
dr.med.
Leder Aplf 1995—2001
Visepresident Legeforeningen
2000—2002
President Legeforeningen
2002—2005

Tankene om en fastlegeordning med listesystem i Norge ble fremført allerede på
slutten 70-tallet. Både i utredningen ”Tanker om morgendagens primærlegetjeneste”
fra Aplf og Offentlige legers landsforening (Oll) i 1978 og i ”Generalplan for
allmennmedisin i Norge” fra Aplf og Oll i 1982 fremkommer det forslag om en
organisering av allmennlegetjenesten etter et system med pasienter på liste.
Forslagene ble møtt med stor skepsis fra store deler av allmennlegekorpset.
I 1984 fikk vi ”Lov om helsetjenesten i kommunene”. Allmennlegetjenesten ble
da et kommunalt ansvar og innbyggerne fikk rett på nødvendig helsetjeneste,
herunder allmennlegetjeneste, fra kommunen. Mens våre tjenester tidligere ble
finansiert gjennom refusjoner fra folketrygden og pasientbetaling, fikk vi nå en ny
finansieringsordning gjennom et kommunalt driftstilskudd og en redusert normaltariff.
De daværende allmennleger og distriktsleger fikk som overgangsordning rett til
avtale om driftstilskudd eller fast ansettelse i den kommunen hvor de praktiserte.
Allmennleger som etablerte seg etter 1.4.84 og som ikke oppnådde avtale, måtte
avfinne seg med den reduserte tariff og belaste sine pasienter med en høyere
egenandel for å kompensere det manglende driftstilskudd.
Om vi trenger igjennom de politiske honnørordene som ble brukt om reformen, er det
dessverre åpenbart at det viktigste målet var å begrense den sterke utgiftsveksten
somhadde funnet sted i allmennlegetjenesten fra 1980. Det var poenget med å legge
antall driftstilskuddsavtaler under kommunal kontroll og å redusere ytelseshonorarene.
Denne ordningen viste seg snart å føre til at kommuner rasjonerte på antall leger – for
å spare penger. Attraktive kommuner uten plagsom moral og ideologi spekulerte i
avtaleløs etablering for å slippe driftstilskuddsutgiftene. Ved det lot man innbyggerne
betale høye egenandeler hos leger uten avtale.
Utviklingen var iallfall delvis i samsvar med regjeringens ønske. I Stortingsmelding
nr 41 (87—88) ”Nasjonal helseplan” fikk privat allmennpraksis etter
driftstilskuddsordningen en rent utrolig negativ omtale. Regjeringen foreslo å overføre
alle folketrygdens sykehjelpsmidler til kommunesektoren gjennom rammetilskudd,
og la kommunesektoren selv avgjøre om den ville ha fastlønte leger eller gå over til
et anbudssystem for privat praksis. Dersom kommunene ikke så seg tjent med privat
praksis ville det være en fordel for alle parter at den opphørte ”som lite forenlig med de
mål vi har for kommunehelsetjenesten”!
Det er mulig at ønskene om å knekke privat allmennpraksis ville ha lykkes hvis
myndighetene samtidig hadde gjort vilkårene for fastlønnet allmennmedisin mer
attraktive. Men både kommunene og kommune- og bydelslegene ble sulteforet.
Fastlønnstilskuddet holdt ikke takten, og i lønnsoppgjørene ble de fastlønte leger år for
år tapere sammen med andre akademikere i offentlig sektor. Fra 1991 tok legene saken i
egne hender og presset frem overgang fra kommunelegestatus til avtalestatus – og
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i stigende tempo utover 90-tallet. At dette lot seg gjøre, må ses i sammenheng med
den politiske avideologiseringen av sosialdemokratiet som fant sted under Gro Harlem
Brundtland sine siste regjeringsperioder. Etter hvert økte også antall avtaleløse leger – til
tross for manglende trygderefusjon.
Det verste ved det systemet vi hadde utover 80- og 90-tallet var en kraftig mangel på
symmetri mellom befolkningens behov og de politiske krefter og økonomiske og juridiske
mekanismer som kunne presse frem og stimulere en utvikling.
Allmennmedisinen var i en form for krise både med hensyn til å distribuere sine faglige
tjenester på en god og rettferdig måte og med hensyn til rekruttering og faglig utvikling.
Vi hadde gjennom år vært tvunget til å forsvare en posisjon med åpenbare svakheter.
Rekrutteringen og stabiliteten var dårlig, vaktbelastningen uverdig og selv i sentrale strøk
og byer sto stillinger ubesatt. Sykehusene opprettet 400 stillinger hvert år, kommunene
kun 35!
Det var på høy tid å komme offensivt ut med klare mål for allmennmedisinens utvikling
både i omfang, geografisk fordeling og faglig innhold.
Det var ikke legene alene som forsto at utviklingen av 84-reformen var begredelig. Også
andre fremførte tanker om alternative former for organisering. I Stortingsmelding nr.
41 (1987—88) – Nasjonal Helseplan ble det foreslått avgrensning av befolkningsansvar
både etter et listepasientsystem og etter en modell med geografisk definerte områder.
Videre, i Stortingsmelding nr. 36 (1989—90) – Røynsler med lova om helsetenesta i
kommunane, ble det foreslått en forsøksordning med et listepasientsystem. Og 4. juli
1991vedtok Stortinget ”Lov om forsøk med listepasientforsøk i kommunehelsetjenesten”.
Vi fikk ved dette vedtaket forsøk med listepasientsystem i de 4 kommunene Tromsø,
Trondheim, Lillehammer og Åsnes (1993—1996). Legeforeningen og Aplf bidro ved
etablering av rammene for forsøket. Samtidig var det en betydelig skepsis blant
allmennlegene mot å gå inn i en fastlegeordning.

Det lange løpet — Allmennlegene forbereder seg

Ved Aplfs generalforsamling i 1993 i Stavanger, ble ny leder (Kåre Reiten) og store deler
av styret valgt ut fra deres sterkt uttalte motstand til en fastlegeordning. Dette styret
så imidlertid klart hva som kunne komme og valgte, klokelig nok, å starte arbeidet
med utforming av krav til rammer for en eventuell fastlegeordning. Etter å ha vært
nestleder i 2 år, ble jeg til leder av foreningen fra 1996. Det skulle vare i til sammen 6
år. Arbeidet med våre krav til utforming av ordningen ble svært omfattende. Mange
kunne vært nevnt, men i hele denne tiden hadde jeg Gunnar Ramstad og Eirik Bø Larsen
med meg i styret. I samme periode var Hans Petter Aarseth president i Den norske
lægeforening. Innsatsen fra disse tre var helt nødvendig for å nå de mål vi måtte nå
for å kunne håpe på medlemmenes tilslutning. Det samme gjelder Svein Steinert i
Tromsø. Tromsø ble valgt som en av forsøkskommunene fordi allmennlegetjenesten der
nærmest lå på «sotteseng» etter mange års kommunalt vanstyre. Steinert var i tillegg
leder av Aplfs fagutvalg i perioden 1998—2002, og hadde vært medlem av utvalget fra
1996. Han bidro sterkt ved å tilføre styret i Aplf nødvendige erfaringer fra forsøket og
pekte på helt nødvendige endringer en nasjonal ordning måtte innebære. Nevnes må
også Tom Christiansen, som i 1997 gikk ut av Legeforeningens sentralstyre for å lede
fastlegeprosjektet i departementet. Hans innsikt i allmennlegegjerningen gjorde at vi
kunne møte en motpart med kunnskap om og innsikt i våre tjenester, og de utfordringer
en fastlegeordning kunne innebære om ikke rammene ble av en karakter som ville gjør
det mulig for legene å ivareta de pliktene og det ansvar som måtte ligge i ordningen.
Den tydelig uttalte skepsisen blant allmennlegene var i seg selv et viktig bidrag til
det forhandlingsresultatet vi oppnådde. Staten og KS var smertelig klar over at det
ikke kunne bli noen fastlegeordning om legene ikke fant rammene for yrkesutøvelsen
tilstrekkelig ivaretatt.
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Vi høstet verdifulle erfaringer fra forsøkskommunene og vi hadde omfattende kontakt
med de allmennmedisinske organisasjonene i andre land med listeordning – spesielt
Praktiserende lægers organisasjon (PLO) i Danmark.

"Spørsmålet om
en fastlegeordning
ble den desidert
viktigste
saken på alle
generalforsamlinger
i Aplf utover
90-tallet"

Spørsmålet om en fastlegeordning ble den desidert viktigste saken på alle
generalforsamlinger i Aplf utover hele 90-tallet. Den gang hadde alle medlemmer
av foreningen møte-, tale- og forslagsrett. Det var enkelte år mer enn 200 deltagere!
Hver gang fikk styret det mandat å forhandle frem rammer for en fastlegeordning. Dels
ble det fattet vedtak om hvilke krav som skulle fremmes og hvordan sluttresultatet av
forhandlingene skulle håndteres. I 1997 vedtok generalforsamlingen den innledningsvis
nevnte avstemningen over forhandlingsresultatet blant medlemmene. For tillitsvalgte
med noen grad av sans for risikosport, var dette kjærkomment. Trykket bakfra i
forhandlingene ble ikke mindre ved det.

Allmennlegenes krav til en fastlegeordning

Vi tok utgangspunkt i de felles mål for ordningen: «Tilgjengelighet og trygghet for
pasienten».
Våre krav ble utformet ut fra noen overordnede betraktninger. De mest sentrale var:
Det ansvar legene skulle ta på seg (på vegne av kommunen ta ansvar for en del (listen)
av befolkningens legebehov) måtte følges av en tilsvarende myndighet til å innrette
egen virksomhet slik at pasientene kunne ivaretas på en forsvarlig måte. I dette lå også
muligheten til å prioritere dem med størst behov foran dem med mindre behov for
legens tjenester, og ha kontroll på antall pasienter på egen liste.
Legemangelen i kommunene hadde vært pasientenes og legenes problem. Vi krevde at
allmennlegedekningen i stedet måtte bedres gjennom en kombinasjon av styrking av
pasientenes rettigheter overfor kommunene, en sterk rett for den enkelte allmennlege
til å sette grenser for det ansvar hun eller han skulle ta på seg, og at legedekningen
måtte gjøres tilnærmet uavhengig av kommunenes økonomi. Kommunene måtte
således frarøves det økonomiske incentiv til å rasjonere på antall leger. Antall leger
måtte derfor defineres ut fra andre kriterier enn kommunenes varierende motivasjon
for å prioritere allmennlegetjenesten. Kommunenes utgifter måtte baseres på antall
innbyggere, ikke antall leger som tidligere.
Særskilte tiltak for distriktene for å styrke rekruttering og stabilitet.
Kommunenes andel av finansieringen gjennom basistilskuddet måtte ikke overstige
30 %, da dette økonomisk favoriserte byer fremfor distrikter, og menn fremfor kvinner.
Det måtte etableres grenser for hvor mange timer per uke kommunene kunne kreve
av ikke-kurativt arbeid fra den enkelte lege. Videre skulle ikke kommunen kunne
pålegge annet enn allmennmedisinske oppgaver. Samfunnsmedisin skulle utøves av
samfunnsmedisinere.
Ansvaret for egne pasienter kunne ikke være uten grenser. Det måtte blant annet
være anledning til faglig oppdatering, ta ferie, kunne henvise pasienter til legevakt
om det skulle være nødvendig; ved stor pågang når influensaen herjer eller andre
samtidighetshendelser – flere leger fraværende av ulike grunner som kommunalt
arbeid og sykdom. Vi krevde at legene ikke kunne tilpliktes mer enn 44 ukers
arbeidsplikt og ikke mer enn 28 timer/uke åpningstid ved avtale om full kurativ tjeneste
(ikke bistilling).
Plikten til å dekke opp for kolleger som vikar måtte avgrenses i omfang og årsak til
vikarbehov.

58

ALLMENNLEGEFORENINGEN 75 ÅR

Prisen ved omsetning av praksis skulle ikke lenger reguleres i avtaler. Hensikten var å
gjøre det mer attraktivt å starte opp nye praksiser fra bunn (noe det var sterkt behov
for), stimulere legene til å øke/opprettholde kvaliteten inntil man skulle gå ut av faget og
samtidig sørge for at gode praksiser kunne selges til en høyere pris enn praksiser med
mindre grad av «orden i sakene».
Det måtte bli trygt å investere i egen legepraksis på den måten at kommunene ikke alene
kunne velge å inndra en hjemmel.

Motpartens «tilbud» om regulering av fastlegeordningen

Rammene for denne artikkelen gir ikke rom for omfattende beskrivelse av dette – selv om
det hadde vært fornøyelig. Jeg begrenser meg derfor til å gjengi punktvis hovedtrekkene i
Høringsnotatet fra Helsedepartementet om fastlegeordningen fra oktober 1998:
Høringsnotatet inneholdt, i forskrifts form, en rekke muligheter for kommunale pålegg
overfor legene. Blant annet:

1.
2.
3.
4.
5.

Listelengde pr. kurativ uke på 1800 pasienter i 2 år, og 1500 fra år 2002.
20 % øket listelengde inntil 4 mnd. per år.
Del takelse i svakt avgrensede vikarordninger
Mottak og veiledning av turnuskandidat.
I tillegg skulle legene få anledning til å delta i et kommunalt samarbeidsorgan som
kun skulle være rådgivende overfor kommunen.
Avstanden mellom krav og tilbud var betydelig! Det er verd å merke seg likheten mellom
kravene i dette høringsnotatet og det utkastet til revidert forskrift for fastlegeordningen
Helsedepartementet fremla like før jul i 2011.

Formelle (og uformelle) forhandlinger

Med Aplf meget godt representert i Legeforeningens forhandlingsutvalg ble de formelle
forhandlingene startet 5. april 2000. Etter at Aplf hadde meddelt at våre krav ikke var
imøtekommet i tilstrekkelig grad, valgte Legeforeningen 3. september ikke å akseptere
siste tilbud fra staten og KS. Det ble således brudd i forhandlingene. Bakgrunnen handlet
ikke om økonomi, men vesentlig forhold knyttet til kommunenes håndtering av ledige
hjemler, vikarplikt, turnustjeneste, offentlig legearbeid og legevakt.
Det ble selvfølgelig etter dette arbeidet hektisk i kulissene og nødvendige
underhåndsavtaler ble inngått for å legge til rette for videre forhandlinger.
Forhandlingene ble gjenopptatt 25. september og staten og KS la da frem et tilbud som
Aplf (og Legeforeningen) fant å kunne anbefale våre medlemmer.

Resultatene etter prosessen og forhandlingene

Sammenlignet med tidligere rammer og de krav vi sto overfor oppnådde vi blant annet:

•

•
•

Allmennlegene fikk, kollektivt og individuelt, sammen med stat og kommuner på en
tilnærmet likeverdig måte myndighet til å styre og utvikle fastlegeordningen. Man
kunne begrense ansvar og arbeidsmengde (listelengde) og vi fikk muligheter til å ta
inn vikar med refusjonsrett i egen praksis. Dette innebar større grad av kontroll over
egen praksis.
Klart avgrensede plikter knyttet til åpningstid, antall uker per år og omfang av
bistillinger som kommunene kunne pålegge den enkelte.
Vi fikk et større ansvar for å dekke opp for hverandre ved ordinært fravær, forutsatt
tilstrekkelig legedekning i kommunen. Men samtidig fikk kommunene et tydelig
ansvar for å dekke opp ved annet fravær og ved legemangel. Tidligere forslag om
ansvar 52 uker per år og hele uken ble fjernet.
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•

•
•
•
•

Allmennmedisinen fikk et økonomisk løft, spesielt ved at kommunene mistet
muligheten til å gi avkortede driftstilskudd. Mange kommuner hadde gitt
driftstilskudd for kun 4 dagers uke (80 % av driftstilskudd regulert i sentrale
avtaler) dersom legen hadde en dag offentlig arbeid per uke.
Det ble etablert spesielt gunstige ordninger for små kommuner.
Allmennmedisinens posisjon i helsetjenesten ble vesentlig styrket, først og fremst
gjennom listeordningen som sådan.
Våre investeringer i egen praksis ble sikret ved at kommunene ikke lenger kunne
inndra våre hjemler.
De urimelige og uhensiktsmessige begrensninger i forhold til beregning av verdi
for opparbeidet praksis i gjeldende avtaler ble fjernet.

Siste runde – allmennlegenes aksept av forhandlingsresultatet

Vi hadde forhandlet frem en ordning som samlet sett dreide seg om en ”sosial kontrakt”
mellom samfunn og allmennlegeprofesjon. Som fenomen er denne kontrakten unik i
norsk samfunnsutvikling. Gjennom lovgivning garanterer samfunnet for pasientenes
rettigheter og tilrettelegger det finansielle grunnlag. Vi forhandler som noenlunde
likeverdig part om økonomien i ordningen. Vår profesjons autonomi ble styrket og sikret
både offentlig-rettslig og avtalerettslig. Vår forpliktelse i kontrakten vil først og fremst
være ”å levere” innenfor et system som vi selv, både som individer og gruppe, har stor
innflytelse på.
At våre krav ville innebære en ”øremerking” av økonomiske midler til kommunal sektor
som man knapt tidligere har sett maken til, og som politisk ikke var (og fortsatt ikke
er) å betrakte ordningen fikk gjennom imøtekommelse av våre krav – man måtte inngå
avtaler med selvstendig næringsdrivende leger – er uvanlig i norsk sammenheng.
Selv om vi gjennom forhandlingene ikke fikk innfridd alle våre krav og mandater, var
disse helt sentrale krav innfridd:

•
•
•

Innbyggernes rettigheter overfor kommunene ble vesentlig styrket og tydeliggjort.
Våre krav om rettigheter til å sette grenser for egen arbeidsbelastning og eget
ansvar ble imøtekommet.
Allmennlegedekningen ble gjort uavhengig av kommunenes økonomi.

To sentrale krav ble ikke innfridd; det dreide seg om å heve kvaliteten på vakttjenestene
ved å etablere interkommunale legevaktsentraler å opprette utdanningsstillinger i
allmennmedisin.

Tilbake til Hamar 8. november 2000

Aplfs styre og landsråd hadde 27. september enstemmig anbefalt det fremforhandlede
resultatet (25. september). Deretter ble det arrangert medlemsmøter rundt om i
hele landet – fra Kirkenes til Kristiansand. Ledende tillitsvalgte i Aplf var nærmest
kontinuerlig på reise gjennom noen uker. Det ble informert om resultatet av
forhandlingene, og debattene ble til dels heftige. Den påfølgende avstemning blant
medlemmene viste at av 3749 stemmeberettigede hadde 2401 avgitt stemme, 61 %
anbefalte generalforsamlingen å akseptere forhandlingsresultatet, mens 39 % mente at
resultatet måtte avvises. Etter en hel dags debatt vedtok generalforsamlingen å gi sin
tilslutning til forhandlingsresultatet. Av de 176 oppmøtte medlemmer stemte
71 % for å akseptere det fremforhandlede resultat. Ved dette hadde Norge — om ikke
formelt, så reelt— fått en fastlegeordning. Legeforeningen ga deretter sin tilslutning i
ekstraordinært landsstyremøte 14. november, hvor 76 % av de 86 oppmøtte stemte for.

Evalueringer

Det er ikke rom for å gå i detaljer, men vi nådde mange av de målene vi satte oss
gjennom det politiske arbeidet og forhandlingsprosessen. Ordningen ble svært godt
likt av pasientene, evaluert positivt av Forskningsrådet og Riksrevisjonen har vurdert at
ordningen er blitt slik Stortinget hadde forutsatt. Legedekningen ble langt bedre,
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likeledes vaktbelastningen. Fastlegeordningen skårer høyest når befolkningen blir spurt
om tilfredshet med tjenester i samfunnet. Tilgjengeligheten til allmennleger er bedre og
folk har i langt større grad en fast lege å forholde seg til – over tid.

Sluttord

Løpet var langt og motbakkene var mange. Innsatsen fra flere styrer i Aplf gjennom 6 år
var enorm. En stor takk til alle dem som var med å dra lasset.
Det passer avslutningsvis å sitere den russiske forfatter Anton Tsjekhov, som ved
forrige århundreskiftet skrev: ”Russerne forguder fortiden, forbanner nåtiden og frykter
fremtiden”.
Kanskje ble vi allmennleger ved dette århundreskiftet oppfattet noe på samme måte:
Vi forherliget tiden før kommunehelsetjenestereformen da vi kun forholdt oss til
pasientene og folketrygden.
Rammene for norsk allmennmedisin i perioden fra 1984 og frem mot århundreskiftet
gjorde at mange forbannet nåtiden.
Hadde vi ikke tatt de nødvendige grep, ville det vært grunn til også å frykte fremtiden. I
stedet utviste vi mot og forstand når det måtte utvises. Resultatet ble ikke fullkomment,
men rammene ble langt bedre enn de vi hadde hatt tidligere. Allmennmedisinen styrket
sin posisjon i helsetjenesten, pasientenes rettigheter til nødvendig helsehjelp ble
vesentlig styrket, og de opplevde økt trygghet og tilgjengelighet ved å få sin faste lege.
Grunnlaget ble lagt for styrket faglig utvikling, og kollegialt samarbeid. Vi oppnådde
en posisjon hvor vi på en — med myndighetene likeverdig måte — kunne styre og
endre rammene for vår virksomhet til pasientenes beste. Dessverre viste det seg etter
hvert at staten og kommunene ikke fulgte opp de muligheter ordningen innebærer for
faglig og organisatorisk utvikling. I lys av ovenfor nevnte forslag til revidert forskrift for
fastlegeordning, kan man spekulere på hvorfor.

“Allmennmedisinen
styrket sin posisjon
i helsetjenesten,
pasientenes
rettigheter til
nødvendig
helsehjelp ble
vesentlig styrket"

Norsk helsetjeneste har ikke lidd av mangel på reformer de siste tiårene. Antakelig er
fastlegeordningen den eneste som kan karakteriseres som vellykket. Noe underlig er det
da at den i skrivende stund (i 2012) fra regjeringens side er foreslått vesentlig endret.
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Allmennlegene og samhandlingen

Odd Kvamme
Fastlege Stord kommune
Spesialist og veileder i
allmennmedisin, dr.med.
Styremedlem og nestleder i
Aplf 2002—2005
Tidligere praksiskoordinator
i Helse Fonna, nå
prosjektleder “PKO
kommune”

Autonomi og evne til beslutning er nødvendige egenskaper for allmennlegen. Mange,
til dels vanskelige vurderinger og avgjørelser, må tas alene. Samtidig har allmennlegen
et økende spekter av instanser å samarbeide med. Utviklingen av samhandlingsfeltet
utgjør en av de største endringene i allmennlegens arbeidsdag gjennom de siste
tiårene. Samarbeidet starter med pasienten. Samarbeidet mellom lege og pasient
har de siste 20 årene blitt mer likeverdig, og utfordrer legens evne til å formidle
funn og vurderinger, lytte til pasientens innspill og forhandle om gode løsninger. De
samme egenskapene trengs i alt godt samarbeid, enten det dreier seg om kolleger og
medarbeidere, pårørende, hjemmetjeneste, andre kommunale tjenester, sykehus eller
NAV.
”Jeg stoler mest på deg. Du kjenner meg så godt, og vet alt som har hendt med
meg!” Mange allmennleger kjenner seg nok igjen i dette, eller liknende utsagn fra
pasienter som setter sin lit til fastlegens vurdering og koordinering av sammensatte
sykdomsbilder og lange medisinlister. For mange pasienter blir fastlegen ”ankeret”, og
den av alle behandlere som oppebærer kontinuiteten i livsløpet over mange år.
Ved innføring av fastlegeordningen i 2001, ble det tydelig for alle samarbeidspartnere
hvem som var ansvarlig primærlege for hver enkelt pasient, og fastlegen kan lett
utpekes til syndebukk når samhandlingen svikter. Negative myter om fastleger er at de
aldri stiller opp i samarbeidsmøter, at de er arrogante, at de ikke forplikter seg og at de
er mer opptatt av penger og inntjening enn av godt samarbeid. Slike myter får gjerne
leve sine egne liv i miljø og møtefora hvor primærlegene ikke deltar. Det er vår felles
utfordring å bekjempe slike myter. Bevisførselen må skje dels i vårt daglige arbeid og
samarbeid, men også ved å delta i møtefora der definisjonsmakten befinner seg.

Fra intern strid til samlet korps

Det vokste frem ulike driftsmodeller for allmennmedisinen i tidsrommet
1980—2001. Lov om kommunehelsetjeneste fra 1983 avskaffet distriktslegene. Per
1988 var et problematisk skille blant allmennleger oppstått; mellom de som hadde
valgt driftstilskudd som selvstendig næringsform, og de som arbeidet på kommunal
lønn. Stadig flere etablerte allmennmedisinske praksiser utenom det offentlige
systemet.
Selv om fagutviklingen fortsatte, skapte det organisatoriske mangfoldet splid mellom
grupper av allmennleger og et dårligere internt samarbeidsklima. Dette bedret seg ved
etablering av fastlegeordningen.

Bente Thorsen
Spesialist i allmennmedisin
og samfunnsmedisin

Fastlegereformen (2001) er en av milepælene i utviklingen av allmennlegenes
samhandling. Fastlegeordningen ble innført for å forbedre befolkningens tilgjengelighet
til allmennlegetjenester, sikre kontinuitet i pasient-legeforholdet og tilby en entydig
ansvarlig primærlegeadresse for pasienter og samarbeidspartnere.

Fastlege og daglig leder
Linde legegruppe i Oslo

Striden mellom Almenpraktiserende lægers forening (Aplf) og Norsk
selskap for allmennmedisin (NSAM)

Praksiskoordinator, Oslo
universitetssykehus HF
Leder arbeidsgruppen for
praksiskoordinatorsamlingen
Medlem av PKO-rådet til
Legeforeningen
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I perioden 2002—2006 ble den langvarige striden mellom Aplf og NSAM lagt bi. I
2002 gikk Kjell Maartmann-Moe til valg som leder av Aplf på å forene Aplfs fagutvalg
og NSAM. Aplf og NSAM, under Maartmann-Moes og Gisle Roksunds ledelse,
lyktes med dette arbeidet. I 2006 ble NSAM og Aplfs fagutvalg lagt ned og forenet
i en ny faglig forening, Norsk forening for allmennmedisin (NFA). Samtidig oppsto
Allmennlegeforeningen (AF).
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Samarbeid med sykehus og utvikling av praksiskonsulentordningen
(PKO)

Spesialisthelsetjenesten har de siste 20 årene i økende grad blitt spesialisert, ikke bare
faglig, men også i sin organisering. Små lokalsykehus med generelle indremedisinske
og kirurgiske avdelinger legges ned. Pasientene skal forholde seg til store helseforetak
med geografisk spredte funksjoner, som ofte er utfordret både på intern og ekstern
samhandling. Geografisk og faglig avstand øker og relasjonene fragmenterer, både
internt i spesialisthelsetjenesten og mellom spesialist- og primærhelsetjeneste. I deler
av Norge tar private avtalespesialister hånd om en betydelig andel av spesialisttilbudet.
De har sine avtaler med de regionale helseforetakene (RHF’ene). Ansvars- og
arbeidsdeling mellom avtalespesialister, sykehus og allmennleger er ikke systematisert
eller formalisert, selv om man i noen regioner har prøvd å etablere rammer for
samarbeid innenfor visse fagområder (f. eks. Clustermodellen for psykisk helse i Osloområdet).
Praksiskonsulentordningen (PKO) har i vesentlig grad bidratt til å forbedre
samhandlingen mellom allmennleger og leger og ledelse i sykehus. Fastleger
tilsettes i små konsulentstillinger (10—20%) på sykehuset, og arbeider for å
forbedre pasientforløp og utvikle felles retningslinjer og kultur for samarbeid mellom
primærleger og sykehusleger. De ledes av en fastlege som er koordinator innen hvert
helseforetak (HF). Ordningen er knyttet opp mot HF-ledelsen på ulike vis, men er i
økende grad blitt del av sykehusenes samhandlingsenheter (Stabsfunksjon).
PKO oppstod i Odense, Danmark i 1992, og ble etablert i Norge i 1995, ved at
Odd Kvamme tok i bruk PKO som intervensjon i sitt doktorgradsprosjekt om
samhandling mellom leger (Samarbeid mellom legar: ein studie av intervensjonar i
samarbeid mellom allmennlegar og sjukehuslegar, ved akuttinnleggingar i somatisk
sjukehus. Kvamme, Odd ISM/UIO 1999). Han startet PKO ved Stord sjukehus i
1995. Fylkeshelsesjef i Rogaland, Helge Bryne, inspirerte allmennleger i Rogaland
til å bli praksiskonsulenter ved Sentralsykehuset i Stavanger (nå Stavanger
universitetssjukehus) med Olav Thorsen som leder. Unni Ringberg og Therese Fors
etablerte deretter PKO ved Regionsykehuset i Tromsø (nå Universitetssykehuset NordNorge). PKO har i 2013 landsomfattende utbredelse og dekker alle norske sykehus.
Legeforeningen fremforhandlet en Rammeavtale om praksiskonsulentordningen med
RHF i 2005. I 2008 utarbeidet Allmennlegeforeningen sitt helsepolitiske debattskrift
nr 4; Praksiskonsulentordningen i Norge.

PKOs arbeidsområder

Utvikle god samhandling mellom leger, knyttet til diagnostikk, behandling og
oppfølging av sykdom, gjennom å arbeide med:

•

Henvisnings- og epikrisekvalitet

•

Samstemming av legemiddellister

•

Elektronisk samhandling

•

God arbeidsdeling mellom sykehus og spesialisthelsetjeneste

•

Smidige og trygge pasientforløp hvor primærhelsetjenestens delaktighet er
tydeliggjort
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PKOs arbeidsmetoder
•

Bidra i planarbeid og prosedyreutvikling på overordnet nivå i sykehuset

•

Delta i relevante arbeidsgrupper i klinikkene

•

Bidra i utvikling av samarbeidsrutiner og samarbeidsavtaler og delta i
samarbeidsutvalg

•

Delta i meldingsløftprosjektet

•

Lage møter, kurs og seminarer hvor primærleger og sykehusfolk møtes

•

Fremme og diskutere PKO-saker i allmennlegeutvalgene

•

Gi ut info-blad (PKO-nytt, Praksisnytt, Fastlegenytt) til primærlegene

•

Holde foredrag og informere i sykehuset om primærhelsetjenesten

•

Dokumentere god samhandling gjennom systematisk forbedringsarbeid og forskning

Nettverk av praksiskonsulenter

Praksiskonsulentene holder årlige samlinger, som både er faglige kurs og uformell
”generalforsamling”. I tillegg har praksiskoordinatorene etablert et nettverk kalt
praksiskoordinatorsamlingen. Nettverket har en arbeidsgruppe som forbereder 1—2
nettverkssamlinger pr år.
Legeforeningen opprettet i 2010 et rådgivende utvalg for sentralstyret, PKO-rådet. Her
møter to representanter for praksiskoordinatorene, samt en for henholdsvis AF, NFA,
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) og for overlegeforeningen.

PKO: Spennende, nyskapende og sårbar

Praksiskonsulentene på norske sykehus har opparbeidet en betydelig kompetanse innen
feltet samhandling. De oppleves som viktige ressurser i samhandlingsavdelingene i
sykehusene og i egne kommuner. Fordi sykehusene vokser, og samarbeidet formaliseres,
utfordres PKO i sin organisering: Samspill med kjente klinikere og små avdelinger
erstattes av arbeid på systemnivå, rettet mot ledelsen i sykehuset.
Stillingsstørrelsen til praksiskoordinatorene har øket i omfang, opp mot 50 % (en
i 100 %), og flere av disse har nå fast lønn. Ved enkelte HF har PKO opplevd press
knyttet til lojalitet: Sykehuset har ønsket at PKO formidler krav til primærlegene som
praksiskonsulentene finner urimelige. PKOs styrke ligger i å holde fast på sin rolle som
rådgivere slik rammeavtalen legger grunnlaget for. Forankring, ledelse og formulering av
oppdraget i sykehusene må muliggjøre en slik funksjon. PKO må samtidig ta ansvar og
spille på lag med samarbeidspartene i sykehus og kommunehelsetjeneste.
Vi har også sett at praksiskonsulentene har vært ønsket inn i utviklingsarbeid initiert fra
kommunehelsetjenesten. Mange praksiskonsulenter har strukket seg langt for å vise seg
villige til å imøtekomme slike behov, særlig der god samhandling har vært på dagsorden.
Imidlertid har det blitt stadig viktigere å synliggjøre at kommunen har et selvstendig
ansvar for å bruke og lønne sine primærleger til eget utviklingsarbeid.
Det er et klart behov for å utvikle PKO, både i antall konsulentstillinger, og ved at
stillingsbrøken for konsulentene blir minimum 20 %. Det er også behov for en trygg
forankring som sikrer videreutvikling av ordningen og samordning av arbeidsformer.
PKO er kvalitetsarbeid, og SAK har et ønske om å gjøre PKO- verktøykassen til et av sine
hovedområder.

Pleie- og omsorgstjenesten og øvrig kommunal helsetjeneste

Kommunestørrelse har betydning for allmennlegens samarbeid med hjemmetjeneste og
andre kommunale tjenester. Det er enklere for legen å ha personlige relasjoner og
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samarbeidsmøter i kommuner der hjemmetjenesten er organisert i ett kontor, og der
de fleste av pasientene på listen bor i samme kommune. I større kommuner og byer
er gjerne hjemmetjenesten inndelt i flere soner. Når fastlegen har pasienter fra flere
soner, flere bydeler, og også ulike kommuner, blir samhandlingsutfordringene større.
Innføring av bestiller – utførermodell i hjemmetjenestene i kommunene har endret
premissene for samarbeid mellom allmennlegene og hjemmesykepleien: Det løpende
samarbeidet knyttet til pasientbehandling kan ivaretas som før, men hjemmesykepleien
styres av vedtak om tildeling av tjenester gjort fra bestillerkontoret. Både allmennleger
og hjemmesykepleiere har fått roller som ”sakkyndige” overfor bestillerkontoret. De må
melde om endringer i pasientens helsetilstand og funksjonsnivå som tilsier nye vedtak
om omsorgstjenester. Denne sakkyndigrollen er ikke tydelig beskrevet. Vi vet ikke hvilken
vekt våre vurderinger tillegges av bestillerkontorene, eller på hvilke grunnlag de fatter
sine vedtak.
Anbudsutsetting av kommunale helse- og omsorgstjenester, med bruk av private
tilbydere, stiller økte krav til allmennlegene. Samarbeidsflaten øker, det blir mange og
skiftende instanser å forholde seg til, og det er krevende å holde oversikten.
Stadig flere kommuner og bydeler innfører ordning med multidosepakkede medisiner
for pasienter. Innføringen skjer ofte uten at allmennlegene eller samarbeidende sykehus
er med og lager samarbeidsrutiner knyttet til dette. For pasientsikkerheten og trygg
medisinering er det viktig å få slike rutiner på plass. Kontroll og samstemming av
legemiddellister er en møysommelig og tidkrevende jobb for allmennlegen. Innføring
av verktøy for elektronisk samstemming av legemiddellistene vil representere en svært
etterlengtet forbedring. Verktøyet er tilgjengelig, det står om økonomisk støtte og
prioritering fra helsemyndighetenes side.

"Praksiskonsulentene
på norske sykehus
har opparbeidet
en betydelig
kompetanse
innen feltet
samhandling"

Samarbeidet med NAV

NAV-reformen stiller pasient, arbeidsgiver og sykemeldende lege overfor strenge
krav om tilrettelegging for arbeid og møtevirksomhet. Dialogmøter beslaglegger tid
for alle involverte parter. Møtene kan ha stor nytteverdi og bidra til gode avklaringer.
Imidlertid: Sentralisert regelstyring i NAV skaper strenge målkrav for lokale NAVkontor. Møter må av og til holdes selv om nytteverdien erkjennes som lav. Muligheten
for pasient og allmennlege til å få kontakt med ansvarlig saksbehandler i NAV er
redusert. Allmennlegens arbeid med å støtte og hjelpe pasienter som har problemer i
forhold til NAV, har økt betydelig. Allmennlegeforeningen har gjort en iherdig innsats
for å bevare et godt samarbeid mellom sykemeldende lege og NAV: både gjennom
utvikling av Sykemeldingsveilederen og når det gjelder rammebetingelser for deltagelse i
dialogmøtene.

Elektronisk samhandling

Allmennlegene var tidlig ute med å utvikle elektroniske pasientjournaler og etablere
plattformer for elektronisk samhandling, både med sykehus, kommune og NAV.
Myndighetene etablerte i årene 2005—2006 Norsk helsenett (NHN). Fastlegene ble
forpliktet til å ta nettet i bruk. Imidlertid måtte de vente lenge før samarbeidspartene
ble klare for samhandling. Samhandlingen med NAV om sykemeldinger og økonomiske
oppgjør skjer nå hovedsakelig elektronisk, på Norsk Helsenett, og ved bruk av
elektronisk signatur (PKI). Imidlertid opplever mange leger at pasientinformasjon og
helseopplysninger som sendes elektronisk, ikke når rette vedkommende i NAV. Det er
bekymringsfullt.
Utvikling av elektronisk samhandling mellom primærleger og sykehus har gått langsomt.
Helse Nord var tidlig ute, ved å innføre likt journalsystem (DIPS) på alle sykehusene,
og tilby alle primærlegene gratis elektronisk tilknytning. Dette skjedde før etableringen
av NHN. Helsemyndighetenes satsing på elektronisk samhandling mellom sykehus og
primærhelsetjeneste kalles Meldingsløftet. Legeforeningen og PKO har engasjert seg
sterkt i å få meldingsløftet prioritert i sykehusene. Epikriser og laboratoriesvar sendes
stort sett elektronisk, men variasjon i sendesikkerhet og kvalitet er stor. Elektroniske
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henvisninger og dialogmeldinger er til nå bare etablert ved enkelte sykehus. I 2012
avvikles meldingsløftet som nasjonalt prosjekt. Helsemyndighetene har nå fokus på
etablering av felles kjernejournal og innføring av e-resept. Det er bekymringsfullt
at oppmerksomheten flyttes bort fra 100 % implementering av sikre meldinger i
helsetjenesten før jobben er sluttført.
Innføringen av elektronisk samhandling (PLO-meldinger) i kommunene representerer
en stor forbedring i det daglige samarbeidet mellom fastleger og hjemmetjenestene,
men den er ikke landsdekkende.
Enkelte laboratorier har fra 2009 hatt tilbud om interaktiv, online rekvirering og
svartjeneste, en flott løsning som viser hva som er mulig å få til.
Allmennlegene har samlet krefter og kompetanse for utvikling av elektronisk pasientjournal (EPJ) og elektronisk samhandling i EPJ-løftet. EPJ-løftet er en referansegruppe
i Norsk forening for allmennmedisin (NFA). Gruppen gjør en stor innsats for et samlet
primærlegekorps: De samarbeider med journalleverandørene, KITH, helsemyndigheter
og andre relevante aktører.

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen foreslår større satsing på forebyggende helsetjenester,
utbygging av primærhelsetjenesten og mindre vekst i spesialisthelsetjenesten.
Idéhaverne hadde i utgangspunktet ikke tenkt å ta med forebygging som tema, men de
fant ut underveis at det ville bli for politisk ukorrekt å sløyfe denne delen, og den vokste
i omfang under utarbeidelsen av reformen.
I samhandlingsreformen har man tatt i bruk lov- og forskriftsendringer, samt endring
i finansiering, til å styre samarbeidet om pasientene. I 2012 etableres juridisk
bindende avtaler om samhandling mellom sykehus og kommuner. Primærlegenes
rolle og delaktighet i helsetjenesten beskrives i disse avtalene. Allmennlegene har
utfordringer foran seg: Hvordan være til stede der avtalene utformes, makten råder
og beslutninger tas? Hvordan sikre et likeverdig samarbeid med pasientens beste i
fokus i samhandlingsreformen? Vi har sett at PKO i en viss grad deltar i arbeid med
samarbeidsavtaler mellom kommuner og HF. Etter hvert som reformen rulles ut,
vil det komme flere nye oppgaver og samhandlingsarenaer der PKO bør involveres.
Sykehus og kommuner etterspør representanter for fastlegene som både kan forplikte
fastlegene og målbære flere parters behov knyttet til samarbeid. Fastlegene ser
det samme behovet. Allmennlegeforeningen har engasjert seg sterkt for å sikre
deltagelse der avtalene utformes. Man har også fått på plass avtale om honorering av
fastleger som deltar i utviklingsarbeid i samhandlingsreformen (Nyhetsbrev fra Oslo
legeforening, juli 2012)
Vi frykter at klinisk samhandling og god pasientbehandling kommer til å lide fordi det
meste av oppmerksomheten rettes mot å redusere pasientstrømmer til sykehusene,
for å spare penger. Vi frykter også at primærlegene skal miste kontrollen over eget
fag, ved at spesialisthelsetjenesten overfører behandlings- og kontrolloppgaver,
endog screeningoppgaver, til primærhelsetjenesten på sykehusets premisser og
faggrunnlag.
Når primærlegene overtar behandlingsansvar, må vi bygge på allmennmedisinsk kunnskap.
Der slik kunnskap ikke finnes, må vi være med og utvikle den. Dette budskapet er
vanskelig å kommunisere, og primærlegenes stemme drukner lett i det store trykket
mange nå kjenner fra spesialisthelsetjenesten.
Legevaktens rolle og behovet for styrking av legevakttjenesten ble underkommunisert
i samhandlingsreformen. Det lå en gyllen mulighet i reformarbeidet til å gjøre
legevaktarbeid likestilt med annet allmennlegearbeid. Den ble ikke brukt, selv om AF
og fastleger som var involvert i reformarbeidet argumenterte sterkt for at så burde skje.
Også sykehjemsmedisinens rolle og behov for utvikling ble underkommunisert.
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Fastlegeforskriften

Utkast til ny fastlegeforskrift kom i desember 2011. Den ble utformet uten at AF fikk være
med i arbeidet. Forskriften bebuder mer styring og kontroll av fastlegenes praksis. Lov og
forskrift skal erstatte avtaler med kommunene, og fastlegenes ansvarsområder utvides.
I arbeidet med samhandlingsreformen ble det sagt at den økte innsatsen i
primærhelsetjenesten ville kreve 2000 nye fastleger for å utføre allmennmedisinske
oppgaver innenfor arbeidstiden. I utkast til fastlegeforskrift anføres at de økte oppgavene
kan dekkes innenfor nåværende rammer.
Utkastet ble meget dårlig mottatt i et samlet fastlegekorps, og det reiste seg raskt
omfattende protestaksjoner mot at fastlegene skulle tillegges byrder og ansvar for å
løse samhandlingsutfordringer som burde vært adressert til andre. Fastlegeaksjonen
samlet mer enn 2400 fastleger. Utkastet ble også kritisert av andre tunge aktører i
helsetjenesten.
Ny forskrift kom i august 2012. Den er utarbeidet i dialog med legeforeningen, og gir et
godt fundament for videre utvikling av fastlegeordningen.

"Vi må vise at tillit,
tilgjengelighet og
trygghet er vår
merkevare"

Hvor går veien videre?
Hvordan møte utfordringene på samhandlingsfeltet?

Allmennlegene må finne sin plass som tydelige og ansvarlige leger i
samhandlingsreformen. Vi må beholde og foredle breddekompetansen og et
koordinatoransvar som sikrer helhetlig ivaretagelse av pasientene våre. Vi skal bidra i
utviklingen av samarbeid med nye faggrupper der det er til pasientens beste. Vi må vise
at tillit, tilgjengelighet og trygghet er vår merkevare, også når det gjelder samarbeid og
samhandling med alle andre aktører i helsetjenesten.
Fastlegeordningen må overleve og videreutvikles. Fastlegene må sikres deltagelse,
både gjennom allmennlegeforeningen og PKO, i fora og møtestrukturer som utvikler og
forvalter samarbeidsavtaler mellom kommuner og HF.
Vi ønsker ikke at helsemyndigheter og spesialisthelsetjeneste, under dekke av
samhandlingsmotiv, skal overta definisjonsmakten i allmennmedisinen. Legeforeningen
må hjelpe oss å unngå dette, blant annet ved å fokusere på hva som er felles utfordringer
for alle leger i dag: Å unngå at økonomi og byråkrati settes over god medisinsk kunnskap,
etikk og kollegialitet i pasientbehandlingen. For å stimulere til kollegialitet og felles etikk
i samhandling har PKO på Oslo universitetssykehus, ved Bente Thorsen, utviklet en
”Samhandlingsplakat for leger”.
Fremtidens leger må bli gode samhandlere: Universitetene har viktige oppgaver i å
videreutvikle utdanningen av leger på dette feltet.
Fastleger og øvrige allmennleger må holde trykket oppe for videre utvikling av elektronisk
samhandling!
PKO må initiere og bidra i forskning på samhandling, og videreutvikle sitt samarbeid med
de allmennmedisinske instituttene.
En sentral oppgave, eventuelt i samarbeid med SAK, er utvikling av verktøy for
overvåking av samhandlingskvalitet. Sentrale elementer er standardisering og analyse av
henvisings- og epikrisekvalitet og pasientforløp.
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Fra Fagutvalg og NSAM til
Norsk forening for allmennmedisin
Alment praktiserende lægers forening (Aplf) ble stiftet allerede i 1938 og etablerte

samtidig et eget fagutvalg. Etter at det første professoratet i allmennmedisin ble
opprettet i Oslo i 1969 finansiert av Legeforeningen, skjøt akademiseringen av faget vårt
fart, og det ble etterhvert opprettet allmennmedisinske institutter ved alle universitetene.
Akademiseringen av faget førte til et voksende ønske om en ren faglig forening fristilt
fra yrkesforeningene Aplf og OLL (Offentlige legers landsforening, senere LSA, Leger
i samfunnsmedisinsk arbeid), som begge hadde ansvar for legenes ve og vel, og ikke
primært ansvar for fagets utvikling.
Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) ble stiftet i 17. februar 1983, inspirert av
allmennmedisinske akademiske selskap i både Danmark og England. Med knapt flertall
ble det vedtatt at NSAM skulle være en del av Legeforeningen.
Dermed hadde vi to allmennmedisinske miljøer som på hver sin måte arbeidet
med utvikling av faget: Fagutvalget som var en del av Aplf, og NSAM som ble en
spesialforening i Legeforeningen, uavhengig av Aplf. Begge miljøer har hatt stor
betydning for utviklingen av faget. Men det utviklet seg også etter hvert en betydelig
spenning og kompetansestrid: Hvem representerte egentlig faget allmennmedisin?
Burde fagutvikling organiseres uavhengig av fagforeningsinteresser eller ikke? Skulle
fagutviklingen i norsk allmennmedisin organiseres og ledes av yrkesforeningen?
Konflikten var sammensatt, og handlet om ideologi og politikk.

Gisle Roksund
Spesialist i allmenn- og
samfunnsmedisin
Fastlege Klosterhagen
legesenter, Skien
Leder i NSAM 2003—2006
og NFA 2007—2011
Tidligere distriktslege i Ulvik
og Granvin, kommunelege
i Siljan, kommunelege og
helsesjef i Skien

Spenningen mellom Aplf og Fagutvalget på den ene siden og NSAM på den andre, ble
etter hvert lite konstruktiv for norsk allmennmedisin. Situasjonen var ikke til å leve med
på sikt. Legeforeningen og sentrale helsemyndigheter fikk ofte sprikende synspunkter fra
det allmennmedisinske miljøet. Unge kolleger som ønsket å delta i fagutviklingsarbeid,
måtte faktisk velge hvilken «leir» en ønsket å arbeide i. Konflikten splittet norske
allmennleger, og det vokste frem et stort ønske blant allmennlegene om å få lagt denne
konflikten død.
Gisle Roksund ble i 2002 kontaktet av leder i valgkomiteen i NSAM, Bjørn Gjelsvik, om å
stille til valg som ny leder i NSAM på årsmøtet i mars 2003, med tiltredelse i september.
Oppdraget var klart uttrykt: å bidra til at fagutviklingsmiljøet i norsk allmennmedisin
skulle samles og styrkes, ved at bl.a. konflikten mellom NSAM og Aplf/Fagutvalget skulle
bilegges. Før dette hadde Kjell Maartmann-Moe i 2001 gått til valg som Aplf-leder bl.a.
på å forsøke å samle de faglige allmennmedisinske kreftene. Trond Egil Hansen ble leder
av fagutvalget i 2002.

Trond Egil Hansen

Legeforeningen la på denne tida planer for en omorganisering av moderforeningen.
Organisasjonsutvalget (Halvorsenutvalget) la fram sin innstilling. Kort skissert foreslo
utvalget at sju yrkesforeninger skulle bli til fem, fylkesavdelingene nedlegges og fem
regionavdelinger opprettes for å ivareta de foreningspolitiske interessene. Fagutvikling
skulle ivaretas av medisinske foreninger, og et fagstyre under sentralstyret skulle gi de
fremste tillitsvalgte råd i faglige spørsmål.

Visepresident i
Legeforeningen 2011—dd

NSAMs styre hadde tidlig i 2003 gitt sin tilslutning til organisasjonsutvalgets innstilling.
I Aplf var det mange som mente at fagutvikling og fagforeningsarbeid burde samles i
én felles forening. I NSAM -kretser var dette en umulig tanke, fagutviklingen og faglige
vurderinger kunne aldri underlegges de økonomiske vurderingene som fagforeningen
hadde ansvar for. Man ønsket en klar avstand. I utgangspunktet forlangte man at Aplf
skulle overføre sitt Fagutvalg og med det alt ansvar for fagutvikling og innhold i faget, til
NSAM.

Leder av
Allmennlegeforeningen
2009—dd

Nestleder Norsk forening for
allmennmedisin 2007—2009
Styremedlem NSAM
2003—2006
Leder Aplfs fagutvalg
2002—2006
Medlem Aplfs fagutvalg
2001—2002
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På NSAMs årsmøte 28. mars 2003 i Ålesund, ble Gisle Roksund valgt til ny leder. Dertil
ble to medlemmer av Fagutvalget, Marte Walstad og Trond Egil Hansen, på forslag
fra valgkomiteen ved dens leder Bjørn Gjelsvik, valgt inn i styret i NSAM. Hensikten
var å bidra til et bedre samarbeid mellom Aplf/Fagutvalget og NSAM. På årsmøtet
falt et forslag om støtte til Halvorsensutvalgets innstilling, men årsmøtet ga likevel
det nye styret en klar marsjordre om å arbeide for at fagutviklingsmiljøet i norsk
allmennmedisin skulle samles og styrkes, og at konflikten mellom NSAM og Aplf/
Fagutvalget skulle få en slutt.
Som nyvalgt leder i NSAM dro Roksund sammen med styremedlem Elisabeth
Swensen til Aplfs Generalforsamling i juni 2003 i Kirkenes. Her la NSAM-lederen
fram en klar programerklæring om at vi burde satse på to likestilte foreninger innen
allmennmedisin: én ren yrkesforening med bare «union» saker, og én faglig forening,
«college», med ansvar for fagets innhold, forskning, fagutvikling, innhold i spesialiteten
mv. På banketten samme kveld overrakte Swensen en rosemalt ølbolle fra Telemark
til Aplfs leder Kjell Maartmann-Moe. Maartmann-Moe helte øl i bollen, og det ble
symbolsk drukket en fredsskål mellom lederne av de to foreningene. Utover kvelden
fikk den nyvalgte lederen i NSAM klare signaler fra fremstående Aplf-medlemmer om
å arbeide videre langs denne linjen.
Under Nordisk kongress i Helsinki i august 2003, hadde ny leder i NSAM uformelle
samtaler med både leder i Aplf, Kjell Maartmann-Moe, og leder i Fagutvalget, Trond
Egil Hansen. De ble raskt enige om å søke å legge tanken om to sidestilte foreninger til
grunn for det videre arbeidet.
Det første felles møte mellom styrene i Aplf, Fagutvalget og NSAM, fant sted på
Haraldvangen nord for Gardermoen i februar 2004. Det var stor spenning knyttet
til møtet. Ville det være mulig å samarbeide og komme til enighet om en ny
organisasjonsstruktur? Møtet ble innledet med ulike bli-kjent øvelser både ute i snøen
og inne ved middagsbordet. Man la opp til en del faglig arbeid for å se om det kunne
åpenbare seg noen store ulikheter i syn og holdninger til faget allmennmedisin. Det
fant man (selvsagt) ikke. I ettertid kan det synes komisk at man valgte slike omveier for
å stake ut en omforent kurs. Men slik var det dengang. Spenningen og utryggheten på
hverandre var stor.
Noe av bakteppet for spenningen var at mange innen Aplf ønsket én stor forening
med ansvar for både fag og fagforeningsvirksomhet. NSAM var engstelig for at
verdigrunnlaget som foreningen var tuftet på, ville bli utradert av Aplf. Fremstående
NSAM’ere var også av ulike grunner motstandere av at Fagutvalget formelt skulle være
med i prosessen, dette burde være en sak mellom de to styrene.
Utover 2004 ble det avholdt en rekke ulike møter med lederne i NSAM, Aplf og
Fagutvalget, og et utvalg arbeidet ut forslag til prinsipper og ansvarsfordeling mellom
to nye foreninger.
18. oktober 2004 skrev de tre lederne et orienteringsbrev til sentralstyret i
Legeforeningen:
I dagens møte 18.10.2004 er vi blitt enige om følgende:

1. Styrene i Aplf og NSAM, og Aplfs fagutvalg går inn for én allmennmedisinsk
yrkesforening og én allmennmedisinsk spesialforening med obligatorisk
medlemskap for allmennleger, herunder leger i samfunnsmedisinsk arbeid i
kommunehelsetjenesten.
2. Forslag til ansvars- og oppgavefordeling for de to foreningene.
3. Foreningene forplikter seg til gjensidig samarbeid.
Aplfs styre og fagutvalg og styret i NSAM slutter seg enstemmig til forslaget.
Forslagene vil bli fremlagt til behandling i de to foreningenes øverste organ i 2005.
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På NSAMs årsmøte på Sommarøy i Troms 10. mars 2005, ble følgende forslag fra styret
vedtatt enstemmig:
Årsmøtet gir sin tilslutning til den enighet som er framforhandlet mellom NSAM og Aplf slik
det er formulert i dokumentene av 18. oktober 2004. Årsmøtet gir styret i NSAM fullmakt til
å arbeide videre innenfor de rammene som avtalen gir.
Likelydende vedtak ble fattet på Aplfs generalforsamling i Fredrikstad 26. august 2005.
En av grunnene til at vi kunne foreslå og ha håp om gjennomslag for obligatorisk
medlemskap også i spesialforeningen, var en pågående og parallell organisasjonsprosess
i Legeforeningen. Der ønsket man å trekke spesialforeningene tettere inn til
moderforeningen gjennom obligatorisk medlemskap i det som kom til å hete de
Fagmedisinske foreningene. Det ble imidlertid foreslått obligatorisk medlemskap i de
fagmedisinske foreningene bare for godkjente spesialister. Det ville bety at de over
40 % av fastlegene som ikke er spesialister, kunne bli stående utenfor den fagmedisinske
foreningen for allmennmedisin. Det var avgjørende at Legeforeningens landsstyre
i 2005 etter forslag fra Trond Egil Hansen som en tilleggsbestemmelse for den
allmennmedisinske foreningen, vedtok obligatorisk medlemskap for alle fastleger. Dette
kom til å gjelde fra 1. januar 2007.
I 2005 var det stor aktivitet i Aplf, Fagutvalget og NSAM hvor en tok sikte på å få til en
omorganisering i løpet av 2006, med virkning fra nettopp 1. januar 2007. Aplfs styre og
fagutvalg og styret i NSAM hadde flere fellesmøter i løpet av året. En vedtektskomite
bestående av Kjell Maartmann-Moe, sekretær, Jan Emil Kristoffersen, ny leder i Aplf,
Trond Egil Hansen, leder i Fagutvalget og Gisle Roksund, leder i NSAM, utarbeidet forslag
til nye vedtekter for de to nye foreningene. Forslag til nye vedtekter ble samkjørt med
generalsekretæren i Legeforeningen, slik at de skulle passe inn i Legeforeningens nye
lover.

"Det var
avgjørende at
Legeforeningens
landsstyre i
2005, som en
tilleggsbestemmelse
for den
allmennmedisinske
foreningen, vedtok
obligatorisk
medlemskap for alle
fastleger"

I mai 2006 skulle det hele så skje på Soria Moria i Oslo med en konstituerende
generalforsamling av en ny fagmedisinsk forening for allmennmedisin. Arrangementet
ble kalt «Uppskoke», en vestlandsk betegnelse for sammenkomsten når det nybryggede
ølet skal smakes på.
Styret i NSAM innkalte til årsmøte 4. mai, hvor det i siste punkt på dagsorden ble
fremmet forslag om å oppløse NSAM i den hensikt å overføre oppgaver og ansvar til
en ny fagmedisinsk forening for allmennmedisin. På årsmøtet ble det forlangt skriftlig
avstemning. Det ble gitt 57 stemmer for nedleggelse. 3 stemte blankt. NSAM var med
dette historie.
Tilsvarende innkalte Aplf til generalforsamling senere samme dag, hvor Fagutvalget ble
foreslått nedlagt, og utvalgets oppgaver overført til en ny fagmedisinsk forening. Det
ble også foreslått at Alment praktiserende legers forening (Aplf) skulle bytte navn til
Allmennlegeforeningen (AF). Alle forslagene ble vedtatt.
Neste dag, 5. mai 2006, ble så stiftelsesmøtet for den nye, fagmedisinske foreningen
arrangert. Møtet var åpent, og særdeles nøye planlagt. Over 300 allmennleger møtte
fram. Den nye foreningen fikk navnet Norsk forening for allmennmedisin (NFA).
Valgkomiteens leder Elisabeth Swensen fremmet på vegne av komiteen forslag til nytt
styre. Følgende styre ble vedtatt med akklamasjon og til stor applaus:
Gisle Roksund, Skien, leder
Trond Egil Hansen, Bergen, nestleder
Trine Bjørner, Oslo
Marit Hermansen, Namnå
Helen Brandstorp, Tana
Ståle Onsgård Sagabråten, Nesbyen
Karsten Kehlet, Finnsnes
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Varamedlemmer:
Marte Kvittum Tangen, Tynset
Morten Laudal, Vestby
Arnfinn Seim, Rissa
Vedtekter og budsjett ble vedtatt. Mange var på talerstolen. Fra NSAMere ble det
poengtert at den nye foreningen måtte ta med seg det beste fra NSAM, og passe på
å holde høvelig avstand til fagforeningen, samt dyrke ulikhetene. Fra Aplfere ble det
fremholdt at fag og fagforening henger nøye sammen og bør utvikles i samarbeid med
respekt for hverandre og uten å undertrykke hverandre.
Vedtektene for NFA og AF ble konfirmert på Legeforeningens Landsstyre i 2006.
Vi hadde endelig fått en ren yrkesforening, AF, med ansvar for allmennlegenes
fagforeningspolitikk, og en fagmedisinsk forening, NFA, med ansvar for allmennlegenes
fagutvikling.
Den nye foreningen og dets styre skulle formelt tiltre 1. januar 2007, men høsten 2006
ble det lagt et felles løp med NSAMs styre som ansvarlig styre i en avviklingsperiode,
og det nye NFAstyret som skulle planlegge og etablere drift av den nye foreningen.
NFA bodde litt på legd i Legenes Hus fra 1. januar 2007, men etablerte etter
hvert et sekretariat der, og utviklet et tett samarbeid med fagmedisinsk avdeling i
Legeforeningen, og et tillitsfullt samarbeid med AF.
Men det er en annen historie…
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Fagutvalget i Aplf 1938—2006
Almenpraktiserende lægers foreningen (Aplf) hadde helt siden stiftelsen i 1938 hatt sitt
fagutvalg, som ved siden av egne faglige aktiviteter hadde som oppgave å levere faglig
grunnlag for styrets arbeid med forhandlingene.
Etter at Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) ble etablert i 1983 og valgte
tilknytning til Legeforeningen som spesialforening, oppstod en situasjon hvor det var to
ulike miljøer i allmennlegedelen av Legeforeningen som drev fagutvikling. Det skapte
uklarhet når det gjaldt fordeling av ansvar og oppgaver. NSAMs styrke var at deres
fagutviklingsarbeid var uavhengig av yrkesforeningen og derfor kunne hevdes å være
uavhengig av legenes økonomiske interesser.
Fagutvalgets styrke i fagutviklingsarbeidet var at tilknytningen til yrkesforeningen gjorde
veien kort fra fagutvikling til implementering. Men tilknytningen til yrkesforeningen
gjorde det samtidig vanskelig å forsvare seg mot påstandene om at Fagutvalget bedrev
fagutvikling under for sterk påvirkning av yrkesforeningsinteresser.
Formelt sett var Fagutvalget et underutvalg av styret, men det la i stor grad selv
premissene for sitt arbeid. I praksis ble ikke Fagutvalgets faglige vurderinger overprøvd av
styret, selv om det lå i styrets myndighet å kunne gjøre det. Sammen med kurskomiteene
for kursene hadde Fagutvalget gode rammer og kapasitet for å drive fagutvikling. I
tillegg bidrog Fagutvalget med faglige premisser for fagforeningsvirksomheten. De gode
resultatene for rammene i fastlegeordningen ville neppe vært mulig å oppnå uten et
dyktig og engasjert fagutvalg. Den korte veien til styret i Aplf gjorde det lett å få omsatt
fagutviklingen i praktisk politikk. Fagutvalget hadde en sterk rolle i foreningen og leverte
godt. Foreningen var med rette stolt av sitt fagutvalg.
Innenfra sett forsvarte fordelene ved å ha Fagutvalget ulempene ved to forskjellige
allmennmedisinske fagmiljøer. Vi måtte likevel forholde oss til at dette førte til en
del uhensiktsmessig dobbeltarbeid, kompetansestrid og konkurranse om å være
det allmennmedisinske fagets rettmessige talspersoner i Legeforeningen og utad.
Stridighetene som var mellom de to miljøene var ikke mulig å forstå for andre enn de
involverte. I kontakten med allmennleger flest, møtte jeg en utvetydig bestilling: Rydd
opp i denne striden!

Trond Egil Hansen
Leder av
Allmennlegeforeningen
2009—dd
Visepresident i
Legeforeningen 2011—dd
Nestleder Norsk forening for
allmennmedisin 2007—2009
Styremedlem NSAM
2003—2006
Leder Aplfs fagutvalg
2002—2006
Medlem Aplfs fagutvalg
2001—2002

Det var fra Aplfs side ikke aktuelt å bare legge ned Fagutvalget. Til det var Fagutvalgets
aktiviteter for viktige for foreningen. Foreningen kunne ikke klare seg uten sitt fagutvalg
hvis vi ikke fant en ny løsning som videreførte Fagutvalgets oppgaver, ikke minst
oppgavene med å levere faglige premisser for forhandlingene. Samtidig var det gode
argumenter for at arbeidet med allmennmedisinsk fagutvikling burde skje i større
distanse fra yrkesforeningsinteressene.
Ved siden av å fortsatt utføre Fagutvalgets vanlige oppgaver helt frem til nedleggelsen,
deltok Fagutvalget aktivt i arbeidet med å finne en ny og konfliktfri løsning som kunne
videreføre både NSAMs og Fagutvalgets aktiviteter. Løsningen ble etablering av Norsk
forening for allmennmedisin (NFA) som en fagmedisinsk forening i Legeforeningen,
med obligatorisk medlemskap for alle fastleger, hvor NFA og Allmennlegeforeningen var
sidestilte uavhengige foreninger men med gjensidige forpliktelser til samarbeid i sine
vedtekter.
Løsningen gav trygghet for at fagutvalgets oppgaver ville bli ivaretatt også etter at det
ble nedlagt. På generalforsamlingen i 2006 ble det gjort vedtak om nedleggelse av
Fagutvalget ved årets utgang. Fagutvalget hadde ved nedleggelsen levert fagutvikling i
68 år, helt fra stiftelsen i 1938. Fagutvalget hadde en stolt historie, og det var ikke uten
et visst vemod jeg ble foreningens siste fagutvalgsleder. Men jeg var ikke i tvil om at
beslutningen var rett, da gevinsten var en ny og mer framtidsrettet organisering.
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FAG OG KVALITET

På stø kurs for allmennmedisin
Som allmennleger skal vi hegne om lege-pasientforholdet. Vår høyeste prioritet er
å gi mest til dem som har størst behov for helsehjelp. Det forutsetter at vi setter
inn ressursene på etterutdanning, forskning og fagutvikling, at vi beskriver våre
praksiserfaringer og sist, men ikke minst − tar ledelsen for å nå våre mål.

Marit Hermansen

Det var de lange korridorer og flagrende frakkers æra: Som ung medisinstudent i
Bergen i 1980-årene, opplevde jeg at allmennmedisinsk termin var plassert sent i
studiet. Før det, så vi ikke snurten av en allmennlege. En termin varte ikke lenge, og
kort tid etter utplassering i allmennpraksis, var vi tilbake i sykehus. Min legeidentitet
ble skapt i sykehus. Likevel er det enkelte klare øyeblikk som sitter igjen fra
undervisningen og utplasseringen den gang: Forelesere som satte spørsmålstegn ved
mine "etablerte sannheter". De ga et nytt, kritisk perspektiv. Allmennleger som hadde
elektronisk journalsystem og virket moderne. Det var annerledes enn diktafonene og
skrivemaskinene på sykehuset. Jeg ante en evne – og mulighet – til beslutsomhet og
aksjon.

Fastlege og
kommuneoverlege
i Grue kommune

Den allmennmedisinske studieterminen ble likevel som en holdeplass på veien, uten
stor betydning for min endelige destinasjon. Vi var tilbake på sykehuset og jobbet mot
eksamen, avslutning og turnus – hele tiden i "institusjonsmodus". Ved studiets slutt
hadde vi en enquête om våre framtidsplaner. Det var få som så for seg allmennmedisin
som karrierevei.

Leder i NFA fra 2011—dd

Dannelsesreisen

Spesialist i allmennmedisin

Hvordan ble min personlige inngang i dette faget? De ytre rammene − tilfeldighetene i
livet − staket ut kursen. Det var Odelsloven som var kallet – ikke faget.
Vi er på 1990-tallet i Solør, med en blanding av fastlønnsleger og leger med
driftstilskudd på samme kontor − denne vanskelige kombinasjonen skapte ulike
arbeidsvilkår og ulik motivasjon for fagutøvelsen. Det var ikke lik lønn for likt arbeid,
og dermed ble det heller ikke likt arbeid. Jeg opplevde imidlertid engasjement, vilje og
ønske om at jeg skulle komme. Kommunen la etter fattig evne til rette for meg, og jeg
spedde på med legevaktarbeid for å få nok lønn. Det var faktisk rift om vaktene!
Travle dager, små barn – og spesialisering, det hørte vel med? Det var intet påtrykk
fra kommunen om å spesialisere seg, men heller ingen motstand mot det. Veien inn til
en spesialisering var ikke opplagt. Strukturene var på plass og reglene var klare, men
det var ikke gitt at en ung og uerfaren lege skulle finne ut av dette. Med plassering i
Distrikts-Norge, tok det også lang tid å finne de faglige møteplassene. Vi hadde godt
samarbeid og oversiktlige forhold lokalt, men hvor kunne jeg finne arenaer for faglig
diskusjon? Hvor var energien, hvor var "sentrum"? Det tok lang tid før jeg hørte om
Primærmedisinsk uke (PMU) og Nidaroskongressen. Og når hørte jeg om Utposten?
Hvem snakket om NSAM og fagutvalget i Aplf?
Tilfeldighetene førte meg inn i NSAM (Norsk selskap for allmennmedisin). Med det
begynte dannelsesreisen. Det var faglig stolthet, kritiske tanker og lukten av akademi.
Igjen oppdaget jeg det jeg hadde fornemmet under studietiden; denne muligheten til
å stille spørsmål, evnen til å skifte perspektiv. Jeg oppdaget allmennmedisinen som et
eget fag, ikke et minste felles multiplum av parallell kunnskap.
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Dette skjedde omtrent samtidig med innføringen av fastlegeordningen i 2001. I Solør
var det stort engasjement. Åsnes kommune var en forsøkskommune for ordningen.
Der hadde man fått mye ny kunnskap. Vi hadde store tanker om store systemer og
forhandlet med kommunene. Det var tanker om faglig fordypning, rekruttering, mulighet
til spesialisering, tilgjengelighet og offentlige oppgaver. Det skapte et engasjement og en
stolthet over egne arbeidsplasser og egen virksomhet. Det var børs og katedral i skjønn
forening.
Jeg var selv i slutten av min spesialisering. Etter hvert hadde jeg skjønt strukturen,
selvfølgelig fått grunnkursene altfor sent og plukket kurs ut fra vikarierende motiv. Men
møtet med fastlegeordningen, NSAM og veiledningsgruppen, ble en "dieselmotor"
for min utvikling. Fra å ha en legeidentitet godt innarbeidet gjennom et liv i
sykehuskorridorene, begynte allmennlegen å ta form.
Jeg ble kjent med ”de sju teser” 1 − dette geniale dokumentet som så kort og godt
formulerte mitt oppdrag. Det sporet nysgjerrigheten over på kritisk tenkning: Hvem skal
vi virke for – og hvordan?

Organisasjonen

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) ble dannet i 2007, samtidig som Aplfs
fagutvalg og NSAM ble lagt ned. Det var resultatet av et langt og samlende arbeid
over flere år. Samtidig skjedde en omlegging av organisasjonen i Legeforeningen med
satsing på "den fagmedisinske akse". Alle fikk definert sine medlemskap gjennom
geografisk forening, yrkesforening og fagmedisinsk forening. NFA ble den største
fagmedisinske foreningen med 5 000 medlemmer. AF og NFA har nesten de samme
medlemmene. Det er ikke få som undrer seg over forskjellen − eller likheten − mellom
de to foreningene. Det kan være enklere å forstå for sykehuskollegene: En barnelege er
medlem i Overlegeforeningen så vel som Norsk barnelegeforening. Skillet er klarere, men
prinsippet det samme. Det kan være kryssende interesser mellom fag og yrkesinteresser.
Den norske legeforening ble i sin tid dannet, nettopp på grunn av engasjement for faget!2
Samtidig hevder kritiske røster at Legeforeningen er én organisasjon og at vi har en
dobbeltrolle som faglig premissleverandør og fagforening. Har vi som fagmedisinsk
forening mindre integritet innen Legeforeningen enn vi ville hatt utenfor? I Danmark og
England står de faglige "colleges" utenfor legeforeningene, og har frivillig medlemskap.
Allmennmedisinen i Norge gjorde et veivalg da NFA ble dannet. Vi har fått et viktig
mandat fra våre medlemmer. AF og NFA må vise sin profil og legitimitet som to
foreninger.

Forskning

Som del av den medisinske disiplin, har vi våre røtter i naturvitenskaplig tenkning.
Samtidig står allmennmedisinen nær de humanistiske fagene. Forholdet mellom
pasienten og legen over tid, i ulike livsfaser og med skiftende problemstillinger, er det
som kjennetegner faget vårt. Allmennlegen får betydningsfull kunnskap om den enkeltes
biografi og sosiale situasjon, i tillegg til det tradisjonelle biomedisinske perspektivet.
Dette gir oss økt forståelse av ko- og multimorbiditet. Vår ”langtidskunnskap” om
pasientene er derfor en verdifull kilde til forskning.
Det er økende bevissthet om forskning i allmennmedisin, også utenfor de tradisjonelle
universitetsmiljøene. Vi må skape mer rom for forskning i klinisk praksis – og bruke
resultatene til beste for våre pasienter. Allmennmedisinsk forskningsfond er, sammen
med de allmennmedisinske forskningsenhetene (AFE) og universitetsinstituttene helt
sentrale pådrivere i dette arbeidet.

1

2

Sju teser for allmennmedisin. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 495
E Skoglund: Spesialistutdanningens historie. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:
1124−7
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Allmennmedisinsk forskningsfond ble etablert i 2007 av Legeforeningen, og skal
fremme allmennmedisinsk forskning på fagets egne premisser. Men det er for lav
opptrappingstakt og manglende veiledningskompetanse i forskningsmiljøene. Det
bevilges i dag for lite penger til allmennmedisinsk forskning, sammenliknet med hva
som bevilges til forskning i helseforetakene.

Kvalitet1 − et hedersord?

Da jeg begynte å jobbe ved Furubo legesenter, stod det flotte hvite permer i hylla fra
kommunen med kommunens HMS-system. Problemet var at de ble stående i hylla.
Vi hadde likevel gode rutiner ved ansettelser, på laboratoriet og i resepsjonen. Det var
god stabilitet i arbeidsstokken. Vi hadde personalmøter og et fast ark til å skrive opp
problemstillinger til månedlig gjennomgang. Ikke visste vi at vi hadde et potensielt
kvalitetssystem! Utfordringen var å lage et system av all kunnskapen som ikke var så
personavhengig.
Når jeg setter spørsmålstegn ved kvalitetsbegrepet, er det med en opplevelse
av at det har uklart innhold. Vi føler oss alle forpliktet til å løfte begrepet frem i
enhver sammenheng, men det står i fare for å miste sin betydning ved å være så
bejublet. Kvalitet er etterspurt, men for hvem? Vi har en utfordring i å definere
innholdet og målet med vårt kvalitetsarbeid. Fagmiljøer i norsk allmennmedisin har
jobbet med kvalitet i årtier. Vi kan vise til solid arbeid og dokumentasjon. Kvalitet i
allmennmedisin må være praksisnært og nyttig. Det må ikke oppleves som de hvite
permene i hylla. De kom utenfra med systemer som ikke passet inn på kontoret og
som ikke brakte framgang. Det er tvingende nødvendig at vi får etablert et Senter for
allmennmedisinsk kvalitet – for å hjelpe alle fastleger i dette arbeidet; ikke bare de
ivrigste.

Spesialiteten

I dag er bare halvparten av alle fastleger spesialister. I Danmark og en del områder
i Sverige er det krav om å være spesialist for å jobbe som allmennlege i kommunen.
Vi i Legeforeningen ønsker det samme for Norge, men hvorfor er det vanskelig å få
gjennomslag? Allmennmedisin er en ung spesialitet. Vi møter skeptiske holdninger
både i tjenestemannsapparatet og hos den vanlige mann i gata som utfordrer vår
status som spesialitet. Det er bare vi selv som kan styrke den. Etter hvert som
sykehuslegen går inn i gren- og kvistspesialisering, må vi med stolthet og tyngde
fremme vårt fag og vår kunnskap om ”det generelle”. Kravet om å være i spesialisering
for å være fastlege er en forutsetning for dette løftet.
Det hersker frykt ute i Kommune-Norge for at det skal være vanskelig å få rekruttert
fastleger med et slikt krav. Vi må ikke sette kvalitet opp mot kvantitet. DistriktsNorge er også tjent med leger som er i læringsmodus, legekontor med kvalitetsarbeid
og leger som kjenner sitt helsevesen. Gode systemer for dette, kan faktisk være
et rekrutterende tiltak. Obligatorisk krav om spesialisering er ett av de viktigste
virkemidlene for å oppnå kvalitet i fastlegeordningen. Vi må dele vår kunnskap og bli
gode veiledere. Mester-svenn-læring ved fastlegekontorene og i veiledningsgruppene
er viktig i et yrke som ofte utøves alene på kontorene. Inngangen til spesialiteten og
utdanningsløpet må strømlinjeformes.

Byråkratitt

Som fastlege har jeg sett hvordan strømmen av offentlig papir inn gjennom
brevsprekken har økt de siste 25 årene. Allmennmedisinen favner vidt. Mange
retningslinjer og veiledere legges inn i vår portefølje. Parallelt med dette er kravet
om faglighet og kvalitet. Myndighetene har signalisert behov for å kontrollere og
regulere fastlegene. Allmennlegene blir med jevne mellomrom kritisert for ikke å følge
retningslinjer, og for å være endringsvegrende. Retningslinjer og evidens er ofte basert
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på forskning på selekterte populasjoner i spesialisthelsetjenesten. Våre pasienter på
kontoret passer ikke alltid inn i disse rammene. De vil ikke nødvendigvis profittere på
tiltak i henhold til retningslinjene1.
Jeg har forståelse for at bevilgende myndigheter ønsker "valuta for pengene". Men jeg
er redd for et byråkrati med nesegrus tro på styring som virkemiddel. Allmennmedisin
utøves i møtet mellom legen og pasienten, hvor allmennlegen gjør prioriteringer,
vurderinger og behandler på primærmedisinens premisser. Jeg er bekymret for fagets
utvikling når jeg ser myndighetenes ensidige ønske om detaljregulering og rapportering.

Rettighetssamfunnet

Vi lever i et samfunn som er opptatt av enkeltindividets rettigheter. I etterkrigsårene
var kollektivet og samfunnet i fokus. Norge skulle bygges. Oljekronene har sildret inn.
Jeg vokste opp i tiår med økende velstand; fra rasjonering av biler til to biler per familie.
Det er økende krav om offentlig ansvar i livene våre; det gjelder skole, utdanning,
helse, jobb og hverdagens sorg og lykke. Dette er et gode; vi lever i den heldige enden
av verdens velferdsskala. Men vår rikdom er ikke et ubetinget gode. Jeg er glad for at
de små og skjøre i min bygd skal ha sikkerhetsnett og hjelp. Men med rikdom følger
ofte kravmentalitet. Den ene varianten er kravene fra «de friske og griske» som står
først i køen, lever lengst og er meningsbærende. Den andre varianten er en lammende
passivitet hvor samfunnet overstyrer individets funksjoner.

"Fastleger har et
populasjonsansvar,
men vi har også et
samfunnsansvar"

Fastleger har et populasjonsansvar, men vi har også et samfunnsansvar. Vi er satt til å
forvalte store offentlige ressurser. Samtidig har vi et direkte ansvar for pasientene våre.
Forholdet til pasientene er direkte, personlig og forpliktende. Det er viktig at vi er oss
dette dilemmaet bevisst. Vi skal gi til dem som har størst behov.

Risikotenkning

Er vi i ferd med å utvikle et samfunn hvor risiko skal elimineres på alle områder av
livet? Høye røster høres når skade har skjedd. Vi påtar oss stort personlig ansvar i våre
livsprosjekter. Det blir nærmest en prestasjon å leve, ikke minst å få barn. Samtidig er vi
et land av melk og honning; vi lever lenge, har lav spedbarnsdødelighet og et avansert
helsevesen.
Vi er vitne til et medisinsk-teknologisk hurtigtog hvor mulighetene til diagnostisering,
kartlegging og avdekking av risiko kommer så raskt at det er vanskelig å mobilisere
etisk debatt i tide. Eksempler fra det siste året er offentlige screeningprogram, HPVvaksinasjon, genkartlegging og tidlig ultralyd. Vi lever i et samfunn som hyller det
friske og det unge, slik at det naturlige livsforløp nesten fremstår som problematisk.
Etisk refleksjon kan lett drukne i teknologisk optimisme. Allmennmedisinen må ha
en klar stemme i denne debatten, på våre pasienters vegne. Hvor mye risiko skal vi
tåle − og hvor skal fokuset være? Allmennlegen har et bredt perspektiv. Vi kjenner vårt
lokalsamfunn og våre pasienter. Det er et godt utgangspunkt for vurdering av risiko.
Norske allmennmedisinere har vært pionerer nasjonalt og internasjonalt i debatten rundt
risikotenkning2. NFA vedtok sitt Policydokument for forebyggende medisin på årsmøtet
i 20113. Det er en videreføring av NSAMs sju teser. Policydokumentet kom som resultat
av behovet for kritisk tenkning rundt forebyggende medisin − dette ordet som hører
festtalene til, men som er vanskelig å definere og måle. Tenkningen og arbeidet pågikk
over mange år og med mange aktører. Arbeidet videreføres nå internasjonalt.
1

Hetlevik, Getz og Kirkengen: Allmennleger som ikke følger retningslinjer − kan
de ha sine grunner? Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:2218−20

2)

Diagnose: Risiko (2000). Elisabeth Swensen (red.) ISBN 9788251838870

3)

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Sty
rets-arbeid/Sentrale-fagpolitiske-dokumenter/forebyggende-helsearbeid-poli
cydokument-fra-nfa/
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Ved reisens slutt

Det er med glede og stolthet jeg ser tilbake på 25 år med faglig modning, modige
tanker og stor innsats. KOPF – kontinuerlig, omfattende, personlig og forpliktende
− var utgangspunktet for reisen. De sju teser og NFAs policydokument var veivalg
underveis. NFA vedtok på siste årsmøte sitt prinsipp- og arbeidsprogram for kursen
videre1. De helsepolitiske debattene viser at allmennlegene fortsatt engasjerer seg
på fagets vegne. Vi har vært vitne til en akademisk utvikling i akselerasjon, og det
allmennmedisinske miljøet har skapt rom for kritisk refleksjon. På ”bunnlinja” står
konsultasjonen, hvor faget utøves i møtet med pasienten.

”Vi er hverken ved
et veiskille eller ved
reisens slutt, men på
stø faglig kurs”
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Vårt fag blir til—allmennmedisin som
spesialitet
Det er i dag ca 4400 fastleger i Norge. I utredningen om spesialistutdanning for leger i
Norge redegjør man for at det har vært manglende rekruttering til allmennmedisin gjennom
flere år, og at man har et allmennlegeunderskudd i forhold til oppgavetilfanget på 2000
allmennleger. Utdanningskapasiteten i allmennmedisin må trolig tredobles for å møte
behovet for nye spesialister. Årlig godkjennes 150—200 spesialister i allmennmedisin, mens
det i realiteten trengs bortimot 600. Skal dette tallet nås, kreves det første og fremst økt
veiledningskapasitet. Uten en offensiv satsing på spesialistutdanning, kan rekrutteringen
til faget svikte og dagens estimerte underskudd på 2000 allmennleger bli en stor
samfunnsutfordring.
Allmennmedisin ble godkjent som medisinsk spesialitet i Norge fra 1.januar 1985. For
allmennlegene i Norge var dette svært viktig, og et resultat av en mangeårig utvikling
og innsats fra ildsjelene som arbeidet for anerkjennelse for at faget allmennmedisin
inneholder spesielle utfordringer og kompetansekrav som skiller det fra de andre
medisinske spesialitetene.
I målbeskrivelsen for spesialistutdanningen i allmennmedisin er dette nærmere definert:
”Allmennmedisinen skal ha en bred og generell kunnskap om alle sykdommer og
helseplager som rammer befolkningen. Allmennmedisinen har som særpreg at den skal
se og behandle hele mennesket i sin sosiale kontekst, og fagområdet omfatter derfor
kunnskap om individet, familien og samfunnet. Allmennlegen er som oftest den første
legen som møter pasienten. Allmennlegens oppgave er å være åpen og tilgjengelig for
mennesker som søker hjelp for sine helseplager. Møtet med pasienten kan finne sted
på legekontoret, legevakt og i sykebesøk, samt ved andre kommunale helsetjenester
som sykehjem og helsestasjon. Allmennlegen skal ha en forpliktende rolle i forhold til
sin pasientgruppe og ta vare på pasienten over tid slik at pasienten kan føle seg trygg
for at det er en lege som har oversikt over pasientens helseplager. Allmennlegen møter
hele spekteret av lidelser fra banale hverdagsplager til livstruende tilstander i akutte
situasjoner alene på vakt. Oppgavene til allmennlegen favner alle livsfaser fra omsorgen
for det ufødte liv til ivaretakelse av den døende pasienten. I samarbeid med resten av
primærhelsetjenesten skal allmennlegen være en formidler og koordinator av tjenester
innen alle deler av helsevesenet. Allmennlegen må i tillegg til kunnskap om det generelle
sykdomspanoramaet også mestre sin egen og fagets begrensning og kunne henvise
videre til spesialisthelsetjenesten når pasienten hører hjemme der.

Hans Høvik
Spesialist i allmennmedisin
og samfunnsmedisin
Fastlege ved Dalen
Legesenter i Bergen
Medlem 2002—2005 og
leder av spesialitetskomiteen
i allmennmedisin
2006— dd
Veileder i allmennmedisin

Hovedoppgaven for allmennlegen er å drive en åpen, tilgjengelig og uselektert praksis
der de fleste pasientene ferdigutredes og behandles. Et av allmennmedisinens
særpreg er breddekompetanse. Samhandling med spesialisthelsetjenesten om
diagnostikk, behandling og oppfølging er viktig. Når nye arbeidsområder overføres
fra spesialisthelsetjenesten til allmennlegen, stilles økte krav til gjensidig læring og
samhandling mellom de ulike helsenivåene. Avgrensning og samarbeide med alle
andre spesialister er også viktig. Allmennlegen kan være arbeidsgiver og leder av egen
virksomhet, og skal beherske den rollen og de oppgavene som dette innebærer.”
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Historikken

Det var mange viktige hendelser og skritt på veien mot egen spesialitet som skjedde
på 60- og 70-tallet i Norge. Mye av det som skjedde da er beskrevet tidligere i APLFs
historie fra 1938 til 1988. Jeg vil kort nevne etableringen av Institutt for allmennmedisin
ved Universitetet i Oslo i 1968 som var viktig for anerkjennelse av allmennmedisin som
akademisk fag. Etter hvert ble slike institutter også etablert ved universitetene i Bergen,
Trondheim og Tromsø.
I 1968 ble det nedsatt en ny komite (Larsen-utvalget) som foreslo en ordning med
”Almenpraktiker Dnlf” som ble opprettet i 1973. I denne ordningen ble det innført
konkrete krav for videreutdanning og prinsippet om tidsbegrenset godkjenning med
krav til resertifisering hvert femte år ble innført.

”Allmennmedisin
læres i
allmennpraksis”

Tidlig på 80-tallet var det flere viktige begivenheter som influerte på allmennmedisinen.
Lov om helsetjenesten i kommunene ble vedtatt og innført fra 1984. Dette medførte at
distriktslegeordningen som var statlig ble omorganisert, og legene ble kommuneleger
underlagt kommunal styring.
Etter initiativ fra Alment praktiserende lægers forening ble det i 1980 nedsatt et
utvalg ledet av Jakob Prytz for å utrede etablering av allmennmedisin som fullverdig
spesialitet. Utvalgets innstilling kom i 1982, og i legeforeningens landsmøte i
Loen i 1983 ble det vedtatt å opprette spesialiteter både i allmennmedisin og
samfunnsmedisin. Utposten skrev da på første side: ”Det ble tvillinger! Åpen vei både
for allmennmedisinsk og samfunnsmedisinsk spesialitet.”
Det ble opprettet en Spesialitetskomite for allmennmedisin ledet av Arne Ivar Østensen
som skulle foreslå et endelig regelverk for spesialistutdanningen.
I Prytz-komiteens innstilling var det foreslått en ordning etter engelsk mønster
med treårig individuell veiledning i godkjente lærepraksiser. Det ble reist tvil om
dette var mulig å gjennomføre, både av organisatoriske og økonomiske grunner.
Spesialitetskomiteen i allmennmedisin utarbeidet et forslag med gruppebasert
veiledning over to år som man mente det ville være mulig å gjennomføre. Man la
vekt på at utdanningen i stor grad måtte være desentralisert og ta hensyn til Norges
geografi med til dels store avstander. Man måtte ta hensyn til den nye organisering
av kommunehelsetjenesten, og i størst mulig grad gjøre det mulig å gjennomføre
spesialistutdanning i allmennmedisin uansett hvor i Norge man bor. Og ikke minst la
man vekt på at allmennmedisin læres i allmennpraksis.
Spesialitetskomiteen i allmennmedisin utformet et forslag med 4 hovedelementer:

•

4 års allmennpraksis (åpen og uselektert allmennpraksis)

•

1 års sideutdanning i klinisk sykehusavdeling eller poliklinikk

•

2 årig veiledet utdanningsprogram (40 møter a 3 timer)

•

4 obligatoriske grunnkurs, samt emnekurs og valgfrie kurs og
og utdanningsaktiviteter, tilsammen 400 timer/poeng

Reglene for obligatorisk etterutdanning og resertifisering hvert femte år ble også
utformet, med krav om minst ett års allmennpraksis i perioden, samt 300 poeng
knyttet til kurs, eller andre utdanningsaktiviteter som praksisbesøk, hospitering på
sykehus, undervisning, forskning m.v.
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Legeforeningen ga Steinar Westin i oppdrag å utrede dette videre og utarbeide
”Utdanningshåndbok for allmennpraktikere” som ble utgitt i 1985. Høsten 1984 ble
innstillingen oversendt fra sentralstyret i Legeforeningen til Sosialdepartementet som
godkjente regelverket for spesialiteten allmennmedisin med virkning fra 1. januar 1985.

Innholdet i spesialistutdanningen i allmennmedisin

Allmennlegen skal under spesialistutdanningen arbeide til sammen i 4 år i en åpen
uselektert praksis og bør delta i en godkjent kommunal vaktordning på lik linje
med kollegene. Det er et krav om minimum 40 legevakter i spesialistutdanningen.
Allmennpraksis må utgjøre minst 50 % av stillingen, og kan kombineres med andre
allmennmedisinske arbeidsoppgaver som sykehjemslege, helsestasjonslege, skolelege
eller samfunnsmedisinske oppgaver.

Veiledningsgruppene

Utdanningskandidatene skal gjennomføre toårig obligatorisk veiledning i gruppe. Minst
ett av de to årene må være mens legen arbeider i allmennpraksis. Møtene gjennomføres
som 3-timers møter, til sammen 40 møter. Mange har dobbeltmøter, dvs. 6 timer, og
møtes således ca 1 gang i måneden over 2 år. Veiledningsgruppene ledes av en spesialist
i allmennmedisin som også har Legeforeningens veilederutdanning. Veilederen skal
arbeide for at det utvikles en kollegial trygghet i veiledningsgruppen. Veilederen skal
videre legge til rette for deltakernes læring i form av både bekreftelser, tilføyelser og
endringer av faglige holdninger, teoretiske kunnskaper og kliniske ferdigheter. Samtidig er
det et mål at deltakerne sosialiseres inn i faget og blir tryggere i rollen som allmennlege.
Ved årsskiftet 2011/2012 var det 82 veiledningsgrupper i allmennmedisin med til
sammen 650 utdanningskandidater. Legeforeningen har 130 veiledere som kan regnes
som aktive, selv om bare litt over halvparten av disse har veiledningsgruppe i aktivitet nå.
Beskrivelsen av innhold og temaer for møtene har utviklet seg mye siden starten i 1985.
I 1995 skrev Linn Getz og Steinar Westin en ny ”Håndbok for spesialistutdanningen
i allmennmedisin” som var mye mer omfattende og konkret i forhold til faget
allmennmedisin enn den første håndboken. Etter hvert som boken ble for lite oppdatert
etter ca ti år, tok veilederkoordinatorene i Legeforeningen initiativ til nye håndbøker
som er tilgjengelige på internett, og dermed lettere å revidere og oppdatere. Det er
Legeforeningen som administrerer ordningen med veiledningsgruppene, og sentralt
i dette arbeidet står veilederkoordinatorene Bente Aschim, Sverre Lundevall, Kristin
Prestegaard og Peter Prydz. De har utarbeidet de nye håndbøkene: "To år sammen» og
"Allmennmedisinsk gruppereise". De er basert på voksenpedagogiske prinsipper for
læring hvor det legges vekt på refleksjon over egen og kollegers praksis.
Fra 1994 ble det innført et obligatorisk program for gjennomføring av praktiske
ferdigheter i allmennmedisin.

Institusjonshelsetjeneste

Utdanningskandidaten skal gjennomføre ett års tjeneste ved klinisk sykehusavdeling eller
poliklinikk.

Kursutdanning

De obligatoriske grunnkursene definerer et kjernepensum i spesialistutdanningen. Vi har
4 grunnkurs. Grunnkurs A og B er også obligatoriske for leger som har veiledning etter
EU-direktiv som medførte at alle leger må ha 3 års veiledet tjeneste før de kan arbeide
selvstendig.
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Grunnkurs A / EU-kurs 1: Omhandler faget allmennmedisin og setter faget i et
samfunnsperspektiv. Det fokuserer videre på konsultasjonsmodeller, diagnostikk
og arbeidsmetoder, avgrensing mot andre fag, og fastlegeordningens regler og
organisering.
Grunnkurs B / EU-kurs 2: Omhandler trygdemedisin, praksisdrift, juridiske rettigheter
og plikter.
Grunnkurs C: Omhandler fastlegens rolle i individrettet og grupperettet forebyggende
medisin.
Grunnkurs D: Omhandler forskning, læring, kvalitetssikring og kunnskapssøk i
allmennmedisin.

Emnekurs

Denne del av kursutdanningen er obligatorisk i videre- og etterutdanningen og skal
dekke spesifikke områder av medisinen hvor man går dypere inn i fagområdet enn ved
de kortere valgfrie kursene. For å sikre de akuttmedisinske ferdighetene er det bestemt
at ett av emnekursene skal være emnekurs i akuttmedisin (gjeldende fra 1.1.2012).

LEIF-IT Allmennmedisin

Legeforeningen har etablert et verktøy for individuell utdanningsplan via den
nettbaserte løsningen med LEIF – IT og personlig lærerplan (PLP). Det oppfordres til at
spesialistkandidaten og også spesialister i allmennmedisin tar det i bruk.
Diverse andre aktiviteter gir poeng som praksisbesøk hos kollega, hospitering på
sykehus eller hos spesialist, ordinær sykehustjeneste, veiledning av turnuslege,
originalforelesning for medisinstudenter, sensorvirksomhet for medisinstudenter, åpen
møteserie, forskning med mer (jfr spesialistreglene).
Leger som spesialiserer seg i allmennmedisin evalueres gjennom deltakelse i
veiledningsgruppene samt via de obligatoriske praktiske ferdighetene som skal
diskuteres og demonstreres for en kollega, ved dokumentert gjennomførte kurs og via
praksisbesøk. Det er ingen spesialisteksamen i Norge.

Etterutdanning

Allmennlegen må resertifisere sin spesialitet hvert femte år. Dette kravet vedvarer så
lenge legen driver praksis, men ved resertifiseringsperiode påbegynt etter fylte 60 år
halveres kravene til obligatoriske og valgfrie poeng. Det kreves 1 års allmennmedisinsk
tjeneste i åpen uselektert praksis gjennomsnittlig i 5-årsperioden i tillegg til diverse
andre aktiviteter hvor smågruppevirksomhet, praksisbesøk og emnekurs er obligatorisk.
Til sammen kreves det 300 utdanningspoeng i løpet av 5 år og dette medfører at alle
spesialister i allmennmedisin må bruke 2-3 uker hvert år på etterutdanningsaktiviteter.
Vi regner det som et vesentlig element i etterutdanningen at man deltar i den
obligatoriske smågruppeaktiviteten og vi har ved årsskiftet 2011/2012 registrert i
overkant av 1000 smågrupper (etterutdanningsgrupper).
Det er bare allmennmedisin som har krav om obligatorisk etterutdanning og
resertifisering, og det utredes nå om dette også bør innføres i alle spesialiteter i Norge.
Det norske systemet for etterutdanning i allmennmedisin har fått en del internasjonal
interesse og anerkjennelse, og det blir spennende å følge den internasjonale utviklingen
som synes å gå i retning av mere strukturert og systematisk etterutdanning i alle
medisinske spesialiteter.

82

ALLMENNLEGEFORENINGEN 75 ÅR

Evaluering av spesialistutdanningen

I løpet av de første ti årene etter at spesialistutdanningen i allmennmedisin startet
ble det gjennomført flere evalueringer. Hoftvedt, Westin og Holm konkluderte i 1988
med at det gruppebaserte veiledningsprogrammet medførte en styrket forståelse av
det særegne ved å arbeide i allmennpraksis og en styrket allmennmedisinsk identitet.
Gruppene medførte økt samarbeid og kollegial kontakt, stimulering til å skaffe seg ny
kunnskap og anledning til refleksjon over egen praksis i sammenligning med kolleger.
På 90-tallet ble det gjennomført flere evalueringer som medførte enkelte endringer i
spesialistreglene, bl.a. ble det innført krav om gjennomføring av praktiske ferdigheter
sammen med kollegaer.
Det ble påpekt at innholdet i programmet baserte seg mye på passiv deltagelse på
kurs, og i for liten grad på aktive læringsformer. Dette medførte endring av reglene
med innføring av obligatorisk deltagelse i smågruppe (etterutdanningsgruppe) i
etterutdanningen, og obligatoriske praksisbesøk både i videre- og etterutdanningen.
Listen over utdanningsaktiviteter som kan velges både i videre- og etterutdanningen
har gjennom årene blitt stadig lengre, og det kommer hele tiden nye forslag om innhold
i spesialistutdanningen. De siste årene har spesielt forskningsaktivitet og arbeid med
kvalitetsprosjekter i allmennmedisin fått økt plass i listen over valgfrie aktiviteter. De
siste årene er det ikke gjennomført systematisk evaluering av utdanningsprogrammet i
allmennmedisin, og dette bør prioriteres i tiden som kommer.

Dagens situasjon

Spesialitetskomiteen i allmennmedisin ser en rekke utfordringer knyttet til
spesialistutdanningen i fremtiden. Komiteen ser det som et problem at bare mellom
50 og 60 % av leger som utøver allmennpraksis er spesialister i allmennmedisin.
Legeforeningen har vedtatt å arbeide for at det skal bli obligatorisk å være spesialist i
allmennmedisin for å arbeide selvstendig som allmennlege i Norge. Dette vil innebære
en normalisering av spesialiteten i allmennmedisin på linje med de øvrige spesialitetene.
I forslaget står det også at det skal oppnevnes en fast veileder for legen under
spesialisering i allmennmedisin og at veileder og utdanningskandidat sammen skal
utarbeide en utdanningsplan for spesialiseringen.
Det er i dag ikke mange ledige hjemler, og man kan hevde at kommunene ikke har
opprettet nok fastlegehjemler. Ut fra arbeidsmengden til allmennlegene bør nok
gjennomsnittlig listelengde gå ned i framtiden, og det må opprettes nye fastlegehjemler i
alle kommuner.
Spesialitetskomiteen mener at det bør opprettes utdanningsstillinger i allmennmedisin
slik som det er i andre spesialiteter. Mange unge leger vil finne det attraktivt å gå
inn i strukturerte utdanningsstillinger med god veiledning. Det er også ønskelig å ha
fleksible ordninger i forhold til deltidsstillinger, delelister, og muligheten for å kombinere
fastlegearbeid med forskning. Spesialitetskomiteen mener at det er viktig med individuell
veiledning for allmennleger i spesialistutdanning, i tillegg til den gruppebaserte
veiledningen man har over 2 år i spesialistutdanningen.
Spesialistutdanningen i allmennmedisin har i hovedsak ikke endret seg mye siden starten
i 1985. Vi ser nå at det er nødvendig å styrke spesialistutdanningen og rekrutteringen
til allmennmedisin, og vi håper det skal være mulig å få til et godt samarbeide om
dette blant alle som har felles interesse av dette. Vi ser frem til konstruktiv dialog
mellom helsemyndighetene og legeforeningen om hvordan kvalitet og kapasitet i
fastlegeordningen kan sikres.
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Allmennlegevakten
– allmennmedisinens arvesølv
− Så det bor en treskjærer her, kommenterte jeg idet jeg tok av meg skoene i gangen.
Mengder av forseggjort treskrud både ute og innomhus gjorde slutningen lett å trekke,
da jeg ble ønsket velkommen inn i den velholdte villaen oppe i dalsida i bygda. Kona
hadde tidligere på ettermiddagen ringt legevakten og bedt meg se til mannen som var
tett i pusten. Han hadde knapt vært ute hele vinteren. Nå orket han ikke engang å gå ned
i kjelleren. Jeg hadde høflig forsøkt å forklare at jeg gjerne kunne se til ham, men at jeg
foretrakk at han kom til kontoret slik at jeg bedre kunne vurdere tilstanden. Kona hadde
da forklart at ektemannen på 76 år ikke hadde vært til lege på 70 år. At dette skyldtes
legeangst var unødvendig å si. Kona hadde nå bearbeidet mannen og fått lov å ringe meg.
Da gjaldt det å utnytte det gylne øyeblikket, gjøre et unntak fra praksisen med å ta
pasientene til kontoret og se bort fra at dette var et helseproblem som kunne vente
til neste dag. Kommentaren om treskjæringen og kaffepraten som fulgte, gjorde at
pasienten la den mangeårige legevegringen til side. Han fortalte om hvordan hans
sosiale angst hadde preget hans liv og medført at hans og konas aksjonsradius var
sterkt innskrenket, slik at de stort sett holdt seg hjemme. Nå hadde KOLS gjort at
han heller ikke klarte å bevege seg på sin egen eiendom. Hjemmebesøket på denne
legevakten ble et vendepunkt, ikke bare for pasienten, som raskt fikk et nytt liv med
inhalasjonsmedisiner og angstdempende behandling, men også for kona som nå kunne
få med mannen ut på tur − og igjen få oppleve å spise ute på kafé.

Forsømt tema

Få ting vekker til live så mange følelser for allmennlegen, som legevakt. Episoden
beskrevet over kan stå som en påminnelse om at legevakt kan gi minnerike og gode
opplevelser til faglig berikelse. På sett og vis representerer det omtalte sykebesøket en
slags anakronisme: Sykebesøk under legevakt gjøres knapt lenger, verken i Hallingdal
eller andre steder. For meg står dette sykebesøket som et eksempel på hvordan vi av
og til kan bety en stor forskjell, selv om det ikke dreier seg om livreddende tiltak på
vakt. Dersom vi forvalter legevakten på en god måte, kan vi gripe slike muligheter –
og komme til i avgjørende øyeblikk med vår erfaring og kompetanse. Legevakten er
allmennmedisinens arvesølv og må ikke skusles bort.

Ståle Onsgård
Sagabråten

Spesialist i allmennmedisin
Fastlege i Nes kommune i
Buskerud
Nestleder i
Allmennlegeforeningen
2009—2011

En velfungerende allmennlegevakt er en sentral del av primærhelsetjenesten. Den
sikrer alle som oppholder seg i kommunen nødvendig helsehjelp døgnet rundt. Likevel
har ikke legevakttjenesten alltid fått den oppmerksomheten den fortjener, verken fra
Legeforeningen eller fra helsemyndighetene. Da Alment praktiserende lægers forening
(Aplf) i 1988 markerte sine 50 første år gjennom et spesialnummer av Tidsskrift for Den
norske legeforening (1), var temaet legevakt knapt berørt. Ivrige forkjempere for legevakt
i Aplfs styre sørget i 1996 for å utgi et eget hefte, hvor legevakt ble gjennomgått i stor
bredde og hvor Aplfs mål for legevakt ble utmeislet. I tobindsverket som ble utgitt i
forbindelse med det offentlige helsevesenets 400-årsjubileum (2), er temaet legevakt
ikke å finne − og ordet glimrer med sitt fravær i innholdsfortegnelsen. Heldigvis har
institusjoner som Oslo kommunale legevakt fått skrevet sin historie (3)

Allmennleger og legevakt

Et kollegium av pliktoppfyllende leger har kanskje delvis seg selv å takke for at
både befolkning og helsemyndigheter har tatt allmennlegevakten for gitt. Ut over
interkommunale vaktsamarbeidsavtaler og legevaktsentraler har det knapt vært noe
organisatorisk og kvalitetsmessig utvikling av allmennlegevakten på de snart 30 årene
som har gått siden kommunene ble gitt ansvaret for allmennlegevakten. Oppslutningen
omkring legevakt er ikke lenger like stor blant allmennleger som den var for en del år
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siden. Yngre kolleger med familieforpliktelser ønsker mer fritid. Siden de økonomiske
sidene ved legevakt ikke oppleves som gunstige, er det stadig flere som overlater
vaktene til andre. Flere enn undertegnede har kanskje undret seg over at drosjesjåføren
som kjører en pasient til og fra legevakten, sitter igjen med et større honorar enn
legen som behandler pasienten. Det finnes en rekke lokale tilpasninger for økonomisk
kompensasjon for legevakt, men dersom en skal følge takstene for timeavlønning ved
interkommunal legevakt, vil legen lide et økonomisk tap på å ta en nattevakt dersom
han eller hun tar seg fri fra kurativ privatpraksis dagen etter.
Gjennom sin breddekompetanse, kontinuitet og innsikt i lokale forhold er fastlegene
i stand til å løse akutte helseproblemer på en kostnadseffektiv og god måte,
uten å måtte ty til unødvendige og dyre sykehusinnleggelser for sikkerhets skyld.
Selv om deltakelse i legevakt er en plikt for fastlegene, sto de for under 40 % av
legevaktkontaktene i 2011. Resten ivaretas av andre: heltidsansatte vaktleger,
vikarleger, turnusleger, sykehusleger og stipendiater. Dette er en uheldig utvikling, både
for faget og befolkningen.
Legeforeningen argumenterer i sine forhandlinger med stat og kommune at
arbeidsforhold og økonomi ved legevakt må bedres slik at rekrutteringen kan styrkes.
Etter mange år uten vesentlige forbedringer i avtaleverket rundt legevakt, oppnådde
Legeforeningen i 2010 et viktig gjennomslag ved at KS aksepterte kravet om fri fra
individrettet, kurativt arbeid etter vakt − uten trekk i lønn eller basistilskudd og med
utbetaling av praksiskompensasjon for de som kvalifiserte til det.1 Foreløpig gis fri bare
til kl 12 påfølgende dag og med et beskjedent beløp i kompensasjon, men et prinsipp er
knesatt. Hovedargumentet fra Legeforeningen − utover at nattarbeid skal kompenseres
økonomisk – er hensynet til kvalitet i helsetjenesten: Alle pasienter fortjener å møte en
opplagt og uthvilt lege på dagtid. Fastlegeforskriften som gjelder fra 2013 inkluderer
legens rett til fritak fra vakt etter fylte 55 år (Legeforeningen støtter dette punktet,
men ønsket at det skulle avtalefestes lokalt). Med en gjennomsnittalder på norske
allmennleger som nærmer seg 50 år, står staten overfor en formidabel utfordring: å
rekruttere mange nok allmennleger til fremtidens legevakt.
Det er behov for forbedringer i allmennlegevakttjenesten. Helsetilsynets rapport
om legevakttjenesten fra 2006 drøftet kapasitetsproblemer knyttet til størrelse,
kompetanse og systemansvar (4). Kommunal legevakt sviktet i flere ledd.
Legevaktsordningen var utdatert og i ferd med å bli en nødetat i bakleksa. På oppdrag
fra Helsedirektoratet, utarbeidet Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin i
2009 et forslag til nasjonal handlingsplan for legevakttjenesten (5). Planen tar til orde
for en ny organisering og et faglig løft for legevakttjenesten. Siden handlingsplanen ble
lansert har det skjedd lite. Ved innføringen av ny fastlegeforskrift har imidlertid Helseog omdorgsdepartementet gitt signaler om satsing på levevakt i 2013.

Legevakt for folket

I takt med samfunnsendringene og befolkningens krav, har innholdet i
allmennlegevakten endret seg mye. I tidligere tider var legevakt uløselig knyttet
til legestillinger. Leger i distrikt måtte være i beredskap til en hver tid på døgnet.
”Lækjarpraksis for 30-40 år siden var på ymse måtar annleis enn no”, skrev tidligere
distriktslege Birger Lærum (f. 1906) i et tilbakeblikk (6). ”Ein måtte meir prøve å klara
seg sjølv ute i marka. Å senda nokon på sjukehus tok lang tid, det kosta pengar og det
var heller ikkje vanleg å senda pasientane til spesialist slik som no. Difor laut ein ha
godt med utstyr i kofferten og freista å klara seg med einfelde midlar. Pasientar med
langtkomne sjukdommar, pleiepasientar, låg ikkje sjeldan heime i den tida dei hadde
att. På grunn av at so mange sjuke vart handsama i heimen, måtte lækjarane reisa
mykje i sjukevitjing.”
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Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening for leger
og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i
fastlegeordningen i perioden 2010−12.
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Etter hvert som det ble flere leger til å dele på ansvaret, ble det etablert kollegiale og
forutsigbare vaktturnuser som også sikret legene fritid. Tidligere fantes det stasjonære
legevakter bare i de store byene, men i 1970-årene ble stasjonære legevakter opprettet
i mange mindre byer og tettsteder. Selv etter at kommunene i 1984 − gjennom Lov om
helsetjenester i kommunene − fikk ansvaret for å organisere allmennlegevakten, har
legene selv tatt styringen over vaktberedskapen.
Da Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin i 2012 gjorde opp status (7), hadde
det vært liten endring av kommunale og interkommunale legevaktordninger fra forrige
gjennomgang i 2009. I 2012 var 84 legevakter (41 %) kommunale mens
89 (44 %) var interkommunale. 85 % av legevaktene hadde kun én lege på vakt. I 2011
var det 1,83 millioner pasientkontakter på legevakt. Knapt 75 % av disse kontaktene var
konsultasjoner, i underkant av 4 % var sykebesøk. Telefonkontakter utgjorde 20 %. Om
lag hver sjuende innbygger er innom legevakt hvert år. Omtrent halvparten av alle barn
under 10 år og eldre over 80 år, har kontakt med legevakt hvert år. Sykebesøk er stort
sett forbeholdt eldre pasienter. Ved årtusenskiftet ble det utført 357 000 legebesøk
under vakt, men i 2011 var dette tallet redusert til 69 000. Utviklingen skyldes utbygging
av interkommunale, stasjonære legevaktmottak med bedre muligheter for diagnostikk
og behandling. For å oppveie nedgangen i de akutte sykebesøkene, legger den nye
fastlegeforskriften til rette for en økning i antall planlagte hjemmebesøk til syke og
skrøpelige som har vansker med å komme seg til legekontoret. Det sies at en lege ikke
kjenner sine pasienter før han eller hun har vært hjemme hos dem. Hjemmeforholdene
gir ekstra kunnskap om pasientenes liv og helse.

" Å holde seg
oppdatert innen
akuttmedisin er
allmennlegens
beste vern mot
vaktangst og faglig
forvitring"

Legevakt skal ivareta befolkningens behov for legetjenester ved akutt og alvorlig sykdom
eller skade der diagnostikk og behandling ikke kan vente til neste dag. Mange steder
har legevakten dessverre utviklet seg i retning av en døgnåpen allmennlegetjeneste
dominert av halvøyeblikkelige og mindre alvorlige tilstander. Dette flytter fokuset bort
fra den akuttmedisinske beredskapen som tjenesten skal ivareta. Bare halvparten av
vaktlegene bærer helseradio slik de er pålagt. Mange steder har AMK sluttet å kalle opp
den vakthavende allmennlegen siden vedkommende sjelden svarer eller stiller opp ved
akutte, alvorlige tilstander. Dette er et faglig selvskudd for allmennmedisinen.

Beredskap og kompetanse

Det er viktig å være beredt. Å holde seg oppdatert innen akuttmedisin er allmennlegens
beste vern mot vaktangst og faglig forvitring. Akuttmedisinske tilstander opptrer med
en viss hyppighet. Erkjennelsen av dette har ført til kravet om et obligatorisk kurs i
akuttmedisin i spesialistutdanningen og ved fornyelse av spesialiteten hvert femte år. En
undersøkelse publisert i Tidsskriftet i 2009 viste at det i en utkantkommune oppstår 27
alvorlige akuttmedisinske hendelser per 1000 innbyggere per år (8). 84 % av hendelsene
var akutt sykdom og 16 % var skader. Det er 2,5 ganger så høy frekvens av slike hendelser
som man tidligere har trodd, noe som kan ha sammenheng med at den kommunale
legevakttjenesten var utgangspunkt for registreringene, og ikke AMK slik som i tidligere
studier.
Allmennlegene og befolkningen har tilgang til kompetent ambulansepersonell
med kunnskap om prosedyrer og symptombehandling. I akuttmedisin trengs også
allmennmedisinsk breddekompetanse. Gjennom forskrift er leger pålagt å trene jevnlig
sammen med andrelinjetjenesten. Dersom det utarbeides gode planer for beredskap
og øvelser, kan kommunene komme godt ut av det selv når større katastrofer rammer,
slik en så i Hole og Ringerike i forbindelse med hendelsene på Utøya 22. juli 2011.
Evalueringene i ettertid har fremhevet helsepersonellets innsats.
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Det er grunn til å anta at den manglende interessen for å reformere norsk
allmennlegevakt skyldes økonomi. De samlede kostnadene til legevakttjenesten ble
i 2008 beregnet til om lag 2,4 milliarder kroner − en relativt lav sum. Oppgradering
av legevakt vil medføre ekstra kostnader, men det vil være vel anvendte penger.
Det har vært få protester mot at ambulansetjenesten de 10 siste årene har gått
fra å være en transporttjeneste til å bli en høyt profesjonalisert tjeneste med to
ambulansearbeidere med fagutdanning på hver bil i døgnkontinuerlig vakt. Dersom
allmennlegevakten kan bli oppgradert på samme måte, hvor en tar hensyn til lokale
forhold som befolkningstetthet, geografi og nærhet til sykehus, vil befolkningen få
den helsetjenesten den fortjener – også utenfor legekontorets åpningstider. Sentrale
grep må da være at førstehenvendelse ved behov for legehjelp skjer per telefon
for kompetent siling, trygge vaktordninger med minst to leger på vakt og bruk av
hjelpepersonell i vaktsentral. Det vil måtte innebære organisering i større vaktdistrikter,
men med mulighet for lokale tilpasninger.
Allmennmedisinen må ta vare på legevakt som et sentralt allmennmedisinsk
arbeidsfelt. Den erfarne allmennlegen Anne Mathilde Hanstad har i et intervju om
primærlegen som akuttmedisiner − gjengitt i Håndbok for spesialistutdanningen i
allmennmedisin − oppsummert poenget slik: ”Både pasienten og jeg taper, hvis ikke
jeg vil ha noe med vaktarbeidet å gjøre. Og når jeg bruker ordet katastrofe, tenker jeg
ikke minst på de ”alminnelige” katastrofene – som når ektemannen stuper død om
ute i hagen… Etter mange år i praksis vet jeg at slike ”katastrofer” genererer pasienter:
familie, naboer, venner som identifiserer seg… Det er jeg og ikke helikopterlegen som
har sett pasienten før han døde, og det er jeg som ser kona etterpå.”
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Ledelse i allmennmedisin
Artikkelen handler om legekontoret som bedrift, legekontoret i kommunen, hvordan ledelse i
allmennmedisin har utviklet seg frem til i dag, og hva som er viktig i fremtiden.
Ledelse påvirkes av strukturene den virker i. Allmennlegekontorene er små bedrifter
med 3−5 leger, like mange medarbeidere og et omfattende samspill med helsetjenesten,
NAV og samfunnet forøvrig. I fremtiden ser vi for oss flere større, tverrfaglige sentre
der også ledelsesutfordringen vil endres. I et samfunnsperspektiv handler ledelse
av allmennlegetjenesten om å lede 1700 små kunnskapsbedrifter (fastlegekontor)
i 429 kommuner med kommunale allmennlegeoppgaver i sykehjem, helsestasjoner,
skolehelsetjeneste og fengsel.
Historisk var 1984 et viktig år og et vendepunkt for ledelse i norsk allmenn- og
samfunnsmedisin. Den nye kommunehelseloven reduserte fra da av distriktslegen fra å
være helserådsordfører med makt og myndighet over kommunenes helsestell, til å bli
rådgiver for kommunens helsesjef. Leger hadde ikke lenger makt og ledelse bare i kraft
av sin profesjonsutdanning. Allmennlegene og kommunelegene måtte heretter aktivt ta
ledelse i egne bedrifter, helsetjenesten i kommunene, i utviklingen av fastlegeordningen
og i lokale og nasjonale samarbeidsordninger for å få innflytelse.

Ledelse, team og mål

Ledere er i økende grad de siste 25 årene, blitt en del av et team der ledelse handler
om å sette opp og følge mål for virksomheten. Målene må forankres hos dem som
deltar i arbeidet for å nå målene, det være seg pasienter, medarbeidere i praksisen
eller samarbeidspartnere i kommune og helseforetak. I allmennmedisinen skal
ledelse bidra til å trygge faglig gode utrednings- og behandlingsløp for pasientene
og få fastlegenes kompetanse- og servicebedrifter til å fungere optimalt når det
gjelder denne kjerneoppgaven. Å legge til rette for faglig utvikling i alle ledd i
legesenteret er derfor også et ledelsesansvar. Allmennmedisinsk ledelse handler
også om å se fastlegekontorene og fastlegeordningen i en større sammenheng – i
forhold til kommunehelsetjeneste, kommune, spesialisthelsetjeneste, NAV og andre
samarbeidspartnere.

Karin Frydenberg
Fastlege Skreia
Legesenter
Spesialist i
allmennmedisin
Tidligere medlem
i Aplfs styre og
Utpostenredaksjonen

God ledelse handler om personlig engasjement, synlighet og offervilje når det trengs.
Ledelse er et særskilt arbeidsfelt som krever bevissthet, ressurser, tid, kunnskap og
ferdigheter. Ledelse handler om «å nå mål gjennom andre» (1).

Ledelse og pasient-lege-forholdet

Interaksjonen mellom pasient og lege kan sees i et ledelsesperspektiv der legen er
pasientens rådgiver, mens pasienten er fri til å følge eller ikke følge rådene. Legens
ideelle oppgave er å legge frem mulighetene for pasienten på en slik måte at pasienten
kan ta valg som passer for den enkelte. I denne dynamikken kan legen oppnå å få til god
behandling bare ”ved å gjøre pasienten god”. Men her eksisterer fortsatt store forskjeller
i stil og ledelsesfilosofi, fra legen som veileder, til legen som beslutter hva pasienten
skal gjøre. Når det gjelder ledelse, er det viktig å søke å finne et felles mål ved først å
kartlegge hva som er pasientens mål. For den gode lederen er det viktig å gå skrittene
sammen med den en skal lede, og ikke bestemme dem for ham eller henne.

Kjell Maartmann-Moe
Seniorrådgiver Avdeling
allmennhelsetjenester,
Helsedirektoratet
Spesialist i allmennmedisin,
dr. med.
Leder Aplf 2002—2005
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Ledelse på fastlegekontoret handler også om at legene selv er ansvarlige for å
utvikle og vedlikeholde sin allmennmedisinske kompetanse, først og fremst gjennom
spesialiteten i allmennmedisin med resertifisering hvert femte år.

Legesenteret som bedrift

I 1988 var det 2935 legeårsverk i kommunehelsetjenesten. I 2010 var det 4748,
men denne økningen har nesten utelukkende funnet sted i byer med over 50 000
innbyggere og nærområdene til disse (tab 1). Antall fastlønnede legeårsverk har i
samme periode gått ned fra 1044 (36 %) til 693 (15 %).

”Fastlegekontorene
er små service- og
kunnskapsbedrifter
som krever trygg
fagledelse, gode
prosedyrer og
internkontroll,
gjennomarbeidede
mål for arbeidet
og strategi mot
publikum, godt
samarbeid innad
og mot alle andre
samarbeidspatnere”
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For 25 år siden arbeidet allmennleger ofte i solopraksis. Nå er kun 10 % av fastlegene i
solopraksis (2). Fastlegekontorene har fra 1 til 15 leger og gjennomsnittet er 3 leger (fig
1). Hver lege har i gjennomsnitt tilknyttet 0,8 medarbeider, men flere har deltidsstillinger.
Derfor er gjennomsnittskontoret en arbeidsplass med tilsammen 7−8 leger og
medarbeidere.

”Det er en
lederoppgave å
legge til rette for
arbeidsmiljøtiltak
gjennom trening
på vanskelige
situasjoner, og
gjennom å skape
gode relasjoner i
teamarbeidet og
felles møtearenaer”

Fastlegekontorene er små service- og kunnskapsbedrifter som krever trygg fagledelse, gode
prosedyrer og internkontroll, gjennomarbeidede mål for arbeidet og strategi mot publikum,
godt samarbeid innad og mot alle andre samarbeidspartnere. Målene for legesenteret må
være tydelige for legene, ansatte og kommune – og ikke minst pasientene. Hvordan målene
skal nåes må avklares med tålmodighet slik at alle er med i prosessen og kan bruke sin
positive motivasjon for å gjøre godt arbeid. Siden må strategien for å nå målene være åpen og
evalueres med jevne mellomrom. Eksempler på mål for god praksis er:

•

regelmessige styre- og personalmøter

•

god logistikk for mottak av akutt og kronisk syke pasienter

•

faglig god behandling og oppfølging av pasientene

•

tilfredsstillende utstyr for å oppnå dette

•

godt nok verktøy for dokumentasjon

•

gode IT-verktøy for samarbeid med andre deler av helsevesenet og samfunnet

•

gode kvalitets- og internkontrollsystemer

•

godt fungerende samarbeid i legegruppen og mellom leger og medarbeidere

•

en tydelig faglig ledelse og bevisst utviklet teamarbeid
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Privatpraktiserende fastleger har vanligvis arbeidsgiveransvar for medarbeiderne,
men noen kommuner er arbeidsgivere og leier ut kontorer og medarbeidere til legene.
Lederoppgavene er likevel stort sett de samme. Stedlig ledelse må ta ansvar for
mål og prosess. Imidlertid vil kommunal ansettelse av medarbeiderne gi lederen på
legesenteret noe mindre handlingsrom overfor dem, og kanskje gi ham/henne mindre
status som sjef. På den annen side kan det gjøre forholdene mer likeverdig mellom
medarbeidere og leger i en praksis og derigjennom styrke teamfølelsen.
Ledelse og drift arter seg forskjellig i solopraksis og fler-legesentre. I legesentre er det
vanlig å dele ledelsesoppgavene mellom legene. Noen store legesentre har ansatt egen
daglig leder som ikke nødvendigvis er lege.
Ledelsesoppgavene kan for eksempel være delt i

•

arbeidsgiveransvar/personalansvar

•

utvikling og vedlikehold av IT og data

•

fagutvikling, fagmøter, internkontroll og personalutvikling

•

forvaltning av økonomi og eiendom

•

kvalitets- og internkontroll

Legesentre er små arbeidsplasser med særskilte arbeidsmiljøutfordringer. Det er ofte
stabilt personale som jobber tett sammen over mange år med krevende oppgaver
på ulike plan. Dette kan medføre slitasje over tid. Samtidig kjenner man hverandres
styrker og svakheter og kan ta hensyn til det. For å bygge et godt legekontor fordres
det at ledelsen ser hvilke styrker de forskjellige legene og medarbeiderne har, bygger
opp under disse og samtidig respekterer deres grenser. Det er en lederoppgave å legge
til rette for arbeidsmiljøtiltak gjennom trening på vanskelige situasjoner, og gjennom å
skape gode relasjoner i teamarbeidet og felles møtearenaer. Arbeidsmiljøet kan også
slites av fravær, og det krever god planlegging og mulighet for fleksibel arbeidsdeling
og logistikk.

Ledelse av legekontorets ansatte

Den som har personalansvar har et overordnet ansvar for − i samarbeid med
de ansatte − å sørge for individuelle utviklingsmuligheter, personalmøter,
medarbeidersamtaler, videreutdanning og internundervisning. Legekontorer er
forpliktet etter arbeidsmiljøloven til å ha et system for helse, miljø og sikkerhet.
Med fordel kan dette utvikles i samarbeid mellom leger og ansatte. Det finnes
flere hjelpemidler i dette arbeidet, også elektronisk lagt til rette for legekontorer. Et
eksempel er Trinnvis som er et elektronisk kartotek og kvalitetssikringsverktøy for
internkontroll ved legekontor.

Ledelse av legesamarbeidet på fastlegekontoret

Internavtalen og legemøter er legenes viktigste redskap i ledelse av legene
på legekontoret. Noen formaliserer legemøtene som styremøter. Å lede leger
i allmennpraksis er en spesiell utfordring fordi de vanligvis er selvstendig
næringsdrivende med høy selvbevissthet og ønske om faglig og organisatorisk
autonomi. Lege/styre-møtene bør drøfte grunnleggende ideer, prinsipper og visjoner
som legekontoret skal styres etter og ta medarbeiderne med i prosessen og i
overveielsene som blir gjort. Slike diskusjoner kan også gjøres i samarbeid med andre
legekontor og i allmennlegeutvalget. Diskusjonene bør ta høyde for faglige uenigheter
og personlige motsetninger.
Legekontoret bør også ha en policy som gjør det mulig at legene kan være tillitsvalgte
og som legger til rette for undervisning og veiledning av studenter, turnusleger, EØSleger og leger under spesialisering i allmennmedisin.
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Ledelse av fastlegene og fastlegeordningen i kommunen

Helserådsordførerembetet ble avviklet med kommunehelseloven som trådte i kraft i
1984. Den nye helserådgiveren – kommunelegen/kommuneoverlegen – har en posisjon
med mye ansvar og mindre myndighet og etter manges syn lavere anseelse enn tidligere.
Det har tatt tid for den nye samfunnsmedisineren i kommunen å finne sin plass som
kommuneoverlege og medisinskfaglig rådgiver, ofte uten noen formell lederstilling.
Medisinskfaglige rådgivere og ledere er sentrale i planleggingen og oppbyggingen av
fastlegeordningen og kommunepsykiatrien, i det forebyggende arbeidet blant barn og
unge og i økende grad i oppbyggingen av godt medisinske faglig tilbud på sykehjemmene.
Legeårsverkene i sykehjem har økt fra 193 i 1994 til 404 i 2010 (tab 2). Denne tendensen
vil fortsette og behovene vil i de neste årene forsterkes av den demografiske utviklingen
og samhandlingsreformens krav. Hittil har oftest pleie- og omsorgstjenesten ledet
sykehjemmene, men i fremtidens og samhandlingsreformens sykehjem er en faglig
styrking nødvendig for å ivareta sykere pasientgrupper og kommunenes plikt til å tilby
døgnbasert øyeblikkelig hjelp til noen pasientgrupper. Derfor må sykehjemslegene og det
medisinskfaglige perspektivet med i ledelsen.

Fastlegeordningen forskriftsfester at kommunen skal legge til rette for godt samarbeid.
Her er allmennlegeutvalget (ALU) der alle fastlegene har møteplikt, og lokalt
samarbeidsutvalg (LSU) viktige møtefora (fig 2). I disse fora er det viktig at mål og
strategier for legeledelse i kommunen og utvikling av fastlegeordningen i kommunen
diskuteres og utformes. Samarbeidet innad i kommunen er vesentlig for helhetlig

93

ALLMENNLEGEFORENINGEN 75 ÅR

pasientbehandling og derfor bør det være et prioritert område for fastlegene. Selv om
fastlegene ikke selv er ledere i kommunen, er de som leger med ansvar for en del av
populasjonen og for sine praksiser, medansvarlige for å utvikle dette samarbeidet.
Kommuneoverlegen og virksomhetsleder har ansvar for utvikling av fastlegeordningen
slik at den blir tilstrekkelig utbygd. En opptrappingsplan for flere fastleger er nødvendig.
Styrking av veiledning og opplæring i praksis og etablering av utdanningshjemler/
stillinger blir viktig for rekruttering av flere fastleger. Mange unge leger sier at de
ønsker fastlønn i utdanningsstillingene. Fastlegene i kommunen må med i prosesser
med klar strategi og mot felles mål for å videreutvikle fastlegeordningen. Her kan man
bruke de samarbeidsarenaene fastlegeordningen gir.

Eksternt samarbeid og praksiskonsulentordning

Tradisjonelt vil fastleger være sine egne ledere og ikke tvinges inn i aktiviteter som
stjeler tid fra kurativ virksomhet og tilgjengelighet på kontoret. Derfor blir strukturert
ledelse av samarbeidet med kommunehelsetjenesten, foretakshelsetjenesten og NAV
− slik at det blir effektivt og fastlegene er med − en av kommuneoverlegens viktige
lederoppgaver. Fastlegene må på sin side støtte opp om kommuneoverlegene.
Samhandlingsreformen avtalefester et samarbeid mellom kommunene og
helseforetakene (3, fig 3), men det finnes ingen formelle ledere, samarbeidsorganer,
avtaler eller arenaer mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten og helseforetakene.
Praksiskonsulentordningen er foreløpig det mest konkrete bindeleddet vi har (4). Men
praksiskonsulentene er ansatt i helseforetaket og er ikke fastlegenes representanter.
Ordningen er dårlig forankret i kommunene.
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Ledelse, forskning og kvalitetsforbedring

Det er et ledelsesansvar å legge til rette for forskning, kunnskapsformidling og
undervisning. Kommunene burde ha like stort lovpålagt ansvar for dette som
helseforetakene.
I 2002 tok Allmennlegeforeningens styre, sammen med de allmennmedisinske
instituttene, initiativ for å gi allmennmedisinsk forskning vekstmuligheter. Fra 2007
kom det driftsmidler i statsbudsjettet til fire allmennmedisinske forskningsenheter
og det ble i 2012 bevilget til sammen nesten 30 millioner til forskning og drift ved de
allmennmedisinske forskningsenhetene. Den revidert fastlegeforskrift sier ingen ting om
rammebetingelser for forskning og undervisning i kommunene. Myndighetene etterspør
mer forskning i allmennmedisin, men etterspørselen er så langt ikke fulgt opp med økte
bevilgninger.

Utvikling av ledelseskompetanse

Samfunnsmedisinere og allmennleger som skal lede, bør få bedre tilbud om
lederutdanning på høgskole og universitetsnivå. Det må utvikles permisjonsmuligheter
og romslige stipendordninger for næringsdrivende allmennleger, slik at det blir
økonomisk mulig å gjennomføre lederutdanning også for leger som ikke har en
arbeidsgiver som dekker utgifter og betaler arbeidsinntekten under lederutdanningen.

Oppsummering

God ledelse gir en plattform for godt arbeidsmiljø, høy faglig standard og entusiasme. For
å sikre effektiv og god faglig drift må fastlegepraksiser ledes målbevisst. Ledelse blir ikke
alltid prioritert på legekontorene eller i primærhelsetjenesten for øvrig. Mange fastleger
opplever at pasientbehandling, papirarbeid og møter tar så mye tid og krefter at de ikke
prioriterer ledelse av virksomheten.
Ledelse må læres i teori og praksis. Det er viktig at AF fortsetter å tilby kurs i ledelse for
å øke interessen og kompetansen blant allmennlegen på området, men viktigst er det at
samfunnsmedisinere og allmennleger som skal lede allmennlegetjenesten i kommunene
får formell lederutdanning på universitets- og høgskolenivå.
Fremtidens fastlegepraksiser vil få flere fastleger og flere faggrupper som kan samarbeide
om pasientbehandlingen. Samhandlingsreformen handler blant annet om at mer av
det som nå gjøres i spesialisthelsetjenesten skal foregå i kommunene. Det forutsetter
økt kompetanse i kommunene og tettere samarbeid mellom fastlegene, kommunen
og foretakene. Det er en ledelsesutfordring og fastlegene må være med i prosessene.
Kommunene, spesialisthelsetjenesten og sentrale helsemyndigheter trenger fastlegenes
faglige vurderinger av hvilke oppgaver som kan og bør overføres til kommunene.
Godt samarbeid og gode samarbeidsstrukturer mellom nivåene blir avgjørende for
fastlegeordningens og samhandlingsreformens fremtid.
Sentrale myndigheter ønsker at kommunene skal få bedre styring med fastlegene
og stiller i den reviderte fastlegeforskriften av 29. august 2012 økte funksjons- og
kvalitetskrav til fastlegene. Fastlegene må fortsatt være våkne å si fra om hvordan det er
hensiktsmessig å lede og bli ledet.
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Skal fastlegen si nei?
Prioriteringer i en fastlegepraksis
Ranheim legesenter onsdag 10.45:
”Takk for i dag, da sees vi igjen om 3 mnd,” sier jeg og slipper ut fru Normann. Fru
Normann hadde riktig mange spørsmål på lista i dag, og jeg ser at jeg allerede er 15
min forsinket. Telefonen ringer og helsesekretæren sier; ”Ville bare gi beskjed om at
jeg har satt inn to nye pasienter på avtaleboka utenom time. På skiftestua er det et
barn som har falt og slått seg i barnehagen. Barnet har ikke fastlege her, men jeg kunne
avvise dem da barnet blødde mye fra et kutt i hodet. Dessuten er det fru Hansen som
har tatt feil av dagen og kommet i dag istedenfor i morgen. Hun har tatt drosje hit
med ledsager og derfor kan vi ikke be dem komme tilbake i morgen? Forresten så har
hjemmesykepleien ringt om et hjemmebesøk til herr Madsen i dag, da de mener han
muligens har hatt et lite drypp. Ringer du dem og avtaler? Siste beskjed er at NAV har
ringt og bedt om et dialogmøte innen 2 uker, jeg har lagt en lapp i hylla di.”
Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsevesenet mandag kl 1045:
Rådet diskuterer behovet for utbygging av PETscan i alle deler av landet. Leder minner
om Rådets mandat, som er å behandle (1):
1. Prinsipper for prioriteringsprosesser, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
2. Spørsmål knyttet til om det utvikler seg eventuelle uakseptable forskjeller i
tjenestetilbudet på tvers av fagområder, geografi eller sosiale grupper og gi råd om
hvordan slike forskjeller kan motvirkes.
3. Spørsmål knyttet til innføring av ny og kostbar teknologi/legemidler i helse- og
omsorgstjenesten.
4. Spørsmål knyttet til fordeling og bruk av nasjonale tjenester i spesialist- og
primærhelsetjenesten.
5. Spørsmål knyttet til utvikling av nasjonale retningslinjer på særlige områder for å
ivareta et likeverdig helsetilbud av god faglig kvalitet.
6. Spørsmål knyttet til samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommuner,
herunder forebygging, folkehelse, omsorgstjenester og behandlingsformer som påvirker
kvalitet, arbeidsdeling og dermed prioritering, ressurs- og kompetansefordeling mellom
de ulike nivåene i helsetjenesten.
7. Rådet skal delta i vurderingen av befolkningsrettede tiltak som screening og vaksiner.

Marte Walstad
Fastlege. Spesialist i
allmennmedisin
Medlem av Fagutvalget i
Aplf 2002—2006
Styremedlem i Norsk
selskap for allmennmedisin
2003—2006
Medlem i Sentralstyret
2005—2009
Lokalt tillitsvalgt for AF i
Trondheim, medlem av LSU
2009—dd
Leder i Sør-Trøndelag
Lægeforening 2011—dd

8. Rådet skal gi råd om prioritering av offentlig initierte kliniske studier.
To scenarier som omhandler valg - i tilsynelatende stor kontrast:

•

Fastlegen oppfattes ofte som en ekspeditør av uprioriterte oppdrag fra
pasienter, hjemmesykepleie, NAV og mange andre.

•

Nasjonalt Råd arbeider for rettferdig fordeling av helsetjenestene, og skal bidra
til å bedre kvalitet, kostnadseffektivitet og arbeidsdeling i helsetjenesten.

Har Nasjonalt Råds mandat gyldighet ned i fastlegehverdagen? Det skal jeg drøfte i
denne artikkelen.
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Er det nødvendig for fastlegen å prioritere?

Fastlegen vil ha et behov og et ansvar for å prioritere sitt pasientarbeid når det gjelder
ressurser og tilgjengelighet. Dersom legen skal være tilgjengelig for alle til enhver tid vil
hun i realiteten kun være tilgjengelig for de som roper høyest. Legen må først og fremst
være tilgjengelig for pasientene (2).
Helsedirektoratet har anbefalt at prioriteringsbegrepet forbeholdes beslutninger som
bidrar til at en avgrenset ressursmengde fordeles på tiltak slik at det som anses som
viktigst utføres først eller i større grad, sett i forhold til behovet(2).
Etterspørselen etter helsetjenester vil alltid være større enn behovet så lenge vi
må forholde oss til ressurser og budsjetter. Det er grunn til å tro at budsjetter
og personellressurser i helsesektoren vil bli ytterligere utfordret i framtida med
flere hjelpetrengende eldre, større forventninger fra befolkningen, sterkere
pasientrettigheter og teknologiske og medisinske nyvinninger som både fagfolk og
befolkning vil ønske å ta i bruk (1, 2).

Hva skal legges til grunn for fastlegens prioriteringer?

Utgangspunktet for prioriteringer må være etiske prinsipper som er nedfelt i vår
helsetjeneste: Rettferdig fordeling, forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp og informert
medbestemmelse. Dessuten primum non nocere – vårt første bud er ikke å skade
pasienten.
Prioriteringsforskriften som gjelder for sykehustjenester, forankret i prioriteringsutvalgene Lønning I (3)og Lønning II (4), oppgir hvilke kriterier som er gyldige ved
prioritering av nødvendig helsehjelp (1). De alvorlige lidelsene som påvirker liv og
død, livskvalitet og smerte skal settes før de mindre alvorlige, behandlingene skal
være nyttig og kostnadene skal oppveies av at behandlingene gir tilstrekkelig nytte for
pasientene.
Spørsmål om hva som skal prioriteres er en debatt som verken kan eller bør overlates
til fagpersoner og eksperter alene. Verdier og prinsipper for fordeling av helsetjenester
må ha allmenn legitimitet. De må forankres og ha oppslutning i befolkningen. Å
finne måter for involvering av befolkningen og pasienter har vært en viktig del av
prioriteringsarbeidet (2). På fastlegekontoret innbærer dette at brukeren må komme til
orde gjennom daglig dialog og gjennom organiserte valide brukerundersøkelser(5).

Bør prioriteringsforskriften også omfatte kommunehelsetjenesten?

Fastleger møter ofte de tidlige pasientforløp og de uavklarte lidelsene. Det blir en
utfordring å skulle dekke dette i en prioriteringsveileder (6). Men det er behov for
en faglig konsensus om prioritering også i allmennlegetjenesten. Den må dekke
diagnostikk, valg av behandling og henvisning til 2.linjen. Det bør utarbeides nye faglige
veilederne som i størst mulig grad retter seg mot riktig prioritert pasientforløp og
omfatter både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten (7).

Hvilke verktøy har fastlegen for å prioritere?

At fastlegene bør gi mest til de som trenger det mest, er det ikke vanskelig å være enig
i. Samtidig medfører pasientrettighetene at alle må få anledning til å presentere sine
behov for fastlegen, dvs. ingen kan avvises før fastlegen har vurdert om de har behov
for helsehjelp og hvor raskt denne bør gis. Utgangspunktet for all prioritering må være
at alle kan få tilgang til en medisinsk vurdering, slik at det kan tas en beslutning om
hvorvidt offentlig finansiert behandling skal tilbys eller ei (2, 7).
Skal fastlegen ha en reell mulighet til å prioritere tida si må listestørrelsen til den
enkelte være tilpasset den arbeidstid og arbeidskapasitet fastlegen rår over. Deretter
må fastlegen gjøre seg kjent med behovene til pasientene for til enhver tid å kunne
avgjøre hvem som bør prioriteres først, få mest tid og mest ressurser. Det siste
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innebærer at ferske fastleger må bruke mye tid på å bli kjent med pasientene sine og at
alle fastleger må sørge for at pasientene får presentert sine behov for fastlegekontoret.
Det finnes en rekke verktøy fastlegen kan ta i bruk for å øke tilgjengeligheten:

•

God telefontilgjengelighet innebærer lang nok åpningstid på telefonen,
tilstrekkelig med telefonlinjer og nok helsesekretærer til å besvare innkomne
telefoner.

•

Få flere pasienter til å bruke SMS-bestilling eller internettbestilling ved behov
for tjenester. Det gir økt tilgjengelighet for de som velger disse tjenestene og
avlaster telefonen.

•

”Drop-in” på time og kveldsåpent vil gjøre det lettere for ungdom og andre som
har vanskelig for å bestille time.

•

Avtaleboka bør være innrettet slik at det er fleksibilitet til å ta pasienter på
haste- eller øyeblikkelighjelp time ved behov.

Legesenteret må ha felles prioriteringskriterier som er kjent for alle slik at
helsesekretærene til en hver tid vet hvem som skal ha fortrinn på time ut i fra medisinske
eller psykososiale hensyn.

Hva og hvem bør fastlegen prioritere?
De sykeste må komme først

Akutt symptomer på alvorlige sykdom som hjertesykdommer, hjernesykdommer,
kreftsykdommer, infeksjonssykdommer eller alvorlige psykiske lidelser må gi pasienten
tilgang til umiddelbar diagnostikk, behandling, ivaretakelse og eventuell viderehenvisning
(2). Pasienter med alvorlig kroniske somatiske og psykiatriske lidelser må sikres tilgang
til tjenester innen kort tid. Pasienter med akutte somatiske og psykiske tilstander som
ikke er alvorlige men som medfører stort lidelsestrykk for pasienten i form av smerter,
angst og depresjon må sikres tilgang til fastlegetjenester uten unødvendig venting.

Svake grupper må hjelpes fram i køen

Erfaringsmessig vil eldre pasienter, kronisk syke, psykisk syke, rusmisbrukere,
innvandrere, demente og pasienter fra lavere sosial lag i samfunnet ofte komme senere
til fastlegen, og det kan medføre feil prioritering (2, 9). Det kan være hindringer som at
pasientene er avhengig av at pårørende eller hjemmesykepleien bestiller time og følger
dem, at de har vanskelig for å hevde sine rettigheter, at de uteblir oftere til time pga
glemsel eller mangel på penger til egenandeler eller andre språk- og kulturbarrierer. Her
kan legekontoret hjelpe til med innkallinger, prioritering på snarlig time, påminnelser, dra
på hjemmebesøk ved behov og sørge for at tolk er tilstede.

Kvalitet i pasientarbeidet må prioriteres

Fra 2012 er det en lovfestet plikt for alle i helsetjenesten å inkludere kvalitetsforbedring
og pasientsikkerhet i sitt daglige arbeid (10). I framtida vil fastlegene i større grad bli
målt på kvalitet i tjenestene sine. Det viktig å finne de riktige kvalitetsindikatorene slik at
fastlegekontoret faktisk blir målt på kvalitet som er viktig for pasientene og som sikrer
trygge tjenester. Myndighetene må følge Legeforeningens klare anbefaling om å kreve
at alle fastleger bør bli spesialister i allmennmedisin. Allmennmedisinsk forskning må få
rammer slik at vi kan få dokumentert hva som er best behandling og praksis. Senter for
allmennmedisinsk kvalitet (SAK) må få rammer for sammen med fastlegene å utvikle
kunnskap og kvalitetsverktøy som er gyldig og hensiktsmessig i en allmennmedisinsk
hverdag. Fastlegene må få tid og rammer til å ta i bruk dokumentert kunnskap og
kvalitetsverktøy slik at kvalitetsutvikling blir en naturlig del av fastlegehverdagen. Takst
og finansieringsmåter må støtte opp under god faglig praksis (8).
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Fastlegen skal som portner følge prioriteringsforskriften

Som portner har fastlegen et stort ansvar for å hjelpe pasienter som har behov for det
videre i behandlingskjeden. Hvem skal videre, hvor skal de og hvem skal prioriteres?
Prioriteringsforskriften er nøkkelen ved innleggelse i spesialisthelsetjenesten.
Fastlegens portneransvar bør også kunne omfatte innleggelse av pasienter i
kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner (2, 7, 8). Kommunene arbeider i dag med å
utvikle øyeblikkelig-hjelp døgntilbud og her må fastlegen bli en viktig portner.

Fastlegen skal være en medisinskfaglig koordinator for pasienten

Som koordinator av pasientenes utredninger og mottak av helsetjenester har
fastlegene i dag et vidtrekkende ansvar. Forslaget til revidert fastlegeforskrift som
kom i desember 2011 foreslo å pålegge fastlegen å skaffe seg oversikt over alle helseog omsorgstjenester hos pasientene på lista (11). I dag har ikke fastlegene verktøy
som skal til for å skaffe en slik fullstendig oversikt, og det er ikke hensiktsmessig for
fastlegene å bruke tid og ressurser på å koordinere kommunens omsorgstjenester.
Fastlegens koordinatorfunksjon bør begrenses til å være en medisinskfaglig koordinator
for pasienten (8).

Hva skal fastlegen ikke prioritere?
Risikoforebygging skal ikke prioriteres dersom det stjeler tid fra de syke,
sykeliggjør friske og er dårlig dokumentert
Fastlegene blir oppfordret til å finne og behandle individer med risikofaktorer for
sykdom på en rekke områder. Dersom retningslinjene skulle følges fullt ut ville store
deler av arbeidstiden gå med til dette. Følgen kan bli at legens ressurser for å ta imot
og behandle syke, blir små. Dersom fastlegen skal prioritere risikoforebygging må det
være dokumentert at tiltakenes gir økt overlevelse og ikke skader. I risikomedisinen
er medikaliseringsproblemer og sykeliggjøring sterkt til stede. Det er en pedagogisk
utfordring å forklare personer som blir satt på flere ulike medisiner med mulige
plagsomme bivirkninger, at de egentlig er friske.

Forebyggende tiltak har beste effekt på befolkningsnivå og skal i
begrenset grad drives på fastlegekontoret.

Fastlegene overstrømmes av retningslinjer for forebygging og livsstilsendringer
som det forventes at fastlegene skal ta opp i pasientmøtene. Røykeslutt,
kostholdsveiledning, trening/mosjonsveiledning osv. De fleste av disse faktorene
ivaretas beste med samfunnsmessige tiltak på befolkningsnivå hvor man kan legge til
rette for at enkeltindiver tar sunne valg (12). Det innebærer lavere pris på sunn mat,
utbygging av gang- og sykkelstier, høye priser og dårlig tilgjengelighet på alkohol,
røykelov, en time fysisk aktivitet daglig for grunnskoleelever etc.. For å kunne bruke
av fastlegenes tid til forebyggende tiltak trenger vi kunnskap om hvilke tiltak som gir
dokumentert effekt på helse og overlevelse.

Fastlegen skal avslå krav om utredninger og behandlinger med dårlig
dokumentert nytte

Fastlegene møter i økende grad forventninger fra pasienter om utredninger av
symptomer med lav risiko og lite plager. Forestillinger om perfekte kropper og liv uten
smerte underbygges av media og reklame. Angst for ukjente og potensielt dødelige
sykdommer er også lett å pådra seg i møtet med ensidige og unyanserte oppslag i
media og navigering på internett. Å skulle avslå krav om eller avslutte utredninger
krever god faglig innsikt, godt kjennskap til pasienten og en god pedagogisk
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tilnærming. Men det er nødvendig å si nei (2). Er fastlegen i tvil bør hun diskutere
situasjonen med en erfaren kollega i allmennpraksis eller på lokalsykehuset før
henvisningen sendes.

Fastlegen bør si nei til møter hvor hennes tilstedeværelse ikke er viktig

Fastlegers arbeidsdager blir i økende grad belagt med møter på og utenfor
fastlegekontoret. NAV, arbeidsgiver, hjelpetjenesten, hjemmesykepleien etc. har i økende
grad innkalt fastlegen til møter rundt arbeidstakere og pasienter. Det kan resultere
i at fastlegen blir utilgjengelig for andre pasienter store deler av arbeidsdagen med
opparbeidelse av økt ventetid på konsultasjoner og mindre tilgjengelighet på telefonen.
Fastlegen har det endelige ansvaret for sin tilgjengelighet og dermed også for sine
prioriteringer av tida. Det betyr at fastlegen må si nei til møter hvor hun har lite å bidra
med. Hun må også vurdere om hennes bidrag kan gjøres per brev eller telefon for å
unngå samtidighetskonflikter med annet arbeid.

Fastlegen bør si nei til å utføre andres oppgaver

Med dagens klare adresse til hvem som er fastlege synes det som om mange aktører
misforstår fastlegens oppgaver og mandat. Fastleger får i epikriser fra sykehuset beskjed
om å henvise pasienter til sykehuslegens kollegaer, eller skrive ut rekvisisjoner og
resepter som faller inn under sykehuslegenes oppgave som behandlende lege. Pasienter
ber fastlegen ordne opp med trygdepapirer, søknader etc. som pasientene selv skulle fylt
ut. Med det ansvar fastlegen har for prioritering av egen tid for å dekke pasientens behov
må fastlegen avvise oppgaver som tilhører andre tjenesteaktører eller som pasientene
selv forventes å utføre.

Fastlegen må ikke la listeansvaret gå utover personvernet

Forslaget til revidert fastlegeforskrift som kom i desember 2011 foreslo at fastlegene skal
kartlegge, kalle inn og oppsøke de pasientene som er underforbrukere av fastlegenes
tjenester (11). Det er flere betenkeligheter med et slikt pålegg. I dag mangler fastlegene
journalverktøy for kartlegging av slike grupper av pasienter. Det viktigste ankepunktet er
allikevel personvernhensyn. Har vi rett til å overvåke og påføre pasienter helsetjenester
de selv ikke har valgt? Er det dokumentert at de har gevinst av det? Er det riktig
prioritering av begrensede helseressurser?

Har fastlegene kapasitet til å prioritere det vi pålegges?

Vi har fått ny lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene, ny lov om folkehelse, en
ny nasjonal helseplan og venter på en ny fastlegeforskrift. Flere oppgaver skal overføres
kommunene og fastlegene.
Fastlegenes avtalebøker er fulle, arbeidsdagene er lange, gjennomsnittsalderen på
fastlegene øker og rekruttering til utlyste hjemler har blitt dårligere. Blir det nok fastleger
til å kunne tilby pasientene prioriterte tjenester?

Fastlegenes prioriteringer i framtida

Samhandlingsreformen har budskap som kan gi store endringer i hver enkelt
fastlegepraksis. Staten og kommunene vil ha styring. Hvor går grensen for hva fastlegene
vil gi fra seg styring og råderett over? Et av svarene vil være prioriteringsverktøyene. Uten
mulighet til å prioritere de sykeste foran de friske og gi meste til de som trenger det mest
vil fastlegene miste sin faglige integritet og befolkningens tillit og legitimitet.
Men det er behov for mer kunnskap om god praksis, bedre verktøy, bedre rammer
for fastlegepraksis og åpne diskusjoner for å kunne gjøre prioriteringer av fastlegenes
tjenester bedre i framtida (7).
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Allmennlegene og sykmeldingsarbeid i
historisk perspektiv
I sykmeldingsarbeidet utøver legen ett av man

ge samfunnsansvar. Som fellesskapets betrodde fagperson vurderer legen om vilkårene
for sykmelding er oppfylt, grad av funksjons- og arbeidsevne, samt varigheten av
nedsettelsen. Med små unntak er det legen som har fått oppdraget. I mer enn 80 %
av tilfellene er det allmennlegen som gjør vurderingene. Derfor har AF spilt en stor
rolle innad i Legeforeningen på dette området, og det er ofte allmennleger som har
representert foreningen utad i sykmeldingsarbeid..
Hvorfor skal legen ha en så sentral rolle?
Ved sykmelding dreier det seg om mennesker som er syke. Denne selvfølgeligheten
glemmes ofte. Syke følges oftest opp av allmennlegen, og derfor er det allmennlegen
som sykmelder flest.

Kunnskapen om pasient og omgivelser

Arbeidet er utfordrende. Ofte må vurderingene gjøres før alle medisinske fakta er på
bordet, og allmennlegen møter unike enkeltmennesker hvor samme diagnose kan
føre til ulik grad av funksjonsnedsettelse og arbeidsuførhet. Allmenn fagkunnskap og
kjennskap til lover og regler er ikke nok. Ingen sykmeldingssituasjon er helt lik. Det må
ofte utøves et faglig skjønn. Ingen andre fagpersoner har allmennlegens kjennskap til
pasienten og hans omgivelser. Derfor har AFs grunnleggende oppfatning vært at det er
allmennlegen som best forvalter oppgaven med å vurdere sykmelding, veilede pasienten
fra et helseperspektiv på hva som er mulig eller umulig, samt å gi råd i den enkelte sak til
arbeidsgivere og NAV.

Arbeidsplassen - arena for løsninger

Likevel er arbeidsplassen den viktigste arena for løsninger. AFs sykmeldingspolitikk har
bygget på forståelsen av at viktige premisser for sykmeldingsvurderingen bestemmes
av arbeidsplassen. Legen kan ikke tilpasse arbeidsvilkår eller overbevise sine pasienter
om arbeidsgiverens gode vilje. God oppfølging på arbeidsplassen gjør imidlertid legens
oppgave lettere og bidrar til at det er mulig å oppfylle den forventning samfunnet har
til legens rolle som sykmelder. AF har derfor støttet innsatsen med å skape et mer
inkluderende arbeidsliv (IA –avtalen), og grunntanken om at arbeidsplassen er den
viktigste arena for løsninger.

«Både og» - ikke «enten eller»

AFs plattform for sykmeldingsarbeid er legen som forvalter helseaspektet i samspill
med et arbeidsliv som finner praktiske løsninger. AF har arbeidet med dette som
forutsetning i alt tverrfaglig sykefraværsarbeid, enten det har dreiet seg om dialogmøter,
sykmeldingsveileder, opplæring, sykmeldingsblanketter eller oppfølgingsplan. Disse
løsningene, som alle legger til grunn at både legekontoret og arbeidsplassen er
nødvendige arenaer for å finne gode løsninger, kan oppleves som «tungvinte» og
byråkratiske. Det er besnærende å kutte ut en dimensjon, eller arena, for å gjøre det
enklere. Noen kan ønske å la legen bestemme (svensk diagnoseorientering), mens andre
vil la arbeidstaker bestemme sammen med arbeidsgiver (365 dagers egenmelding).
AF har støttet egenmelding i arbeidsgiverperioden, men ellers arbeidet for «både og»
løsninger hvor lege og arbeidsplass begge spiller en rolle sammen med pasienten.

Kjartan Aarstad
Olafsson
Spes. allmennmedisin
Fastlege Legegruppa
Sunnfjord Medisinske
senter i Florø
Leder i Legeforeninges
IT- utvalg
UEMO (den europeiske
legeforeningen)
delegat for AF
Tidligere styremedlem i AF
og Aplfs fagutvalg
Foto: Thomas Bjørnflaten
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«Både og» politikken har vært utfordret ved flere anledninger, sist da det ble
fremmet forslag i AFs landsråd i 2011 om at foreningen skulle arbeide for 365
egenmeldingsdager. Forslaget falt.

«Å gjøre det beste ut av det»

Rammen for AFs arbeid med sykefravær har vært politisk styrte endringer i
sykmeldingslover og – regler. Unntaksvis har det vært mulig å påvirke lover og regler.
Eksempel på dette har vi fra 2006 da AF gjennom Legeforeningen og Akademikerne
fikk gjennomslag i «Stoltenbergutvalget» for ideen om dialogmøtet, og å prøve ut
avventende sykmelding i en større skala (regjeringen bestemte seg for nasjonal
gjennomføring). Ellers har det handlet om å gjøre det beste ut av endringer som
politikere og forvaltning allerede har bestemt. Disse endringer har sjelden vært
kunnskapsbaserte eller pilotert. Endringstakten har vært høy.

Arbeidslinja

I perioden 1988—2013 skjedde den største endringen i sykepengesystemets mer
enn 100-årige historie. Vi gikk fra «trygdelinja» til «arbeidslinja». Gjennom 80tallets «trygdelinje» hadde stadig flere falt ut av arbeid og kommet inn på passive
trygdeytelser. Med ”Attføringsmeldingen” i 1992 (Stortingsmelding nr 39 -1991-92),
ble det trukket i ”nødbremsen”. Attføringsmeldingen pekte på det høye fraværet,
utstøtingen av yrkeslivet, og manglende bruk av gradert sykmelding. Det var legene
som fikk skylden. Legene hevdet at problemet lå i arbeidslivets manglende vilje og
mulighet for å tilrettelegge gradert sykmelding. Som svar på dette ble aktiv sykmelding
utviklet av Kjartan Olafsson i 1991. Etter vellykket utprøving ble aktiv sykmelding
innført på landsbasis 1993. AF deltok i arbeidet med å lage premisser for bruk av
aktiv sykmelding. Nivået av aktive sykmeldinger økte jevnt og trutt mot slutten av
90-tallet og inn i det nye årtusen. Kritiske røster som Scheel, Westin og Olafsson
hevet seg om manglende dokumentasjon, målstyring, måloppnåelse, og at tiltaket
ble misbrukt i økonomisk hensikt av arbeidsgiver Vilkårene for aktiv sykmelding
bIe strammet inn i 2004 og ordningen gikk ut i 2011, for å styrke fokuset på gradert
sykmelding. Arbeidslinja og aktiv sykmelding førte til en holdningsendring blant norske
arbeidsgivere og arbeidstakere. En undersøkelse fra Nordisk ministerråd i 2007 viste at
mer enn 90 % av de spurte i Norge var positive til å gå på jobb under sykdom dersom
arbeidsgiver tilrettela for dem.

Ris bak speilet

Allerede i 1990 var vår generøse sykelønnsordning under press. Myndighetene
vurderte en innstramming. Høsten 1990 ble det inngått et forpliktende samarbeid
mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden for å reduserer fraværet i bedriftene. Det
ble satt konkrete mål for fraværsreduksjonen. Samarbeidsorganer ble etablert (NHO
- LOs sykefraværsarbeid 1990—1994). Til gjengjeld forpliktet politikerne seg til å la
sykepengeordningen være «i fred». Fraværet gikk ned til et historisk lavt punkt i
1994—1995, for deretter å stige utover siste halvdel av -90 tallet.

Trygdehåndbok for leger

I 1992 tok AF initiativet til å gi ut en trygdehåndbok for leger. Professor Gunnar Tellnes
ble bedt om å skrive boken. Rikstrygdeverket og AF samarbeidet om boken som kom
i 1994. I innledningen skriver AFs leder Kåre Reiten «Boken er også et uttrykk for hvor
viktig samarbeidet og samhandlingen er mellom trygdeetat og medisinsk fagpersonell
når det gjelder forvaltningen av folketrygdens regler». Boken ble et etterlengtet bidrag i
det å få oversikt i et komplisert regelverk, men utgaven ble ikke revidert.
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Funksjonsfokus

Vektlegging av funksjon og tilstedeværelse i arbeid kom i økende politisk fokus utover
90 -tallet. ”Kvinnehelseutvalget” – (NOU 1999:13 Kvinners helse i Norge) – stilte
spørsmål ved sykdomsbegrepet. Utvalget mente at fremfor å vektlegge hvor syk en
person er, bør man legge sterkere vekt på hva personen kan gjøre, på tross av sykdom.
”Sandmannutvalget” – (NOU 2000:27 Sykefravær og uførepensjonering) – fulgte opp
halvannet år senere. Fokus på funksjon vil bidra til at sykmeldte kommer raskere
tilbake i jobb, mente utvalget. Utvalget foreslo også en mer restriktiv sykepengeordning
med egenandel både fra arbeidsgiver og pasient på fravær innenfor sykepengeåret.
Sykepengeordningen kom dermed under press igjen.

IA avtalen

Partene i arbeidslivet, og regjeringen, inngikk i oktober 2001 et trepartssamarbeid, som
blant annet skulle finne en annen måte å redusere fraværet på enn ved restriksjoner
i sykepengeordningen. Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv skulle
styrke arbeidslinjen i arbeidslivet. Avtalen la til grunn at arbeidstaker, arbeidsgiver og
hjelpeapparat skulle legge større vekt på funksjon. Fokus skulle være på arbeidsplassen,
og arbeidsgiver og arbeidstaker skulle være hovedaktørene. Offentlige myndigheter
og leger skulle være støttespillere, også kalt bistandsaktører, til prosessen på
arbeidsplassen. Det er på arbeidsplassen at løsningene skal finnes, gjennom god dialog
og tidlig oppfølging. Det settes et mål om 20 % reduksjon av sykefravær gjennom
avtaleperioden. ”Riset bak speilet” er restriksjoner i sykepengeordningen. Bedrifter
forventes å inngå IA avtaler. Slagordet blir ”Fra diagnose til funksjon!”

"Det er på
arbeidsplassen at
løsningene skal
finnes, gjennom
god dialog og tidlig
oppfølging"

Legen i et inkluderende arbeidsliv

I Intensjonsavtalen ble legen direkte omtalt bare i forbindelse med funksjonsvurdering,
og sykmeldingsblanketten ble omarbeidet og tatt i bruk 2002 i henhold til legens
oppgave med en ”forenklet funksjonsvurdering”. Vurderingen ble i liten grad utfylt, og
arbeidsgivere syntes at det som ble skrevet hjalp dem lite. Legene syntes at tekstfelt og
avkryssingsalternativer var dårlige verktøy som ikke passet med ”hverdagen”. Dette ble
tolket som legers manglende vilje til å gjøre funksjonsvurderinger, og legen fremstod i
manges øyne som en bremsekloss i arbeidet med å bringe fokus på funksjon og løsninger.
Evalueringen av IA avtalen før jul i 2003, viste at fraværet ikke var gått ned, heller ikke
for bedrifter med IA avtale sett under ett. «Svarteper» havnet hos til legen. Evalueringen
etterlyste en tydeligere legerolle i IA-arbeidet. Lovendringer for å understøtte IA avtalens
mål kom i Ot.prp. 48 og trådte i kraft medio 2004. Sykepengereglene ble endret. De
skulle i større grad synliggjøre den enkeltes og arbeidsplassens ansvar for å komme frem
til løsninger. Det ble krevd medisinsk begrunnelse for å være helt borte fra arbeid etter
8 uker, ellers ville sykepengene stoppes. Det ble utarbeidet en ny sykmeldingsblankett
hvor AF bidro. Den fikk et nytt navn i tråd med målsettingen; ”Medisinsk vurdering av
arbeidsmulighet ved sykdom”.

Legen viktig likevel

De først to år av inkluderende arbeidsliv viste at legen har en viktigere rolle enn det man
først tenkte. Når legen er «med på laget» kan han eller hun bidra til forsvarlig løsninger
på arbeidsplassen. I 2003 endret man retorikken til at legen er en viktig ressurs som må
«komme med på laget». Når myndighetene inviterer Legeforeningen til samarbeid er det
AFs leder Kjell Maartmann- Moe som får ballen.

Fagutviklingsprogrammet «Legen i det inkluderende arbeidsliv»

Tidlig i 2004 settes det ned en arbeidsgruppe hvor Kjartan Olafsson fra AFs fagutvalg
deltar sammen med to representanter for myndighetene (den gang RTV). Denne gruppa
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presenterer forslaget til et fagutviklingsprogram - ”Legen i det inkluderende arbeidsliv”.
Legen forstås som en ressurs, men det er tre rolleutfordringer som særlig skal utvikles;
Vurdering, veiledning og samhandling. Programmet bygger hovedsakelig på prinsipper
som fremmer legers analyse og refleksjon gjennom dialog med andre leger og aktører
i sykmeldingsfeltet (arbeidsgivere, pasienter, RTV). Det utvikles et stort program
både i omfang og i tid. Legeforeningen hadde sett for seg et lite informasjonsopplegg.
AFs leder greier å få opplegget godkjent i Legeforeningen, men må tåle spørsmål fra
kollegene om han har «tatt for mye Møllers tran».
Det ble 25 timer godkjent emnekurs i trygdemedisin med tre elementer, to samlinger
i legenes eget fylke med informasjon, diskusjon av rolleutfordringer og case, og tre
mellomaktiviteter i smågruppe støttet av oppgavehefter og program på lokal IA-bedrift.
AFs landsrådsrepresentant i fylket fikk en sentral rolle i gjennomføring av programmet.
Det ble et av de største møteopplegg AF har hatt medansvar for. Første samling
skjedde gjennom 64 møter, fra Kirkenes i nord til Mandal i sør. AFs Kjartan Olafsson
ledet diskusjonene i 34 av disse møtene. Om lag halvparten, 2000, av allmennlegene
deltok. Programmet ble evaluert overveiende positivt av myndigheter og leger i
Fafo-rapporten ”Med legene på laget – Et fagutviklingsprogram for å utvikle legenes
rolle i et inkluderende arbeidsliv”. Det ble skapt relasjoner og bygget tillit mellom
tillitsvalgte i AF og Rikstrygdeverket (senere NAV) som foreningen hadde glede av i
de kommende år. Samarbeidsaktører fra trygdeetat og arbeidsliv fikk ny og riktigere
forståelse av rolleutfordringer og legenes seriøsitet, etter å ha deltatt i diskusjonene om
rolleutfordringer.

Møteplasser – allmennleger og NAV

En av konklusjonene til Fafo samt RTV og var at samarbeidet måtte fortsette. Vi hadde
funnet nøkkelen; å stå sammen om møtene, og å skape rom for diskusjon ut fra den
virkeligheten legene opplever å være i. RTV og Legeforeningen ved AF gikk sammen
om å lage et opplegg for «møteplasser» med en ambisjon om to møter i året mellom
lokalt trygdekontor og lokale allmennleger. Det ble foreslått å bruke et utvidet ALU
(allmennlegeutvalg) og søke godkjenning for møtene som møteserie. Til formålet ble
det i 2006 utgitt en bok «Legen i det inkluderende arbeidslivet - Inspirasjon til lokalt
samarbeid mellom allmennlegene og Arbeids- og velferdsetaten (NAV)». Boka ble
trykket i et første opplag på 10 000 og sendt alle fastleger. Den er senere kommet i
nytt opplag. Tema er prioritering, friskmelding, gradert sykmelding, gravide, psykisk
helse, taushetsplikt, bedriftshelsetjenesten, legeerklæringen og tilrettelegging/
hjelpemidler - alt i relasjon til sykmelding. Intensjonen om lokale møter ble i liten grad
fulgt opp. I 2008 kom en ny bok hvor temaene denne gang var tilgang til statistikk over
egne sykmeldinger og ny sykmeldingsblankett; kommunikasjon mellom legekontor
og arbeidsplass og avventende sykmelding. I perioden forut hadde AF deltatt i
arbeidsgrupper både for å utvikle en statistikkløsning for fastleger slik at de kunne få
etterlengtede tilbakemeldinger på sin sykmeldingspraksis, samt arbeid med å utvikle en
ny sykmeldingsblankett som integrerte avventende sykmelding og bedre muligheter for
å kommunisere med arbeidsgiver. Blanketten fikk større tekstfelt og en bakside til bruk
for arbeidsgiveres tilbakemeldinger til sykmelder.

Stoltenbergutvalget

I 2006 fremmet regjeringen forslag om å stramme inn sykelønnsordningen, noe
partene i arbeidslivet og særlig LO og Gerd Liv Valla var sterkt imot. Det ble satt ned et
utvalg bestående av partene i IA- samarbeidet ledet av statsminister Jens Stoltenberg.
Utvalget er senere kjent som «Stoltenbergutvalget». Utvalgets mandat var blant annet
å foreslå alternative løsninger som skulle gi tilsvarende reduksjoner i sykefravær og
sykelønnsutgifter for staten som Regjeringens opprinnelige forslag. AF spilte en aktiv
rolle gjennom Legeforeningen og Akademikerne, og AFs leder Jan Emil Kristoffersen var
en etterspurt samtalepartner for departement og minister i arbeidet
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som kulminert i Ot.prp. nr. 6 (2006–2007) om endringer i arbeidsmiljøloven og
folketrygdloven. Dialogmøtet ved 12 uker ble foreslått av Jan Emil Kristoffersen fra AF
gjennom Legeforeningen, og dette ble kanskje det viktigste tiltaket sammen med en
lovfesting av oppfølgingsplanen. Avventende sykmelding som bygget på prosjektet
«Gult kort» fra Florø ble foreslått testet i en større skala, men i 2007 ble det bestemt
gjennomført nasjonalt uten noen utvidet utprøving. Den nye muligheten for å vise
pasienten tilbake til arbeidsplassen med medisinske råd kunne brukes fra høsten 2008
da den nye sykmeldingsblanketten kom.
Nye tiltak og handlemåter krevde veiledere, brosjyrer og kampanjer. NAV ba
Legeforeningen oppnevne deltakere og som oftest var det AF, og AFs tillitsvalgte, som
fikk oppdraget.

«Ekspertgruppa»

Arbeids- og inkluderingsdepartementet oppnevnte senhøsten 2009 en faglig
ekspertgruppe for å «vurdere mulige administrative tiltak som vil kunne redusere
sykefraværet». Bakgrunnen var et ekko fra 1990 og 1999; regjeringen opplevde «en
urovekkende økning i sykefraværet det siste året». Ekspertgruppen foreslo i sin rapport
en aktiviserings- og nærværsreform med mange tiltak hvor hovedpoenget var «at gradert
sykmelding reelt sett skal bli hovedregelen ved sykefravær, og at det ved fravær ut over
8 uker bare rent unntaksvis skal benyttes 100 % sykmelding». Mange andre tiltak ble
foreslått og i protokollen for videreføring av IA avtalen ble det bestemt å gjennomføre
obligatorisk opplæring for sykmeldere, statistikkløsning for sykmeldere og veileder i
sykmeldingsarbeid. AF ble sammen med NFA invitert inn i arbeid med alle tre områder
gjennom «sykmelderprosjektet» som var styrt av Helsedirektoratet og NAV-Direktoratet.
Fra høsten 2010 og i ett år fremover samarbeidet en stor gruppe representanter
for de allmennmedisinske foreningene om disse løsningene med representanter
for myndigheter, arbeidsliv, pasientorganisasjoner og andre helseprofesjoner.
Sluttproduktene ble lansert i 2011.
Nasjonal sykmelderveileder ble utviklet av to tverrfaglige arbeidsgrupper i et stort
prosjekt ledet av Helsedirektoratet. Arbeidsgruppene ble ledet av Morten Laudal og
Kjartan Olafsson.
Veilederen skal kontinuerlig oppdateres og utvikles i takt med endringer i kunnskap og
regler samt tilbakemelding fra brukere. Kjartan Olafsson sitter videre i redaksjonen.
Veilederen har 14 000 oppslag i måneden, hvorav 60 % over helsenettet (januar 2013).
Statistikk for sykmelder ble lansert 2011. Også denne ble utarbeidet ved hjelp av
engasjerte kollegers innsats under ledelse av NAV-Direktoratet. Her kan den enkelte
lege logge seg inn med Buy-pass kort og se på sine tall sammenliknet med leger på
forskjellig geografisk nivå. Man finner rapporter på bl.a. sykmeldingstyper, lengder og
diagnoser. Man kan også lage sine egne rapporter. Ved starten av 2013 hadde om lag
800 leger tatt ut sin statistikk.
Obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid ble lansert primo 2013 etter at forskrift
om obligatorisk opplæring ble vedtatt. E- læringskurset gir godkjente 3 timer i etter og
videreutdanning. Spesialistkomiteens leder Hans Høvik var sentral i utarbeidingen av
opplæringspakken. Leger som mener å ha nødvendig kompetanse uten å gjennomgå
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kurset i sykmeldingsarbeid kan deklarere dette og beholde sin sykmeldingsrett.AF
var imot å gjøre kursene obligatorisk fordi leger allerede har fått sin obligatoriske
opplæring i trygdemedisin og sykmeldingsarbeid under utdanningen på universitet,
i praksis og gjennom kurs i spesialistutdanningen. Å ha tilgjengelig et godt
e-læringskurs i sykmeldingsarbeid er en ressurs som mange kolleger vil ha nytte av.
Ikke bare nyutdannede eksempelvis fra utenlandske universiteter, men også kolleger
som føler at de ikke har god nok oversikt over endringer i regelverk. AF ønsket derfor
kurset velkommen som et tilbud og bidro til at det skulle få best mulig innhold.

Til slutt

Ser man perioden 1988—2013 under ett, har AF i pasientenes beste interesse arbeidet
for å bevare den medisinskfaglige kompetansen i sykefraværarbeidet. Samtidig har
AF samarbeidet for å finne løsninger som alle parter i sykefraværarbeidet kan leve
med. Ansvaret for den enkelte pasient, og samfunnsansvaret, må tas på alvor om
allmennlegene og AF fortsatt skal spille en rolle som aktør i sykefraværsarbeidet.
Vi må fortsatt sette et kritisk lys på vårt sykmeldingsarbeid. I 2010 spilte arbeidslivets
parter «svarteper» i media på spørsmålet om hvem som må endre seg for at fraværet
skal gå ned. Da en ivrig journalist ville få AFs leder Trond Egil Hansen til å peke på
andre, hans svar var enkelt; «Vi kan jo begynne med oss selv».

Lenker

Veileder for sykmeldere
http://sykmelderveileder.helsedirektoratet.no.
Obligatorisk opplæring i sykmelding for leger https://sykmelding.nav.no/custom/
hdir/Hdir_login.aspx
Statistikk for sykmelder
https://tjenester.nav.no/statistikkforsykmelder/login
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FORSKNING OG LÆRING

Allmennmedisinsk forskning 1988−2013:
”Ut av skyggen og fram i lyset”
Da Alment praktiserende lægers forening (Aplf) markerte sitt 50-årsjubileum i 1988,
trykket Tidsskriftet et jubileumshefte (”gullheftet”). Her oppsummerte Bent Guttorm
Bentsen allmennmedisinsk forskning fra 1960-tallet og fram til 1988 [1]. Denne artikkelen
omhandler de neste 25 årene, 1988—2013. Fokus er rettet mot tiltak og rammevilkår som
til sammen har løftet allmennmedisinsk forskning ”ut av skyggen og fram i lyset” [2−3].
Framstillingen er farget av egen tilknytning til instituttene i Bergen (1988—2000) og Oslo
(fra 2000).

Allmennmedisinsk forskning og universitetene

Jørund Straand
Professor i
allmennmedisin
Avdeling for
allmennmedisin,
Institutt for Helse og
Samfunn, Universitetet
i Oslo

Allmennmedisinsk forskning i Norge har vært − og fortsatt er − forankret i de fire
allmennmedisinske universitetsmiljøene. Derfor er bemanning og rammevilkår
for akademiet bestemmende for forskningens kvantitet og kvalitet. I 1988 var
allmennmedisin godt etablert ved samtlige fire fakulteter; i Oslo og Bergen som
egne institutter og i Tromsø og Trondheim som deler av samfunnsmedisinske
instituttgrupper. Instituttet i Oslo hadde lenge et faglig fruktbart samboerskap med
Gruppe for helsetjenesteforskning (nå en del av Statens folkehelseinstitutt). I 1990
gikk også instituttene i Oslo og Bergen inn som seksjoner i samfunnsmedisinske
storinstitutter, henholdsvis Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin (fra 2010:
Institutt for Helse og Samfunn) i Oslo og Institutt for samfunnsmedisinske fag (fra
2013: Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin) i Bergen.
I 1988 kunne instituttet i Oslo (grunnlagt i 1968) så langt vise til i alt ni forsvarte
doktorgrader, den første i 1977 (Bjørn Øgar). Tromsø hadde én (Jan-Ivar Kvamme
i 1979) mens første avhandling forsvart i Bergen var i 1990 (Kirsti Malterud) og
i Trondheim i 1991 (Steinar Westin). Regelen var at det gikk flere år mellom hver
allmennmedisinsk doktorgrad. Brorparten av forskningen var lavkostprosjekter uten
doktorgradsambisjoner, typisk basert på noen måneders allmennpraktikerstipend.
Andre valgte å samarbeide med farmasøytisk industri gjennom deltakelse i
legemiddelstudier. Slikt samarbeid ble gradvis mer sjelden, og etter årtusenskiftet helt
fraværende.
Instituttene i Oslo og Bergen var fra starten av organisert med integrerte, private
legepraksiser. Uklare skiller mellom ”akademi og butikk” medførte at akademiet ble
nedprioritert. Da Per Fugelli ble professor i Bergen i 1984, tok han fatt på å omgjøre
de private legepraksiser til fastlønnede kommunelegestillinger i kombinasjon med
halve amanuensisstillinger. Det var en konfliktfylt prosess der mange av de ”gamle”
trakk seg ut. Med et ”ungt og dynamisk lag” var man imidlertid bedre rustet til å
møte utfordringene som ventet innen forskning og undervisning i grunnutdanningen.
Fugellis visjon var at forskningen skulle ”rettes mot den genuine, allmennmedisinske
klinikk: De vanlige sykdommers forekomst, ytringsformer, forløp, utredning og behandling
i førstelinjetjenesten” [4]. Nå skulle de mange hvite flekkene på kartet over det
allmennmedisinske landskapet utforskes: kontaktformer, kontaktårsaker, diagnoser,
reseptskrivning, sykmeldinger, laboratoriebruk, ubestemte plager, sosiale forhold
og lokal samfunnsmedisin (”kommunediagnose”). Denne visjonen ble langt på vei
gjennomført, dels støttet av program i 1986−90 i regi av Norges allmennvitenskapelige
forskningsråd (NAVF) – en av forløperne til dagens Forskningsråd.
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NAVF-programmet 1986−90 var en suksess

I 1977 hadde Legeforeningen innført ordningen med allmennpraktikerstipend
via Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU). Dette var lenge den viktigste
finansieringskilden for forskning. Ordningen har vært evaluert flere ganger og
konklusjonen står seg fortsatt: ”lite frø – rik avling” [5].
I 1983 tok AFU kontakt med Råd for medisinsk forskning i NAVF. Forhandlingene som
fulgte resulterte i et femårig program for allmennmedisinsk forskning (1986−90; 12
mill kroner). I 1990 dekket programmet en fulltids (Dag Bruusgaard) og to deltids
forskningsveiledere samt ti stipendiater [6]. Programmet omfattet også et forskerkurs
med rundt tretti deltakere. Programmet ble evaluert i 1990 av et internasjonalt
panel [7], som var imponert over hvordan programmet hadde økt aktiviteten i norsk
allmennmedisinsk forskning samtidig som man etterlyste større dristighet i valg av
metoder og tema. Panelet var skuffet over laber publiseringsaktivitet og få doktorgrader.
Ved avslutning av programmet hadde to disputert og ytterligere to avhandlinger var
godkjent. Evalueringen antydet at programmet kanskje kunne resultere i enda én
avhandling.
Basert på denne alt for tidlige evalueringen har det fram til i dag vært en utbredt
oppfatning i Forskningsrådet at dette var en mislykket satsning. Men er det sant?
Mange av stipendiatene var deltids allmennleger og trengte tilsvarende lengre tid til
å fullføre forskningen. Flere kom seint inn i programmet og de fleste mottok kortere
stipend enn i tre år. Av 37 deltakere i programmet, var det ved avslutningen 35 som ikke
hadde oppnådd doktorgrad. 27 av disse (6 kvinner) har imidlertid disputert seinere. I
dag bekler 18 av dem professorater ved våre fire universiteter, de fleste i allmenn- og
samfunnsmedisin. Om så programmet bare har en liten flik av æren for dette, må
konklusjonen bli at dette har vært et av de mest vellykkede tiltak noensinne for et
ferskt forskningsområde [8]. Selv om det internasjonale panelet anbefalte å videreføre
programmet, ble det stoppet av økonomiske årsaker.

”Forskningen
skulle rettes mot
den genuine,
allmennmedisinske
klinikk: De vanlige
sykdommers
forekomst,
ytringsformer,
forløp, utredning
og behandling i
førstelinjetjenesten”

Allmennmedisinske forskningsstasjoner i distriktene?

En delvis ”spin-off” av NAVF-programmet var entusiastisk satsing på å bygge opp
allmennmedisinske forskningsstasjoner i distriktene:
− Bardu (kommunale befolkningsundersøkelser; UiT)
− Surnadal (forskning og undervisning; NTNU)
− Hjelmeland (”Allmennmedisinsk forskning Ryfylke” − konsultasjonsanalyse; UiB)
− Ullensaker (”Ullensakerundersøkelsen” − muskel-skjelett/diabetes; UiO)
Det viste seg imidlertid vanskelig å holde disse satsningene ved lag som fysiske
utekontorer for forskning. Entusiasmen avtok, fagmiljøet ble for lite eller økonomien
sviktet. Allmennmedisinsk forskning Ryfylke hadde god aktivitet i prøveperioden
1990−92, men måtte melde pass da verken lokale myndigheter eller UiB ville forplikte
seg videre økonomisk. Ferske erfaringer i Oslo med Hallingforsk i Ål (nedlagt i 2012)
peker i samme retning. Her var både økonomi og hjernekraft knapphetsfaktorer.
I 1990-årene ble Legeforeningens kvalitetssikringsfond for helsetjenester utenfor
sykehus, først ledet av Per Hjortdahl, en viktig finansieringskilde for allmennmedisinsk
forskning. Økt fokus på forskningsmessig evaluering av ulike kvalitetstiltak i praksis, var
derfor å forvente. Dette er fortsatt typisk for mye av allmennmedisinsk forskning.
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1990-årene: spissing og bredde i forskningen

Allmennmedisin blir av enkelte oppfattet som en anomali i akademiet pga. fagets
og forskningens bredde og generalistpreg (”de tusen blomster”). Selv om bredde
i noen sammenhenger utvilsomt er en styrke, straffer det seg ved eksterne
forskningsevalueringer der hierarkisk forskningsledelse, metodologisk perfeksjonering
og tematisk spissing alltid vurderes som best. At allmennmedisinsk forskning ofte blir
kommunisert på norsk i Tidsskriftet, får også internasjonale evalueringspanel til å rynke
på nesen.

”I 1990-årene ble
det en mer
tydelig tematisk
arbeidsdeling
av forskningen
mellom de fire
universitetsmiljøene”

I 1990-årene ble det en mer tydelig tematisk arbeidsdeling av forskningen mellom
de fire universitetsmiljøene. I Bergen etablerte Steinar Hunskår urininkontinens
som et satsningsområde. Han bygget systematisk opp en forskergruppe rundt
tematikken, dels fordi dette var en forsømt problemstilling, dels fordi det var en god
modelltilstand for klinisk og epidemiologisk forskning og dels fordi man etter hvert
fikk gode forskningsdata på området. I dag er forskergruppen ledende både nasjonalt
og internasjonalt. Vitenskapelig output for årene 1995—2011 utgjør over hundre
vitenskapelige artikler og 11 ph.d-avhandlinger.
Spesielt gjennom doktorgradene til Kirsti Malterud (ubestemte plager hos kvinner)
og Marit Hafting (eldre som ikke gikk til lege), markerte Bergensmiljøet seg tidlig ved
å ta kvalitative metoder i bruk i medisinsk forskning. Malterud har arbeidet videre
med metodeutvikling på området [9-11]. Andre forskningstema i Bergensmiljøet
på 1990-tallet var blant annet røykeslutt hos gravide (Kjell Haug), nedre
urinvegsinfeksjoner (Anders Bærheim), forebygging av hjertesykdom (Eivind Meland),
hjerterehabilitering (Jon Gunnar Mæland), legemiddelforskrivning (Kirsten S. Rokstad,
Jørund Straand) og laboratoriebruk i allmennpraksis (Geir Thue). Sistnevnte tema la
grunnlaget for å etablere Norsk Kvalitetsforbedring av Laboratorievirksomhet Utenfor
Sykehus (NOKLUS) i 1992.
14 doktorgrader utgikk fra instituttet i Oslo i perioden 1988−2000. Avhandlingene
hadde tematisk og metodologisk bredde og var typiske frittstående
”enkeltmannsforetak”. Eksempel på tema som ble studert var sykehjemssøkere i Oslo
(Åsa Rytter Evensen), kreft (Magne Nylenna), sykmeldingspraksis (Gunnar Tellnes),
psykofarmakabruk (Arild Bjørndal), lege-pasient-kontinuitet (Per Hjortdahl), sosiale
forhold (Pål Gulbrandsen), bihulebetennelse (Morten Lindbæk) og kroppsliggjøring av
seksuelle overgrep i barndommen (Anne Luise Kirkengen).
I Trondheim på 1980-og 1990-tallet dominerte forskning knyttet til ”gastrogruppen”,
ledet av gastroenterologen Hermod Petersen, og forskning rundt helseundersøkelsen
i Nord-Trøndelag. Fra gastrogruppen kom Terje Johannessens avhandling «Controlled
trials in single subjects» (1992) − et metodeutviklingsarbeid for randomiserte
kontrollerte studier [12]. Mot slutten av 90-årene kom kritiske perspektiver på
risikotenkning og risikobegrepet inn som forskningstema (Irene Hetlevik).
I Tromsø var mye av forskningsfokuset før årtusenskiftet rettet mot tidlig
kreftdiagnostikk (Knut Holtedahl), nedre luftveisinfeksjoner (Hasse Melbye),
funksjonelle tarmlidelser (Roar Johnsen) og sykestuene i distriktene (Ivar Aaraas).
Kreft i allmennpraksis, sykdommer i nedre luftveier og distriktsmedisin er tema man
fortsatt arbeider med i Tromsø.

Epidemiologisk forskning

Mye av den allmennmedisinske forskningen i 1990-årene bestod av epidemiologiske
studier. Legemiddelepidemiologi ble satt på kartet gjennom Arild Bjørndals studier
av psykofarmaka (1991) og diagnose-resept-undersøkelsen i Møre og Romsdal, der
også en pedagogisk intervensjon inngikk (Kirsten Rokstad 1997, Jørund Straand
1999). Straand medvirket til å etablere Norsk forening for farmakoepidemiologi, i
utgangspunktet som faglig ”gerilja” for et nasjonalt reseptregister (etablert i 2004)
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som skulle bli et forskningsregister [13] − og ikke et redskap for tilsyn og kontroll,
slik Helsetilsynet ville ha det. Fremdeles er Reseptregisteret vårt eneste nasjonale
helseregister med komplette data, også fra primærhelsetjenesten.
Andre epidemiologiske studier hentet data fra Statens helseundersøkelser (nå en
del av Folkehelseinstituttet) som Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT),
Tromsøundersøkelsen og senere fra Helseundersøkelsene i Hordaland (HUSK) og i
Oslo (HUBRO/UngHUBRO). De fleste av disse undersøkelsene inkluderer data fra både
spørreskjemaer, kliniske undersøkelser og laboratorieprøver. Ved hjelp av personnummer
er det mulig å sammenstille opplysninger fra ulike registre/undersøkelser.
Gjennom fastlegeordningen fra 2001 fikk alle landets innbyggere tildelt sin personlige
fastlege. Det at hver fastlege nå fikk en veldefinert praksispopulasjon, en nevner, åpnet
opp for mer praksisnær epidemiologisk forskning.

Klinisk forskning

I 1990-årene kom også et gjennombrudd for klinisk allmennmedisinsk forskning. Ulike
varianter av randomiserte kontrollerte forsøk ble tatt i bruk. I Bergen forsket Anders
Bærheim på nedre urinveisinfeksjoner, i Trondheim utforsket Terje Johannessen dyspepsi
og magesår, i Tromsø arbeidet Hasse Melbye med nedre luftveisinfeksjoner − mens de
øvre stod i fokus i Oslo. Der jobbet Per Hjortdahl med CRP og hurtigtester for strephals
og Morten Lindbæk med behandlingsregimer ved akutt bihulebetennelse. Tidlig
kreftdiagnostikk (Knut Holtedahl) var også et tema og etter hvert kom forskning på
søvnforstyrrelser (Bjørn Bjorvatn).
Ved årtusenskiftet var det bare ett slagkraftig allmennmedisinsk akademisk miljø i
Norge, instituttet i Bergen. En opptelling fra 2006 viste at den akademiske bemanningen
her (stipendiater inkludert) var omtrent dobbelt så stor som på de tre andre stedene til
sammen [14]. Oslomiljøet, som tidligere hadde vært ”storebror”, hadde mistet mange
medarbeidere. Bare to av doktorandene fra 90-tallet var igjen. Dessuten var man blitt
del av et storinstitutt i økonomisk krise og med tilsettingsstopp. Samtidig hadde det
allmennmedisinske fagmiljøet tatt på seg tunge undervisningsforpliktelser i forbindelse
med revidert studieplan. I denne situasjonen ble forskningen skadelidende. Etter hvert
kom en gryende erkjennelse av at nødvendig kritisk masse for forskning bare var
oppnåelig gjennom eksternt finansierte forskerstillinger. Med støtte fra Legeforeningen
og Helsedirektoratet startet dugnadsprosjektet ”Kollegabasert terapiveiledning” (”KoKoprosjektet”) i 2004−5 som en kontrollert pedagogisk intervensjonsstudie, der rundt 450
allmennleger deltok [15]. Prosjektet har helt til nå vært et hovedprosjekt i Oslo.

Allmennmedisinske forskningsenheter

På det årlige allmennmedisinske instituttmøtet i Trondheim i 2002 drøftet man tiltak for
å få allmennmedisinsk forskning ut av dødvannet. Man ønsket seg allmennmedisinske
forskningsenheter etter modell fra Danmark. På de nordiske kongressene i
allmennmedisin så vi hvordan dansk forskning dominerte fullstendig. Vi måtte lære av
danskene. Parolen ble ”Allmennmedisinske forskningsenheter – også i Norge!”.
Nå fulgte en omfattende prosess − med lobbyvirksomhet og utredninger − som gikk
fra akademiet via Aplf, Legeforeningens sentralstyre, Helsedirektoratet, Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) og Stortingets helsekomité. I 2006 ble det avsatt midler
i revidert statsbudsjett til å planlegge allmennmedisinske forskningsenheter ved hvert
medisinsk fakultet. Stegene i prosessen er beskrevet i detalj av Hetlevik og MaartmannMoe [16].
Status per 2013 er imidlertid at det er langt igjen til at HOD kan sies å ha levd opp til
ambisjonene i sitt eget plandokument for forskningsenhetene (kr 10 mill/enhet/år). De
årlige tildelingene har økt meget langsomt. For 2013 er samlet tildeling på knappe 15 mill
kroner, en sum som deles mellom de fire forskningsenhetene.
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Nasjonale kompetansesentre

Etter millenniumskiftet kom det på plass nasjonale kompetansesentre for utvalgte
områder innen primærhelsetjenesten. Disse har forskning som en av sine oppgaver og
er alle finansiert av HOD. Dette er Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
i Bergen, Antibiotikasenteret for primærmedisin i Oslo og Nasjonalt senter for
distriktsmedisin i Tromsø. Kompetansesentrene har styrket forskningen innen
allmennmedisin gjennom gode synergier med universitetsmiljøene.

”Etter millenniumskiftet kom det på
plass nasjonale
kompetansesentre
for utvalgte
områder innen
primærhelsetjenesten”

Allmennmedisinsk forskningsfond

Den viktigste kilden for lønnsmidler til allmennmedisinske ph.d.-stipendiater i dag
er Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) i Legeforeningen. Fondet ble etablert i
2006 og deler ut midler to ganger årlig. AMFF prioriterer ph.d.-forskning og fondets
fagråd vurderer søknadene. Årlige tildelinger fra AMFF har samlet sett vært på samme
nivå som tildelingene fra HOD til de allmennmedisinske forskningsenhetene. Fondet
mottar et økende antall støtteverdige prosjektsøknader. AMFF har ikke redusert
interessen for å søke AFU-stipend, snarere tvert om: AFU-stipend gjør det mulig å
prøve seg som forsker og AMFF er for de som sikter mot doktorgrad. Håpet er at begge
stipendordningene kan føres videre i framtiden.

Vitamininnsprøyting

Forskningsenhetene, kompetansesentrene og AMFF har samlet sett vært en
vitamininnsprøyting for allmennmedisinsk forskning. Mest tydelig ses dette ved antall
doktorgradsstipendiater som har økt formidabelt de siste 6−7 årene. Synergien mellom
internt og eksternt finansierte forskere har dessuten løftet fagmiljøene, slik at man nå
er langt bedre i stand til å fremme større søknader overfor Forskningsrådet og etter
hvert også EU. Forskningsrådet har definert klinisk forskning i allmennpraksis som et
prioritert område.

Forskernettverk

Bortsett fra Reseptregisteret, fastlegedatabasen og data fra HELFO (kontakt- og
prosedyretakster), finnes det ikke systematiske data som gjenspeiler virksomheten i
allmennpraksis motsvarende Norsk Pasientregister og de mange kvalitetsregistrene
i spesialisthelsetjenesten. I tillegg til kvalitetssikrede og representative data fra
allmennpraksis, trengs det nettverk av forskningsinteresserte allmennleger for kliniske
multi-praksisundersøkelser. Erfaringer fra andre land (UK, Nederland mv.) viser at
velfungerende forskernettverk er avgjørende for å drive klinisk allmennmedisinsk
forskning av noe omfang. De allmennmedisinske forskningsenhetene fikk i 2012 midler
fra direktoratet til å utrede forskernettverk i Norge. En nasjonal arbeidsgruppe er
nedsatt og arbeidet vil pågå i 2013.

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (2013)

I 2012 ledet undertegnede arbeidet med å lage en søknad til Forskningsrådet om støtte
til en nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Et samlet nasjonalt allmennmedisinsk
akademi stilte seg bak initiativet. Forskerskolen skal gi ph.d.-utdanningen tydeligere
”form og farge” av den kliniske settingen i allmennpraksis. Hovedmålet er å utvikle og
styrke ph.d.-utdanningen for allmennmedisinske forskere for:

•
•
•
•
•

å sikre en ny generasjon av velkvalifiserte forskere i allmennmedisin, både
for universitetsenhetene og for fastlegetjenesten
å fremme høy internasjonal standard i allmennmedisinsk forskerutdanning
å fremme et kreativt og bærekraftig miljø for allmennmedisinsk forskning
å lage et nasjonalt miljø for teori- og forskningsmetodeutvikling egnet til å
utforske spesifikke medisinske problemer i allmennpraksis
å stimulere allmennmedisinske ph.d.-kandidaters mobilitet nasjonalt og
internasjonalt
å fremme flerfaglig og tverrfaglig samarbeid

•
•
På tampen av 2012 kom den gledelige meldingen om at vi fikk tildelt 23,2 mill kroner.
Forskerskolen starter opp fra høstsemesteret 2013 og prosjektperioden gjelder fram til
2020.
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Status presens

I dag har de fire allmennmedisinske faggruppene, inkludert eksternt finansierte grupper,
til sammen 29 professorer (21 årsverk), 25 førsteamanuenser samt enkelte praksislærere
med doktorgrad. Antall doktorgradsstipendiater har økt jevnt til dagens nivå på ca. 80.
De fleste er allmennleger. En viktig utfordring er å styrke postdoktorforskningen og
derigjennom utvikle neste generasjon ledere til vårt akademi. Forskningen som skjer
på de ulike stedene kunne fortjent en egen artikkel, men tabell 1 gir en oversikt ”Norge
rundt”.

Avsluttende kommentarer

Det store omfanget av klinisk virksomhet i allmennpraksis reflekteres fremdeles på langt
nær i ressurstildelingen for allmennmedisinsk forskning. Bare omkring en prosent av
samfunnets samlede utgifter til medisinsk forskning går til primærhelsetjenesten. Dette
skyldes at storparten av forskningsmidlene er en del av den statlige finansieringen av
spesialisthelsetjenesten. Motsvarende ordninger for primærhelsetjenesten finnes ikke.
Dette til tross: I perioden 1988−2012 har norsk allmennmedisinsk forskning gjennomgått
en formidabel positiv utvikling. Selv om vi fortsatt har mange og viktige utfordringer
foran oss, er allmennmedisin i ferd med å etablere seg som et ”voksent” fag med en
selvstendig forskning og egen kunnskapsbase.

”Bare omkring
en prosent av
samfunnets samlede
utgifter til
medisinsk forskning
går til
primærhelsetjenesten”

God allmennmedisinsk forskning vil ikke bare ha positive effekter på eget selvbilde
og omdømme i det ”medisinske hus”. Først og fremst vil en styrket allmennmedisinsk
forskning komme samfunnet, helsetjenestene og pasientene til gode.
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Tabell 1.
		

Oppsummering av temaer for allmennmedisinsk forskning i de fire
universitetsbyene i Norge i 2012
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Faglitteratur for allmennpraksis
Artikkelen omtalar norsk allmennmedisinsk faglitteratur fram til utgangen av 2012.
Historia om faglitteraturen er på mange måtar historia om fagutviklinga, kampen om
eigen spesialitet og utviklinga av dei akademiske institusjonane (Evensen, 2009). Her
sto Den norske legeforening sentralt, ikkje minst gjennom Aplfs langvarige og målretta
arbeid frå 1960-talet.
På Aplfs Beito-kurs i 1984 retta Per Fugelli ein harmdirrande peikefinger mot faget:
Du skal skrive ditt fag! (Fugelli, 1984). Grunngjevinga var presist formulert. Den
allmennmedisinske erfaringa og kunnskapen må ned på papiret via handa og pennen:

Steinar Hunskår
Fastlege. Spesialist i
allmennmedisin, dr.med.
Forskingsleiar
ved Nasjonalt
kompetansesenter for
legevaktmedisin, Uni
Helse Bergen
Professor i
allmennmedisin ved
Universitetet i Bergen
Hovedredaktør
av læreboken
Allmennmedisin 3.
utgave 2013

−

Først da vert den eit bidrag til den allmennmedisinske fagutviklinga

−

Først da kan den prøvast og lærast

−

Først da kan vi dokumentere faget vårt

−

Først da er vi eit fag!

Kva skal til for at faglitteraturen er spesifikk allmennmedisinsk? I ein artikkel i
Tidsskriftet i 1990 vart det drøfta mange krav og forventningar til slik faglitteratur
(Horgen og Hunskår, 1990).

Fagbøker for og om allmennpraksis

Frå starten i 1983 hadde Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) eit
publiseringsutval (PU) med oppgåva å stimulere til utgjeving av allmennmedisinsk
faglitteratur (Kirkengen, 2004). PU har vore ein viktig faktor for framveksten av denne
litteraturen. For ytterlegare å styrke skrivelysta mellom allmennlegar, omgjorde NSAM
sitt forskingsstipend til eit forfattarstipend i 1996.
I samarbeid med Universitetsforlaget etablerte PU bokserien
Allmennpraktikerbiblioteket (Figur 1). I serien kom det 10 bøker i løpet av 6 år, dei dekka
eit vidt spekter av tema, frå fag- og fagutvikling til kliniske emne og forsking (Tabell 2).
Dei fleste var skrivne av allmennlegar, men nokre i samarbeid med sjukehusspesialistar
eller av spesialist aleine. Nokre av bøkene kom i små opplag, medan andre vart flittig
brukt på mange allmennlegekontor i mange år.
Frå 1990 fekk PU ny samarbeidspartnar i forlaget Tano, seinare Tano Aschehoug og frå
2000 igjen Universitetsforlaget. Serien endra namn til Allmennpraktikerserien (Figur 2).
Ei rekke bøker kom ut, igjen med eit vidt spekter av emne, frå Kirsti Malterud og Marit
Hafting sine doktoravhandlingar til medisinsk teori, helserisiko og kliniske tema (Tabell
2). Ei av dei siste bøkene i serien var Fastlegen – Praktiske råd for etablering og drift av
allmennlegekontorer (2002), som kan sjåast som ei oppfølging av Å drive praksis (1991),
utgitt av Den norske lægeforening i samarbeid med Universitetsforlaget (Figur 3).
Den norske lægeforening var sjølv ein viktig aktør for produksjon av faglitteratur.
I 1993 kom Helsekontrollboka, med legeforeininga sitt helsekontrollprogram.
Med utgangspunkt i Kvalitetssikringsfondet og Utdanningsfond I vart det utgitt ei
rekke hefter i Skriftserie for leger. Dette er ein serie hefter for etterutdanning og
kvalitetssikring. Eksempel på tema er gjensidige praksisbesøk, kvalitetshandbok for
legekontor, bruk av ICPC, læring av klagesaker og praktiske ferdigheter. Serien hadde si
glanstid på 1990-talet, men har hatt nye hefter med ujamne mellomrom. Av dei siste
kan nemnast Warfarinbehandling i praksis (2010).
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Det er også blitt utgitt ei rekke frittståande bøker av og for allmennlegar (Tabell 3).
Avgrensingane kan her vere vanskelege. Utvalet eg har gjort i tabellen viser eit stort
tematisk spenn, frå kliniske handbøker, teori og filosofi til eksempel på utanlandske bøker
forfatta av norske allmennlegar.
På årsmøtet i NSAM i 2006 foreslo PU å oppløyse utvalet. Ved overgangen til NFA
vart dette gjennomført, og oppgåvene vart lagt til Utdanningsutvalget, som i følgje
årsmeldingane ikkje har vektlagt publiseringsarbeid. NFA har i tillegg oppretta ein
skribentpris som har erstatta forfattarstipendet. Den fagmedisinske foreininga har altså
eit lågt aktivitets- og ambisjonsnivå på dette feltet per i dag.

Handlingsprogram for allmennpraksis – ein ny sjanger frå 1986

Frå 1984 organiserte Helsedirektoratet arbeidet med å lage handlingsprogram,
men allereie i 1978 starta Gruppe for helsetjenesteforskning arbeidet med
eit handlingsprogram for høgt blodtrykk. NSAM tok initiativ til å utarbeide
handlingsprogram spesielt innretta på allmennpraksis. Det første handlingsprogrammet
Høyt blodtrykk. NSAMs handlingsprogram for almenpraksis (Holmen og medarbeidarar,
1986) vakte stor merksemd og vart ein merkestein for norsk allmennmedisin. Her hadde
allmennlegane sjølve tatt kontroll over eit felt med sterke spesialistinteresser, og dette
vakte både motstand og undring i enkelte krinsar.
I åra 1986—1992 kom det fire handlingsprogram frå NSAM, blodtrykks- og
diabetesprogramma kom med fleire oppdateringar (Tabell 4). Men handlingsprogram
er ein omdiskutert sjanger (Hofoss, 1984; Stensland og Bærheim, 1998; Hetlevik 1999).
Hetlevik konkluderte i si doktoravhandling at dei er utilstrekkelege for å sikre kvaliteten
på det kliniske arbeidet. Diskusjonen om kven som bør lage handlingsprogram er ein
viktig og gammal debatt. Det offentlege har gradvis tatt over produksjonen, og det
er laga offentlege retningsliner for utforming og metode (Statens helsetilsyn, 2002).
Helsedirektoratet har utarbeidd ei rekke retningsliner og rettleiarar for allmennpraksis.
Eksempel er antibiotikabruk, depresjon, diabetes, hjerte- og karsjukdom, overvekt,
hjerneslag, kols, osteoporose, røykeavvenning og svangerskapsomsorg (Figur 4). På
helsebiblioteket.no ligg det om lag 40 lenker under overskrifta «De viktigste norske
retningslinjene for allmennmedisin».

Studentlærebøker i allmennmedisin – forhistoria (1968—1991)

Studentundervisning i allmennmedisin starta ved det nye universitetsinstituttet i Oslo
frå 1968 og ved dei andre fakulteta dei følgjande åra (Westin og medarbeidarar, 1984).
Ganske snart kom debatten om kva som skulle vere pensumbøker.
I Danmark kom fembindsverket Lærebog i almen medicin (1977—1982), men bøkene var
lite eigna for norske studentar (Fugelli, 1981). An introduction to family medicine (1981) av
McWhinney har hatt stor verdi i utviklinga av allmennmedisinen internasjonalt, og vart
introdusert som pensumbok i Oslo og Trondheim.
På dei årlege instituttmøta i allmennmedisin vart lærebokspørsmålet diskutert.
Mangelen på lærebok var synleg, og sette faget i eit underleg lys. Per Fugelli var sentral i
diskusjonen og hadde sjølv disposisjonen for ei bok klar allereie i 1983—84, men etter ei
tid ga Fugelli opp soloprosjektet.
Etter at Fugelli vart professor i Bergen hadde instituttet der diskusjonar om å ta på
seg ansvaret for eit læreverk (Haug og Hunskår, 2003). Nokre meinte at ei lærebok i
allmennmedisin var eit umogeleg paradoks i seg sjølv, mens andre meinte det var
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ein heilt avgjerande del av den prosessen faget var inne i. Steinar Hunskår meinte at
det er vanskeleg å promotere eit fag som sjølv definerer seg som umogeleg å omtale.
Fugelli la lista høgt for ei studentlærebok, og fallhøgda vart ikkje mindre etter at han
i ei omdiskutert bokmelding «slakta» ein respektert kollega for det første svenske
forsøket (Tibblin og Haglund, 1989; Fugelli, 1990).

Studentlæreboka ”Allmennmedisin – Fag og praksis” (1991)

I 1991 kom boka Allmennmedisin – Fag og praksis, med Bent Guttorm Bentsen, Dag
Bruusgaard, Åsa Rytter Evensen, Per Fugelli og Ivar Aaraas som redaktørar (Bentsen
og medarbeidarar, 1991). Boka handla ikkje om symptom og sjukdommar, men om
allmennlegen sine roller og arbeidsmåtar (Figur 5). Boka vart oversett til både svensk
(Bentsen og medarbeidarar, 1994) og dansk (Bentzen og medarbeidarar, 1997). Det
høyrer med til historia at det danske forlaget fjerna dei norske namna frå omslaget, til
stort oppstyr i redaksjonsgruppa og det norske forlaget.
Boka var innretta mot legestudentane, vart pensum ved alle fakulteta, vart eit
konkret teikn på allmennmedisinen som universitetsfag, og var i bruk inntil 2003.
Mot tusenårsskiftet meinte mange lærarar og studentar at boka ikkje lenger var
oppdatert, og den meir teoretiske teksten kom også i skuggen av den nye kliniske
læreboka.

Allmennmedisin – Klinisk arbeid (1997)

Redaksjonskomitéen for Allmennmedisin – Fag og praksis sa i forordet at kliniske
problemstillingar kunne komme som eit bind 2. Tidleg vart det likevel klart at
det ikkje var aktuelt å gå vidare med ein klinisk del. Diskusjonen om korleis den
allmennmedisinske klinikken skulle dekkast, fekk derfor ny aktualitet. På dei
allmennmedisinske instituttmøta var lærebok årleg tema, og på instituttmøtet i 1992
vart det nedsett ei arbeidsgruppe for ei klinisk lærebok. Terje Johannessen (NTNU),
Knut Holtedahl (UiT), Olav Rutle (UiO) og Steinar Hunskår (UiB) vart medlemmer.
På instituttmøtet 1993 vart det lagt fram eit problemnotat av Hunskår. Det vart ein
livleg debatt. Dei fleste ivra for saka, mange hadde synspunkt på korleis boka burde
vere, få ville kaste seg inn i arbeidet sjølv, og ingen meldte seg til å leie arbeidet.
Arbeidsgruppa vart da bedt om å legge fram eit meir omfattande og konkret forslag
til neste møte.
I 1993—1994 gjorde gruppa eit stort utgreiingsarbeid, med opplegg for innhaldet,
redaksjonelt arbeid, organisering, administrasjon og budsjett. Viktige avgrensingar
vart diskutert, eksempelvis til trygdemedisin, bruk av referansar, bruk av ICPC, og
om boka burde komme som eitt bind eller ein serie temahefter. Forlagsspørsmålet
var uavklart, og ulike modellar vart diskutert; eige personleg forlag, eit institutt som
forlag eller eit tradisjonelt kommersielt forlag. Arbeidsgruppa meinte at det måtte
skaffast finansiering til det redaksjonelle arbeidet utover det salsinntektene kunne stå
for. Instituttmøtet 1994 applauderte planane for boka, og Steinar Hunskår aksepterte
sterke oppmodingar om å ta på seg oppdraget som hovudredaktør. I tillegg vart
redaksjonskomitéen utvida med Marit Hafting og Irene Hetlevik.
Det vart søkt om prosjektstøtte ei rekke stader utan resultat, mellom anna frå Den
norske legeforening, Dnlfs Utdanningsfond I, universiteta og faglitterære fond.
Støtte frå legemiddelindustrien vart diskutert, og det vart tatt kontakt med firma.
Etter godt forarbeid, ikkje minst av Terje Johannessen, avgjorde Fondet til fremme
av allmennmedisinen i Sør-Trøndelag (Nidarosfondet) å støtte prosjektet med kr
500.000 fordelt over tre år (1995—97).
Forlagsspørsmålet vart avgjort på ein uortodoks måte. Tre forlag
(Universitetsforlaget, Tano og Ad Notam Gyldendal) vart utfordra til å kjempe om
boka etter å ha fått tilsendt «tilbodspapir». Basert på skriftlege svar, presentasjonar
i forlaga og forhandlingsmøte, var den eintydige innstillinga at oppdraget
skulle gå til Ad Notam Gyldendal. Dei ville satse tungt på boka, delfinansiere ei
prosjektsekretærstilling og sikre at boka vart ein bauta i allmennmedisinsk.
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faglitteratur. Arbeidet vart ein stor dugnad, med over 100 personar involverte som
forfattarar og manuskriptvurderarar. Det var eit slag for arbeidet at Olav Rutle døydde i
1996, men boka vart fullført etter planen
Boka kom ut til og vart markert på Nidaroskongressen i 1997. Mottakinga var
overveldande positiv, med bokmeldinga frå inn- og utland (Sjå for eksempel Bentzen
1998; Sigurdsson og Bengtsson, 1998; Hernborg, 1999; Færø, 1998). Ein meir kritisk
artikkel i Prosa, Norges største litteraturtidsskrift, problematiserte om boka svara til faget
sine målsettingar (Kirkengen, 1998).
Boka vart både ein fagleg og salsmessig suksess hos studentane og allmennlegane,
men personar langt ut over allmennmedisinens rekker kjøpte boka og ga positive
tilbakemeldingar. I ettertid er det lett å slå fast at læreboka vart ein merkestein i den
allmennmedisinske fagutviklinga, og at den har hatt stor verdi for fagidentitet og
fagavgrensing (Figur 5). Boka og redaksjonskomitéen fekk Det medisinske fakultets (UiB)
studiekvalitetspris for 1997.

Allmennmedisin (2003) – Utan undertittel og vellukka eksportvare

Ei klinisk lærebok har kort brukstid, og etter få år starta arbeidet med ei ny utgåve. I
redaksjonskomitéen vart Hafting, Johannessen og Rutle erstatta av Anette Fosse, Per
Hjortdahl og Hogne Sandvik. Forlaget hadde endra namn til Gyldendal Akademisk.
Det viktigaste spørsmålet var tilhøvet til boka Allmennmedisin – Fag og praksis frå 1991,
og redaksjonen derfrå ga klare signal om at dei helst såg at det teoretiske stoffet var
inkorporert i ei samla, altomfattande lærebok i allmennmedisin. Og slik vart to bøker
til ei. Den opprinnelege 35 siders innleiingsdelen i Allmennmedisin – Klinisk arbeid vart
utvida til om lag 100 sider i andreutgåva Allmennmedisin, som no kom utan undertittel
med 832 sider (Figur 5). Visjonen om den «store allmennmedisinboka» var realisert.
Bokmeldingane var mange og postive. Æskulap omtalte boka som «alle
allmennlegespirers bibel» og Utposten som «allmennmedisinsk sikringskost». Igjen vart
boka ein norsk salssuksess. Forlagsredaktør Thore Lie kalla boka i eit intervju for ein
grunnpillar og ein faglitterær favoritt for forlaget Gyldendal.
I Sverige hadde dei i mange år hatt den same lærebokdebatten som i Norge. Det
svenske allmennmedisinske universitetsmøtet i 2004 bestemte at det ville bli for
stort arbeid å starte ein grunnleggande svensk prosess, når det var mogeleg å bygge
på dei norske erfaringane. Allmennmedisinprofessor Birgitta Hovelius i Lund leia ein
svensk redaksjon som saman med forlaget Studentlitteratur utarbeidde Allmänmedicin
(Hunskår og Hovelius, 2007). Boka vart ein stor suksess både i grunnutdanninga og
spesialistutdanninga i Sverige, og oppnådde liknande status for faget som den norske.

Allmennmedisin (2013) – Nordisk perspektiv

Frå 2008 vart det diskutert korleis Allmennmedisin skulle reviderast, og om tida no var
kommen til digital utgåve. Men først i 2010 vart arbeidet konkretisert, med professorane
Mette Brekke (UiO) og Tone Smith–Sivertsen (UiB) som nye redaksjonsmedlemmer for
Fosse og Hetlevik. Det vart bestemt at også neste utgåve skulle vere ei trykt bok, teksten
skulle reviderast med basis i den gamle, og nokre nye kapittel skulle leggast til. Faget
hadde i 2013 igjen klart å presentere ei oppdatert, komplett og moderne lærebok (Figur
5). Denne gongen var svenske Studentlitteratur med frå starten. Det danske forlaget
Munksgaard, som hadde selt dei norske utgåvene i kommisjon med dårleg resultat, ville
denne gongen lære av den svenske suksessen og satsa på ei danskspråkleg og nasjonalt
bearbeida utgåve. Professorane Sigurdsson (Island) og Bengtsson (Sverige) skreiv at det
var ei nordisk bok som var utgitt i Norge i 1997 (Sigurdsson og Bengtsson, 1998).
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15 år seinare kan den tanken materialisere seg. Eit slikt felles nordisk rammeverk for
allmennmedisinsk utdanning og fagforståing kan ha store ringverknader.

Spesialistutdanninga i allmennmedisin

"Norsk allmennmedisinsk
forskingspublisering
har auka mykje
dei siste 25 åra"

Frå 1985 var den nye hovudspesialiteten i allmennmedisin på plass.
Spesialitetskomitéen hadde gått inn for eit toårig strukturert utdanningsprogram, med
eit 150 siders vedlegg om korleis ein skulle lære allmennmedisin i allmennpraksis.
Dette vedlegget danna grunnlaget for Utdanningshåndbok for allmenpraktikere (Westin,
1985) (Figur 6). Boka på 184 sider kom hausten 1985 slik at utdanningsgruppene
kunne komme i gang, og boka fekk avgjerande innverknad på arbeidet i dei første kulla
med utdanningskandidatar.
Utdanningshandboka var utselt i 1991, og det vart bestemt at boka skulle reviderast
i utvida form. 1996 kom den 482-siders Håndbok for spesialistutdanningen i
allmennmedisin (Getz og Westin, 1996) på forlaget Ad Notam Gyldendal, igjen i
samarbeid med legeforeininga (Figur 6). Her var det omfattande forslag til innhald i
gruppemøtene og også eit vell med forslag til tilleggslitteratur.
I 2006 var det slutt for boka i tradisjonell forstand. Den nye Håndbok for
veiledningsgrupper i allmennmedisin vart gjort tilgjengeleg på legeforeininga sine
nettsider, og er sidan oppdatert fleire gongar. Del I - To år sammen - omtalar
arbeidsmåten i veiledningsgruppene (Aschim og medarbeidere, 2010). Del II
Allmennmedisinsk gruppereise (Lundevall og medarbeidere, 2008) omtalar korleis
møtene om ulike allmennmedisinske tema kan gjennomførast.

Tidsskriftartiklar og tidsskrift

Det fell utanfor framstillinga her å gjennomgå den allmennmedisinske
kunnskapsproduksjonen i form av norske og internasjonale forskingsartiklar,
doktorgradar og fagrapportar. Men norsk allmennmedisinsk forskingspublisering har
auka mykje dei siste 25 åra. I perioden 1950—1982 publiserte norske allmennlegar
gjennomsnittleg sju vitskaplege arbeid årleg, karakterisert som «kollektiv
skrivelammelse» (Fugelli, 1984). I 2012 har om lag 100 allmennlegar doktorgrad, og
det vert publisert fleire hundre artiklar frå dei allmennmedisinske forskingsmiljøa årleg.
Dei allmennmedisinske forskingsmiljøa har også utmerka seg med artiklar i alle dei
«store» internasjonale tidsskrifta som BMJ, Lancet, JAMA og New England Journal of
Medicine.
Det finst mange internasjonale spesialtidsskrift for allmennmedisin. Tre tidsskrift står
likevel i ei særstilling for norske allmennlegar; Tidsskrift for Den norske legeforening,
Utposten og Scandinavian Journal of Primary Health Care (Figur 7).
Tidsskriftet er ei sentral publiseringskjelde for norske allmennlegar, og mange
har publisert sin første fagartikkel her, ofte etter eit Allmennpraktikarstipend frå
legeforeininga (Swensen og Steine, 1997; Moe, 2011). Tidsskriftet er også sentral
kjelde for oversiktsartiklar og fagstoff basert på norske tilhøve. Tidsskriftet var tidleg
ute med å støtte fagstoff meint for allmennlegar. Epokegjerande var Bent Guttorm
Bentsen (seinare første professor i allmennmedisin i Trondheim) sin serie på 13 artiklar
frå allmennpraksis i åra 1961—1966. I 1979 starta ein serie med allmennmedisinske
statusartiklar, med høgt blodtrykk som første eksempel (Sulheim og Johansen, 1979),
men det vart med eit par forsøk. Likevel kan dette sjåast på som eit første forsøk på å
lage handlingsprogram med allmennmedisinsk tilnærming. I åra 1990—1992 publiserte
Tidsskriftet ein serie om 79 praktiske prosedyrar, der meir enn halvparten var relevante
for allmennpraksis (Nylenna og Solheim, 1992).
Utposten vart skapt i 1972 av distriktslegane Tore Rud, Harald Siem og Per Wium
(Wium, 2011). I meir enn 40 år har nesten 50 allmennlegar redigert bladet, kvar
redaksjon i ein 5-årsperiode. Utposten har utan tvil hatt påverknad på helsepolitikken
og vore med å forme utviklinga både i samfunnsmedisin og allmennmedisin (Evensen,
2009; Wium, 2011). Utposten har i tillegg hatt eit vell av fagartiklar med klinisk
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innhald, praktiske tips, klinisk epidemiologi og trygderelaterte problemstillingar. Utposten
har vore ein typisk «førstegangskanal», der nye skribentar har fått prøve seg før større
prosjekt. Utposten har god, men ikkje fullstendig dekning hos allmennlegane, opplaget er
i 2012 på om lag 1850.
Scandinavian Journal of Primary Health Care (SJPHC) vart oppretta i 1983 etter initiativ
på dei første nordiske kongressane i allmennmedisin i København (1979) og Bergen
(1981). SJPHC er i dag eit leiande allmennmedisinsk tidsskrift internasjonalt, og er no
eigd av Nordic Federation of General Practice som består av dei nordiske fagmedisinske
foreiningane i allmennmedisin. NSAM hadde sidan starten kollektivt abonnement
for medlemmane, noko som har vore omdiskutert av økonomiske grunnar. I dag får
medlemmene i NFA tilsendt tidsskriftet elektronisk. SJPHC har sidan starten trykt
nesten 1500 originalartiklar, der over 300 er norske, eit vesentleg bidrag til norsk
allmennmedisinsk faglitteratur.

Elektroniske støtteverktøy: NEL, Helsebiblioteket og andre

I tillegg til standardprodukt, som Felleskatalogen og Norsk legemiddelhåndbok og andre,
er det utvikla nokre digitale produkt som har stor verdi som fagstoffkjelder.
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er eit medisinsk oppslagsverk utvikla av og for
norske allmennlegar. Terje Johannessen, allmennlege og professor i allmennmedisin
ved NTNU, grunnla selskapet Norsk Helseinformatikk AS (NHI) i 1996. Sosial- og
helsedepartementet støtta utvikling av eit elektronisk oppslagsverk for allmennmedisin.
Produktet var i den første perioden basert på CD-plater. Det faglege tekstgrunnlaget
til førsteutgåva av NEL var læreboka i allmennmedisin (Hunskår, 1997). NHI kjøpte
bruksrett til struktur og innhald, og teksten i NEL var eit kondensat av lærebokteksten.
Fram til 2002 vart det investert om lag 25 mill. kroner i selskapet. Større aksjonærar
som Telenor, Svensk-norsk industrifond og Sintef har seinare selt sine aksjar. Frå 2007 til
2010 var NEL fritt tilgjengeleg for helsepersonell i Norge gjennom Helsebiblioteket.no. I
2009 tapte NHI kontrakten til fordel for dei engelskspråklege produkta Best Practice og
UpToDate. Frå 2010 vart NEL igjen eit abonnementsbasert oppslagsverk med dei fleste
allmennlegar som tingarar. I 2011 kjøpte Bonnier 63% av aksjane i NHI, resten er eigd
av Johannessen sitt familieselskap. NEL er no eit nordisk produkt med dansk versjon frå
2011 og svensk frå 2012 med tre samarbeidande redaksjonar.
NEL inneheld i tillegg til kvalitetssikra medisinsk informasjon, norske retningsliner,
regelverk, skjema, kalkulatorar og mykje pasientinformasjon. I samarbeid med
legeforeininga er det utvikla e-læringskurs der innhaldet bygger på NEL-artiklar. Over
30 allmennlegar er fagmedarbeidarar i NEL, noko som gjer at NEL inneheld faglitteratur
både av og for allmennlegar. Den utbreidde bruken av NEL gjer at produktet truleg er den
viktigaste enkeltkjelda for fagstoff for norske allmennlegar i dag.
Helsebiblioteket.no vart lansert i 2006 som ein del av Nasjonalt kunnskapssenter for
helsetjenesten (Kunnskapssenteret). Helsebiblioteket.no er offentleg finansiert og
redaksjonelt uavhengig, og samlar og distribuerer tilgang til mellom anna tidsskrift,
databasar, oppslagsverk og retningsliner. Det fekk prisen som Årets bibliotek 2011. I
2010 vart det utvikla ein eigen allmennmedisinsk emneinngang. Sentrale ressursar er dei
internasjonale oppslagsverka Best Practice og UpToDate, det norskutvikla Telefonråd til
bruk for medarbeidarane ved legevakt og legekontor, samt Legevakthåndboken. Bruken av
Helsebiblioteket.no aukar stadig og det gjev norske allmennlegar gratis tilgang til enorme
informasjonsmengder.
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Applikasjonar for smarttelefon (app) er på full veg inn som leverandør av fagstoff for
allmennlegane. Felleskatalogen, Norsk legemiddelhåndbok og mange internasjonale
læreverk har vore tilgjengelege i dette formatet nokre år, og i 2012 vart NEL
(betalingsteneste) og Legevakthåndboken (gratis via helsebiblioteket.no) lansert.

Avslutning

Norsk allmennmedisin har i meir enn tre tiår klart å skrive sitt fag i bokformat,
gjennom ei lang rekke viktige fagbøker. Faget har ei studentlærebok som knapt har sitt
sidestykke i noko anna medisinsk fagområde, og spesialistutdanninga har også fått sin
viktige støttelitteratur. Vi er no midt i ei digital utvikling der tradisjonell faglitteratur er
utfordra. Studentlæreboka ser ut til å fungere i tradisjonelt format enno ei tid, medan
kliniske fagbøker truleg er ein trua art.
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Tabell 1:
Oversikt over nokre krav og forventningar til norsk faglitteratur for
allmennpraksis
A.

Grunngjeving for bokprosjektet
Føremålet med boka må klargjerast
Eksisterande bøker bør vere utilfredsstillande

B.

Det teoretiske og faglege fundamentet for allmennmedisine
Allmennmedisinsk epidemiologi
Allmennmedisinsk forsking og litteraturtilvisingar
Den allmennmedisinske beslutningsprosessen
Vanlege rammer i allmennpraksis
Holistisk tilnærming til sjukdom og helseproblem
Den personlege kontinuiteten

C.

Det praktiske og konkrete innhaldet i allmennmedisinen
Samarbeidet med andrelinetenesta
Samarbeidet med trygde-, arbeids- og sosialetaten
Samarbeidet med andre yrkesgrupper
Journalføring
Praktiske handgrep og teknikkar
Råd og retningsliner

D.

Lett tilgjengeleg presentasjonsform
Illustrasjonar eller atlas
Språk, utforming og register
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Oversikt over bøker i Allmennpraktikerbiblioteket og
Allmennpraktikerserien
Allmennpraktikerbiblioteket
Steinar Westin (red.): Forskning i allmennpraksis, 1983
John Gunnar Mæland: Legens attesthåndbok, 1983
Tor Inge Tønnesen: Smerter og andre symptomer hos kreftpasienter, 1983
Per Fugelli og Kjell Johansen: Langsomt blir faget vårt eget, 1984
Magne Nylenna, Stein Gundersen, Jan Vincent Johannesen (red.): Kreft i allmennpraksis,
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allmennpraksis, 1985. Seinare utgåver i 1991, 1998 og 2006
Per Fugelli, Jens Eskerud, Kjell Haug, Kjell Johansen: Å lage gode leger, 1986
Ole Fyrand og Per Hjortdahl: Hudsykdommer i allmennpraksis, 1987
Knut Laake: Geriatri i praksis, 1987. Seinare utgåver i 1991, 1993, 1997 og 2003
Gert Almind, Dag Bruusgaard, Niels Bentzen, Birgitta Hovelius: Forskning i nordisk
allmennmedisin, 1988

Allmennpraktikerserien
Kirst Malterud: Allmennpraktikerens møte med kvinnelige pasienter, 1990
Johnny Mjell, Bård Natvig, Olav Thorsen, Odd Winge: Helseopplysning i praksis.
«Forfriskningsboka», 1990
Inger Marie Stensholt og Ellen Rygh: Røntgenboka. Bildediagnostisk utredning i praksis,
1992
Anna Luise Kirkengen og Jørgen Jørgensen (red.): Medisinsk teori. Tanker om sykdom og
tanker om helse, 1993
Ivar Birger Mediås: Håndbok i sykehjemsmedisin, 1994
Marit Hafting: Et eple om dagen. Eldre småforbrukere av helsetjenester, 1995
Ole Sverre Haga: Hverdagspediatri, 1995. Seinare utgåver i 1998, 2003, 2006 og 2009
Hilde Beate Gudim og Kari Hilde Jukvam: Gynekologi i allmennpraksis, 1999
Grethe Støa Birketvedt: Vektreduksjon i praksis, 2000
Elisabeth Swensen (red.). Diagnose: Risiko, 2000
Gisle Roksund: Fastlegen: praktiske råd for etablering og drift av allmennlegekontorer, 2002
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---------------------------Utvalet er gjort etter beste skjøn. Forfattaren beklagar om det er manglar i oversikten
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Tabell 4. NSAMs handlingsprogram
1986: Høyt blodtrykk: NSAMs handlingsprogram for allmennpraksis
1988: Diabetes: NSAMs handlingsprogram for allmennpraksis
1991: Bronkial astma hos barn og unge: NSAMs handlingsprogram for allmennpraksis
1992: Revmatologi: NSAMs handlingsprogram for allmennpraksis
1993: Høyt blodtrykk: NSAMs handlingsprogram
1995: NSAMs handlingsprogram for diabetes i allmennpraksis
2000: NSAMs handlingsprogram for diabetes i allmennpraksis
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Figur 1: Eksempel på bøker frå Allmennpraktikerbiblioteket (1983—1988)

Figur 2: Eksempel på bøker frå Allmennpraktikerserien (1990—2002)

Figur 3: Eksempel på bøker om å drive allmennpraksis
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Figur 4: Handlingsprogram for allmennpraksis før og no

Figur 5: Studentlærebøkene 1991—2013

Figur 6: Litteratur for spesialistutdanninga i allmennmedisin
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Figur 7: Tidsskrift for Den norske legeforening (1860—), Utposten (1972—) og 			
		
Scandinavian Journal of Primary Health Care (1983—)
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Allmennlegene og
kommunikasjonsteknologien 1988—2013
Allmennleger er i sin yrkesgjerning drevet av to store kjærligheter. Kjærligheten
til pasientene, og kjærligheten til faget. Dette har vært drivkraften til over 25 års
imponerende innsats for IT utvikling sammen med leverandører og Legeforeningen og
med minimale offentlige tilskudd. Arbeidseffektive journalsystemer er skapt, men det
gjenstår videre utvikling mot de mål som en gang ble satt, og mot nye mål som har
kommet til. Vi trenger nye og flere fyrtårn, mange flammer som igjen lyser sterkt og
kan gi synlige resultater på kort og lang sikt.

Kan vi snakke sammen via systemer?
Lykken var et modem

Kommunikasjon er avgjørende i helsevesenet, og pionerene skjønte tidlig verdien
av å kunne kommunisere elektronisk via de elektroniske pasient journal (EPJ)systemene. Mottak av laboratoriesvar stod høyt på ønskelisten. Fürst Medisinske
laboratorium hadde samme ønske og kunne etter midten av 80-tallet tilby en
svartjeneste via modem på eget format, og i nært samarbeid med Profdoc spesielt.
Både Profdoc og etter hvert Infodoc og andre aktører kunne dermed snart tilby
mottak av svar på laboratorieprøver via modem. På 80-tallet var det litt magisk å se
at små programsnutter gjorde underverker med opprettelse av både prøvenavn og
svar som var merket normale eller flagget røde for oppfølgning på helt riktig sted i
journalen, bare dager etter at prøvene var sendt fra kontoret. Fürst Laboratoriums
rolle som ledende aktør kan ikke undervurderes. De etablerte proprietære løsninger
sammen med allmennleger og deres leverandører, og startet relativt tidlig med
interaktive løsninger med beslutningstøtte, Fürst Forum, løsninger som fortsatt er
markedsledende. Telenor kom raskt på banen med sin såkalte X400-postkasse som
hadde vært i bruk flere år for andre formål. Kommunikasjonen gikk da over en sentral
postkasse, og legekontorene ble satt opp med automatisk oppringtjeneste 2-3 ganger
om dagen, analogt eller via ISDN-linjer.
Kommunikasjonsløsningen var enkel, effektiv og ble raskt utbredt. Regionsykehuset
i Tromsø (RiTø) skjønte på slutten av 80-tallet at dette måtte de være med på, og
etablerte en løsning på det såkalte dollarformatet, som fikk uventet lang levetid.
Akershus sentralsykehus etablerte en forbigående løsning på et HL7-format i
samarbeid med Andersen Consulting, mens prosjektet EdiMed ble etablert med
offentlig støtte først på 90-tallet, og involverte nyetablerte Kompetansesenter
for IT i helse og sosialsektoren (KITH) og Fearnley Data. Her ble det tatt i bruk
Edifact standarder. Starten på å ta i bruk nasjonale standarder var dermed kommet
i gang. KITH som var organisert som et AS og fikk mandat å etablere sikker
standardisert kommunikasjon for helse-, velferd- og sosialtjenestene, Standarder
for helsefaglig innhold ble utviklet og vedlikeholdt, et arbeid som har sikret et
likt dokumentasjonsgrunnlag. Standardene for kommunikasjon ble etter hvert
tatt over på et nytt format, XML, og det ble etablert et rammeverk for sikker
kommunikasjon med signatur for virksomhet og person. Det ble også etablert en Test
og godkjenningsordning på teknisk nivå for å sikre lik implementering. Mye har vært
gjort med begrensete ressurser, men idet oppslutningen til nå kun har vært på frivillig
basis uten en helhetlig finansierings- og incentivmodell har den trinnvise utbredelse av
godkjente standarder gått mye langsommere enn tilsiktet og ønsket.

Tom Christensen
Prosjekt direktør
Helsedirektoratet 2013—
Administrerende direktør,
Kompetansesenter for IT i
Helsesektoren (KITH)
2009—2012
Medisinsk ansvarlig eResept
Rekvirent, Helsedirektoratet
2005—2010
Prosjektleder ELIN-prosjektet,
Legeforeningen 2002—2008
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Selv om det ikke var kjente sikkerhetsbrudd kom etter hvert behovene for sikre
kommunikasjonsnett, også fordi telemedisinske tjenester ble en realitet. En rapport
fra Statssekretærutvalget for IT, "Den norske IT vegen Bit for bit" lanserte i 1995
et nettverk, et bedre helsevesen. "Lokale, regionale og nasjonale helsenettverk
for telemedisin og andre løsninger skulle styrke samarbeid og ressursstyring i
helsesektoren. Det er verdt å nevne to foreslåtte tiltak i denne rapporten som nok
omtaler telemedisin i veldig vid forstand:
Tiltak 3.9.1a
Det bør etableres behovsstyrte prosesser for innføring av telemedisin og
andreinformasjonsteknologibaserte løsninger som binder helsevesenet sammen i et
nasjonalt helsenett, forankret i den overordnede strategien for samarbeid og styring i
helsevesenet.
Tiltak 3.9.b
Det bør utarbeides nye refusjonsordninger som gjør at helsetjenester som tilbys ved hjelp av
telemedisin, likestilles økonomisk med tjenester som tilbys på tradisjonelt vis.
Kunne disse gode intensjoner fylles med innhold?

Når Helsenett(ene) blir lange

I Stortingsmeldingen "Mer Helse for hver BiT" 1997—2001 ble det skissert alternative
modeller for et helsenett, men visjonen var standardiserte grensesnitt mellom alle
aktørene og Helsesektorens IT-infrastruktur. Det ble så en lang og komplisert reise.
I 2009 ble Norsk Helsenett SF opprettet ved en overføring av Norsk Helsenett AS fra
RHFene. Det statlige eierskap forvaltes av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og
fra formålsparagrafen kan nevnes:
"Norsk Helsenett SF skal innenfor rammen av nasjonal IKT-politikk ivareta nasjonale
interesser knyttet til drift og utvikling av IKT-infrastruktur i helse – og omsorgssektoren,
og legge til rette for og være en pådriver for sikker og kostnadseffektiv elektronisk
samhandling.
Arbeidet tok etter dette fart i den raskt voksende organisasjonen, og det tilbys nå
flere tjenester, selv om basale tjenester som et fullverdig operativt adresseregister,
elektroniske pasientlister, oppslag i Folkeregisteret og kommunikasjon mot NAV
fortsatt er under utvikling.
Dessverre ble intensjonene om en finansieringsmodell med incentivskapende
refusjonsordninger ikke fulgt opp på måter som ga høy nok fart i utbredelsen av
telemedisin eller standardiserte løsninger for kommunikasjon.
Kunne en etablere nasjonal utbredelse av elektroniske kommunikasjon for
allmennleger som et brukerstyrt prosjekt?

ELIN-prosjektene		

Flere sentrale aktører hadde lenge påvist at det manglet et initiativ som kunne ivareta
de praktiserendes legers behov for elektronisk støttet kommunikasjon med sine
mange kommunikasjonsparter. Innovasjon Norges bransjestyrte IT prosjekter (BIT)
var gjennomført med suksess på flere områder. På oppdrag fra daværende Sosial- og
helsedirektoratet gjennomførte EdiSys AS i 2001 forstudiet ”BIT prosjekt for utvikling
av IT-løsninger for legekontor i primærhelsetjenesten”.1 Rapporten ga følgende
anbefalinger for oppfølgende ELIN-prosjektet (ELektronisk INformasjonsutveksling for
praktiserende leger):
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"Sosial- og helsedepartementets initiativ til et BIT-prosjekt har som hovedmålsetting å bidra
til å utvikle nye eller forbedrede løsninger for
- meldingsutveksling (EDI)
- e-post for overføring av personsensitive opplysninger
- tilgang til helsenett og Internett for informasjonsinnhenting og –utveksling
- sikkerhetsløsninger (digital signering, støtte for håndtering av virksomhetssertifikater,
offentlige personsertifikater og profesjonssertifikater," kryptering, autentisering, juridisk logg,
VPN, m.v.)"
ELIN-prosjektet ble deretter gjennomført etter modifisert BIT modell som et
brukerstyrt forprosjekt1 og hovedprosjekt.2 Den norske legeforening påtok seg å være
prosjekteier. En såkalt "ekspertgruppe", "responsgruppe" og "pilotgruppe" utviklet en
kravspesifikasjon til helsefaglig innhold og funksjonalitet som ble besluttet utviklet i
allmennlegenes EPJ systemer.3 Prosjektet og kravspesifikasjonen var såkalt iterativ, det
vil si at spesifikasjonen skulle oppdateres i løpet av piloteringen, og siden oppdateres ved
behov. ELIN-metoden ble utviklet for brukerstyrt utvikling.4 Disse prinsippene ble siden
lagt til grunn i andre ELIN-prosjekter som omtales senere i dokumentet. Prosjektet ble
gjennomført i nært samarbeid med KITH og involverte en rekke samarbeidspartnere.
En skulle tro at gode IT-løsninger hadde en innebygd utbredelseskraft, men mange
selvstendige beslutningstakere og bestillere, og mangel på incentiver så vel som
sanksjoner, gjorde oppgaven krevende på tross av underskrevne avtaler. En fullfinansiert
utbredelse ville trolig realisert fullverdig kommunikasjon på elektronisk basis like raskt
som eResept nå utbres. En forskriftsfesting av krav til bruk av standarder er dog nå
vedtatt og venter på sin gjennomføring.
I nåværende situasjon med stabil flyt av elektronisk kommunikasjon, må vi erkjenne at vi
ikke vet sikkert hvor stor andel som fortsatt er papirbasert, enten alene eller ved siden av
elektronisk kommunikasjon.5

eResept

Legeforeningen ble invitert med i forprosjektet for eResept, ledet av Trygdeetaten. ELINprosjektets del 5, eResept, ble erstattet av et nasjonalt prosjekt hvor prosjektlederen
for ELIN ble invitert inn i styringsgruppen sammen med en annen representant
for foreningen. Det ble tidlig klart at prosjektet i hovedsak var motivert av en
Riksrevisjonsrapport som slo fast at det ikke fantes bilag til reitererte resepter med
refusjon (blå resepter). Allmennlegene, Legeforeningen forøvrig og flere i styrings- og
referansegruppe arbeidet hardt for å gjøre om prosjektet til et å bli mer faglig med vekt
på pasientsikkerhet og faglig støtte til forskriver og utleverer av medisin (apotekene).
Myndighetene gjorde det klart at fritt apotekvalg var et grunnleggende prinsipp.
Det ble besluttet av kravspesifikasjonen skulle være brukerstyrt og baseres på ELINmetoden. Allmennlegene og Legeforeningen som helhet kan med rette også være stolte
for at ELIN-modellen med brukerstyring og fullverdig utbredelse ble lagt til grunn for
prosjektet.

Kjernejournal

ELIN-prosjektets del 5, eResept hadde krav om at alle som rekvirerer legemidler til
pasienter bør ha oversikt over pågående medisinering. Det har derfor lenge vært behov
for en oppdatert oversikt over ”Legemidler i bruk” i tråd med kravene i eResept. Det ble
av forskjellige grunner ikke støtte for at reseptformidleren kunne vise denne
1
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Sluttrapport ELIN-forprosjekt (http://www.kith.no/templates/kith_WebPa
ge____3883.aspx)
Sluttrapport ELIN-hovedprosjekt (http://www.kith.no/templates/kith_Web
Page____3164.aspx)
Christensen T, Faxvaag A, Loerum H, et al. Norwegians GPs' use of electronic
patient record systems. Int J Med Inform 2009;78:808–14
ELIN-metoden, http://www.kith.no/upload/3922/ELIN-metoden_v10.pdf
EPJ Monitor 2010
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oversikten. Helsedirektoratet fikk så i oppdrag fra HOD om å etablere en slik oversikt
i et prosjekt kalt Kjernejournal, som også hadde som ambisjon å vise annen oppdatert
nødvendig og relevant helseinformasjon. Legeforeningen ble invitert inn i prosjektet, og
både allmennleger og spesialister fra sykehus fikk delta enten direkte i prosjektet eller i
referansegrupper. Det langsiktige målbildet er å vise ”Legemidler i bruk”, slik danskene
gjør det i sitt tilsvarende prosjekt kalt ”Felles medisinkort” (FMK). I første fase vil en
vise oversikt over utleverte resepter og kritisk informasjon, men kjernejournal tar mål
av seg til å etablere en skalerbar plattform for ulike tjenester.

Helseportal

ELIN-prosjektets del 6, kommunikasjon med pasient og innsyn i journal videreføres nå
i Helsedirektoratets prosjekt,helsenorge.no som i tillegg har flere andre mål. Dette er
et ambisiøst prosjekt som drives profesjonelt og pragmatisk med tilbud om én nasjonal
portal til skalerbare tjenester. Allmennlegene og deres leverandører er representert i
referansegrupper, men portalen retter seg i hovedsak mot ulike pasientgrupper. Høy
brukervennlighet er et uttalt mål. Det er grunn til å tro at tiden nå er moden for å
realisere ELIN-prosjektets del 6, pasientkommunikasjon og innsyn i egne journaldata,
idet allmennlegene er den målgruppen der tjenestene skal utvikles først.

Nåla i høystakken

Etter hvert ble det oppdaget at de store informasjonsmengder i hver enkelt EPJ
vanskeliggjorde oversikten, og gode søkemotorer og oversiktsbilder ble nødvendig.
Firmaer som kollega Svein Gjestads Mediata, lagde gode rapportgeneratorer
for praksisoversikt, integrert i EPJ. Mediatas rapportgenerator ble også brukt i
SEDA-prosjektet 2002-6 der SSB samlet inn data fra EPJ- journalene til bruk for
allmennlegene, kommunene og sentrale helsemyndigheter. Det blir spennende å
følge utviklingen av IKT-verktøyene fremover når lovkravene i de nye helselovene om
rapportering og kvalitet skal innfris.
Arbeidet med Norsk Elektronisk Legehåndbok kan ikke overvurderes. Dette oppdaterte,
lett søkbare kunnskapskilde er blitt helt uvurderlig for allmennlegene og pasienter,
så vel som en rekke andre helsearbeidere av ulik profesjon i nær sagt alle deler av
helsesektoren. Nesten samtlige allmennleger abonnerer på produktet som fortsatt ikke
er fullt integrert i EPJ, men likevel enkelt å bruke ved siden av. Andre allmennleger og
Legeforeningen i stort har vist veg til søkbare tjenester som Cochranedatabasen for
evidensbasert kunnskap, integrerte kvalitetsprosjekter som det nå avsluttede SATS fra
Gruk miljøet i Telemark, Trinnvis og flere andre kvalitetsprosjekter. Legeforeningens
allmennlegeorganisasjoner har gjort mye for å utvikle kunnskap og forskning, og
tilgjengeliggjøre dette på en elektronisk plattform i tillegg til assosierte miljøer og mer
private initiativ. Pionerånden er holdt levende. Mange fortjener ros og oppmerksomhet
for dette.
Hvordan organiserte så Legeforeningen dette arbeidet?

Du skal få en dag i mårå

Legeforeningen og informasjons og kommunikasjonsteknologien
Overskriften kan synes urettferdig fordi Legeforeningen har gjort ulike grep for å delta
konstruktivt i utviklingen innen IKT og helse. En aktuell sak i tidskrift nr. 27, nov 2000,
Legeforeningen uten utvalg i informasjonsteknologi, belyser situasjonen på daværende
tidspunkt:
” Legeforeningens informatikkutvalg ble oppnevnt som et adhoc-utvalg for perioden
1994-98. Siden er ikke utvalget reoppnevnt, og dermed er Legeforeningen uten noe
formelt IT-organ.”
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Fra omtalen av en rapport fra Vegard Høgli og Arnt Ole Ree sakses følgende:
"Foruten å gi en grundig fremstilling av medisinsk informasjons- og
kommunikasjonsteknologi, foreslås det i rapporten at Legeforeningen avsetter
ressurser til å ta hånd om IT-saker, ansette/frikjøpe ressurspersoner, samt å etablere
en referansegruppe på 8-10 personer. Siden har saken vært drøftet i sentralstyret tre
ganger uten at man har tatt stilling til hvilken organisasjonsstruktur som best kan ivareta
oppgavene. Sentralstyret påpekte senest i augustmøtet i år at det har vært divergerende
syn på organisering og omfang av en eventuell ny struktur for å håndtere IT-spørsmål.
I tillegg har spørsmålet om kostnadene ved å øke aktiviteten i sekretariatet ikke funnet
sin løsning. Sentralstyret har dermed vedtatt å utsette saken på ubestemt tid. De fleste
spesialforeningene opprettet i 1990-årene egne EDB-utvalg, som nå enten er lagt ned
eller har minimal aktivitet.
John Leer, et av medlemmene i Felles EDB-utvalg for primærhelsetjenesten (Fedb-UP),
mener at Legeforeningens informatikkutvalg ikke har fungert særlig tilfredsstillende de
siste årene."1
Dette utvalget var særlig aktivt rundt årtusenskiftet, noe som bekreftes med følgende
punkter i et brev fra utvalget til Legeforeningen i 2001:

•

•
•

•

"Vi er usikre på hvordan primærlegene vil kunne ivareta journalansvaret de
er pålagt i regelverket når kommunene anskaffer journalsystem til pleie- og
omsorgstjenesten og andre virksomheter. Det hører med til dette ansvaret at
langt flere personellgrupper har fått dokumentasjonsplikt (og innsyn).
Innføring av IT-teknologi gir effektivitetsgevinster, men det er ikke noe opplagt
at det er den som gjør investeringen som høster gevinsten. Vi er opptatt av at
medlemmene får sin rettferdige del av de økonomiske innsparingene
I Ot.prp nr. 66 (2000—2001) om regionale foretak blir det lagt opp til at
foretakene får et ansvar for elektroniske tjenester til primærhelsetjenesten. Vi
har ikke tillit til at foretakene uten videre har nødvendig kompetanse til å ivareta
primærlegenes behov eller tar dem med i utformingen av disse tjenestene.
Sykehusene har et administrativ og merkantilt apparat, noen også egne ITavdelinger, som har ressurser, kompetanse og tid til å sette seg inn i IT-spørsmål,
undersøke ulike løsninger, utlyse anbud, være konsulenter for ansatte, studere
regelverk og søke og forhandle med tilsynsmyndigheter. Primærlegene har
formelt sett tilsvarende krav og ansvar som sykehuseierne på dette feltet, men
ikke rammer og støtte til å følge det opp.”

Nytt IT-utvalg med mandat ble så oppnevnt i 2002. Hovedpunktet i utvalgets mandat
var: ”å arbeide for at Legeforeningen skal kunne påvirke utviklingen og bruken av IT i
helsevesenet.” I 2004 ble utvalget utvidet med studentrepresentasjon, og i 2005 ble de
ulike organisasjonsledd oppfordret til å foreslå like mange kvinner som menn til utvalget.
En forbigående navneendring til LUFE ble i 2012 endret til tilbake til Legeforeningens
IT-utvalg. Utvalgets ledere og medlemmer har deltatt eller bidratt til å rekruttere
medlemmer som foreningens representant i mange ulike sammenhenger, spesielt i
samarbeidet med myndighetene. Legeforeningen har dermed kunne frembringe sine
synspunkter også via utvalgets arbeid. I skrivende stund ser utvalget ut til å ha fått
fornyet kraft i tråd med foreningens nåværende strategi.
Kvalitetsutvalg for primærmedisin, KUP var fra september 1991 et felles kvalitetsutvalg
for APLF og NSAM. Etter omorganiseringen av de allmennmedisinske foreningene i 2006
er KUP et undervalg i Norsk forening for allmennmedisin. Det formelle navnet ble endret
av NFAs årsmøte 2011 til ”Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet”.
Forkortelsen er fremdeles KUP, og utvalget bidro blant annet til gjennomføringen
av Trinnvis, et kvalitetsindikatorsett for allmennlegetjenesten med vekt på riktig
bruk og organisering rundt IKT. Utvalget har bidratt sterkt til prosjektet Senter for
allmennmedisinsk kvalitet, SAK, som forhåpentlig får sin faste organisering og kan bidra
til systematisk kvalitetsarbeid i årene framover. Vi venter fortsatt på å få en dag i mårå.
137

ALLMENNLEGEFORENINGEN 75 ÅR

Skal det være noe mer før vi stenger?

Vi har i denne historien beskrevet 25 års omfattende og helhjertet innsats av mange
allmennleger og moderforeningen for å oppnå bedre IKT støtte.
Denne litt pessimistiske overskrift har sitt utgangspunkt i at pionerene, gründerne og
idealistene langt fra har nådd alle sine mål i løpet av disse 25—30 årene:

"Det bør stilles
krav til at
IKT-løsninger
som skal anskaffes
og brukes i
helsevesenet skal
være teknisk
og funksjonelt
godkjent på et
definert nivå"

Kommunikasjonen flyter ikke slik den bør, adressekatalogen er ennå ikke ferdig utbredt,
fritt sykehusvalg lar seg ikke realisere på elektronisk plattform, kvalitetsindikatorene
er ikke på plass, og problemorientert journal med bedre oversikt lar vente på seg.
Kommunikasjonen med NAV er enveis og pasientlistene kommer fortsatt på
diskett eller CD rom en gang i måneden. Løsning for oppslag i e-frikortregisteret
og fastlegeregisteret mangler, og det er ennå ikke mulig å overføre en elektronisk
pasientjournal ved bytte av pasient. Flere store helseforetak vil ennå i flere år være
ute av stand til å kommunisere elektronisk med fastleger og kommunale pleie- og
omsorgstjenester. I det hele tatt mangler ennå mange resultater som kan forenkle
hverdagen til travle kolleger. De får ikke dagene til å henge helt sammen fordi basal
IKT støtte ikke er nok utviklet eller utbredt. Det er vanskelig å realisere gevinster når
man stadig må kjøre med parallelle papirløsninger avhengig av hvilket sykehus man
skal kontakte eller hvilket skjema man skal bruke overfor det enkelte sykehus. Selve
grunnmuren for dokumentasjon og kommunikasjon som er så godt beskrevet, var
ikke kommet på plass før de store nasjonale prosjekter kom og opptok leverandørene
kapasitet. Grepene som har vært tatt, har blitt i liten skala uten virkningsfulle
finansieringsmodeller, incentiver eller forpliktelser. Mange kan oppleve dette som
mangelfull nasjonal ledelse og prioritering av det som oppleves aller viktigst for
pasientene og de som jobber i front med dem.

Ny ordning for utbredelse av standardiserte IKT løsninger

Det er alminnelig oppslutning om at kommunikasjonsstandarder bør godkjennes
teknisk og funksjonelt før utbredelse. Referansepraksiser for funksjonell test bør
etableres og honoreres etter undertegnedes mening.
Likeledes bør EPJ-standarden oppgraderes og forenkles med krav til godkjenning av
sentrale funksjoner. Noen eksempler er tilgang til nødvendig og relevant informasjon
fra sentrale og lokale behandlingsrettede registre, problemorientering med tilgang til
retningslinjer og beslutningsstøtte. Automatisert rapportering og tilbakerapportering
for kvalitet. Standardisert tilgang til behandlingsrettede helseregistre vil kunne gi
umiddelbar tilgang til nødvendig og relevant helseinformasjon.
Det bør stilles krav til at IKT-løsninger som skal anskaffes og brukes i helsevesenet
skal være teknisk og funksjonelt godkjent på et definert nivå. Det er også grunn til å
anbefale at det etableres helhetlige modeller for utbredelse av godkjente standarder
med finansieringsordninger som gir insentiver til rask utbredelse av standardiserte og
brukergodkjente løsninger.

Nyorientering av Legeforeningens bidrag

Det er undertegnedes oppfatning at utviklingen vil gå betydelige raskere i tråd med
allmennlegenes ønsker om Legeforeningen vil ta et begrenset ansvar på vegne av dem
ovenfor leverandører og myndigheter - vurdert tiltak for tiltak - alternativt å bidra til
organisering av en slagkraftig IKT—brukerorganisjon for allmennleger.
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Allmennlegene og elektronisk pasientjournal
1988—2013
Innledning

IKT historien for allmennlegene er kompleks. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
er vide begreper. I det følgende vil det i hovedsak fokuseres på utvikling av den
elektroniske pasientjournal (EPJ) som viktige eksempler på informasjons- og
kommunikasjonsteknologi. Begrepet EPJ-system betyr i denne sammenheng EPJ med alt
som kreves av maskinvare, nettverk og kommunikasjon for at EPJ skal fungere slik den
skal for brukeren.
Allerede på midten av 1970-tallet begynte de første aktiviteter med tanke på å utvikle EPJ
for allmennleger. Våren 1980 ble det som selv i dag må kunne betraktes som et rimelig
komplett EPJ-system, tatt i bruk av en gruppe leger i Balsfjord. Systemet som ble utviklet
av et offentlig finansiert prosjekt ved Universitetet i Tromsø i nært samarbeid med leger
fra Balsfjord, ble deretter overdratt til Kommunedata Nord-Norge for kommersialisering
og videreutvikling. Roar Johnsen og Toralf Hasvold var noen av de sentrale aktører i
dette arbeidet.1 På samme tid var blant andre Carl Fredric Bassøe i gang i Bergen med
å utvikle systemet DOC 110 som ble introdusert sent på 70-tallet. Det er trolig det
aller første datasystemet for medisinsk journalføring. Dette ble etter kort tid supplert
med systemet PROMED.2 I 1979 kom det nok et EPJ system, Infodoc, på markedet i
Bergensområdet. Det vant tidlig utbredelse, særlig på Vestlandet. Også ved institutt for
allmennmedisin i Bergen ble det utviklet en enbrukerversjon av et EPJ-system utprøvd i
to legepraksiser på en plattform fra Tandberg.3 På tidlig 80-tall startet allmennlege Kjell
Hove et utviklingsarbeid ved siden av sin allmennpraksis, noe som førte til lanseringen av
EPJ-systemet Profdoc i 1985, et system som vant rask utbredelse.4 I 1986 lanserte Kjell
Maartmann-Moe EPJ-systemet Helsedata et Utviklingen i spesialisthelsetjenesten og
øvrige deler av kommunehelsetjenesten var litt annerledes, og faller utenfor rammen av
denne historien.

Brukerne

Brukernes fornøydhet med de ulike EPJ-systemer har vært varierende, men i
undersøkelser har allmennlegene hittil framstått som mer fornøyd enn sine kolleger
i sykehus og kommunehelsetjenesten forøvrig.5 Det er rimelig å anta at dette har
sammenheng med aktiv brukermedvirkning og et sterkt eierskap til løsningene.
Det er tegn til at fornøydheten ikke er like stor i dag. I ulike diskusjonsgrupper og
fora framkommer det behov for ny funksjonalitet og bedre kommunikasjon uten at
brukervennligheten reduseres.
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Tom Christensen
Prosjekt direktør
Helsedirektoratet 2013—
Administrerende direktør,
Kompetansesenter for IT i
Helsesektoren (KITH)
2009—2012
Medisinsk ansvarlig eResept
Rekvirent, Helsedirektoratet
2005—2010
Prosjektleder ELINprosjektet, Legeforeningen
2002—2008

Hasvold T. A computerized medical record: the 'Balsfjord system', Scand J of
Prim Health Care 1984;2:121–3
Sørlie W.G., Bassøe C.F., Tidsskr Nor Laegeforen. 1983 May 30;103(15):1270-5
Fosse S., Nilsen J.F, Tidsskr Nor Laegeforen. 1982 Sep 10;102(25):1285-8
Langballe F., Utposten, 1999, nr. 5, http://www.uib.no/isf/utposten/1999nr5/
utp99504.htm
Christensen T., Lærum H.., Faxvaag A., Grimsmo A. Int J Med Inform 		
2009;78:808–14.
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Arven fra pionertiden
Hvilke visjoner hadde så gründerne?

Noen av dem ønsket bedre oversikt, bedre kontrollrutiner ved medisinsk oppfølgning,
forenkling av arbeidsoppgavene, herunder automatisering av utfylling av skjema og
henvisninger. Praksisevalueringer og medisinsk statistikk var andre viktige visjoner for
arbeidet.1 Andre ønsket seg at systemet skulle være offentlige finansiert og tilpasset
legekontorets funksjoner med gevinster som skulle gi bedre pasientservice, i tillegg
til bedre statistikk på person og konsultasjonsnivå.2 Andre igjen var mest opptatt av å
utvikle et komplett brukervennlig journalprogram som dekket alle legens administrative
og medisinske skriftlige rutiner så som papirjournal, avtalebok, resepter, skjemaer,
regningskort etc.3 Fra disse første pionerer kom det flere utover 90-tallet. Noen satte
klare mål om at dette ikke skulle være teknologidrevet, men at brukernes behov
skulle styre utviklingen av EPJ, som også skulle tilfredsstille krav og retningslinjer fra
myndigheter og fagmiljøer, samt være fleksibelt, effektivt.4 Andre igjen la hovedvekt på
at en måtte ta i bruk mer fleksibel Windows-NT teknologi som tok høyde for fremtidige
krav fra brukere og myndigheter, også vedrørende sikkerhet og kommunikasjon.5 Hva
stod fortsatt uløst? Anders Grimsmo skisserte i et temanummer av Utposten fem
utfordringer for fremtidens EPJ:6

1. Problem og prosessorientering for bedre oversikt og tilpasning til
arbeidsmetodene
2. Integrert rask tilgang til relevante handlingsprogrammer, prosedyrebeskrivelser
og faglig informasjon
3. Sikre oppfølgning av pågående arbeid, og hindrer at alvorlige feil blir begått.
4. Forbedring av kommunikasjon og samhandling i helsetjenesten
5. Felles datagrunnlag for planlegging av tjenestene, og bedre grunnlag for
læring, kvalitetsutvikling og dokumentasjon ved tilsyn.
Hva skjedde så med utviklingen av EPJ-systemene i allmennmedisin fra 1988
og fremover, og er arven fra pionertiden ennå levende?

1
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Utrullingen

Innføringen av EPJ i allmennpraksis har vært en suksess. Selv den kraftigste
markedsføring av legemidler har aldri "frelst" så mange på så kort tid.1

" Allerede i 1993
ble det anslått
at halvparten av
allmennlegene
hadde tatt EDB i
bruk"

Figur fra EPJ Monitor 20082
Utbredelsen av EPJ i allmennmedisin ble nokså komplett i løpet av relativt få år - og
uten offentlig støtte. Allmennpraktikere var selv dypt involvert i utviklingen sammen
med engasjerte og dedikerte programvareutviklere. Mens de enkelte private legekontor,
små som store, betalte alt selv, innførte også kommunale legekontor EPJ uten at de
fastlønnede leger ble belastet ekstra utgifter. Det lå en også en mulig stimulans i at
daværende driftstilskuddsordning lot datautstyr telle som 0,25 % medarbeiderstilling
per lege i en periode. Det kjennes ikke til undersøkelser som viser om det faktisk ble
færre medarbeiderressurser per lege etter innføring av EPJ.
I 1988 var utviklingen begynt å ta fart. I den relativt lille allmennpraktikerfamilien den
gang gikk ryktet om journalprogrammenes suksess som ild i tørt gress. Tenk å gå fra å
skrive navnet til en gravid elleve ganger på ulike skjema og etiketter ved første kontroll,
til å bare taste inn navnet, og la systemet gjøre resten om du bare matet noen skjemaer
inn i skriveren. Fordelene ble forkynt med overbevisning, og motforestillingene var få.
Allerede i 1993 ble det anslått at halvparten av allmennlegene hadde tatt EDB i bruk, og
det kunne velges mellom 8 ulike EPJ-systemer. MacDoc, Medics, Helsedata og Praxis
hadde beskjeden utbredelse, Promed noe mer, mens Legeservice fra Scanvest Olivetti
var relativt nyetablert med ca 10 % av markedet. 30 % hadde valgt Infodoc, mens ca
60 % brukte Profdoc. Østlandet, Trøndelag og Nord-Norge kunne med en viss rett
kalles ”Profdocland”, mens Infodoc dominerte på Vestlandet. Legeservice som leverte
i både UNIX og DOS-versjon, ble utviklet fra et program kalt SRH-Lege og basert på
spesifikasjoner og krav framsatt fra Oslo kommune. Legeservice hadde også sin største
utbredelse på Østlandet.3
1
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3

Fag eller teknologi - hva blir utviklingen videre?, http://www.uib.no/isf/		
utposten/1999nr5/utp99506.htm
Norsk Senter for Elektronisk Pasientjournal. EPJ Monitor 2008.
Bjørndal A, Maartmann-Moe K.. Tidsskr Nor lægefor 1993; 113 (10):1236-50.
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"Innføringen av
ICPC har vært et
viktig bidrag til at
EPJ er blitt brukt
i fremveksten av
allmennmedisinsk
forskning og
kvalitetsutvikling"

Innholdet i EPJ er det viktigste for brukerne. Innføringen av diagnosesystemet ICPC
fra tidlig 90-tall ble drevet frem av NSAM i samarbeid med professor Bent G Bentsen
i Trondheim. Norge var det første landet i verden som innførte et nasjonalt system for
klassifikasjon og koding av diagnoser i allmennpraksis. En viktig grunn til suksessen
var denne tidlige utbredelsen av EPJ. Innføringen av ICPC har vært et viktig bidrag til at
EPJ er blitt brukt i en fremvekst av allmennmedisinsk forskning og i kvalitetsutvikling,
samt i myndighetenes planlegging og styring. Sykmeldings-, trygderegistrene
og blåreseptordningen bygger i hovedsak på ICPC og informasjon levert av EPJ i
allmennpraksis. Myndighetenes villighet til å følge opp utviklingen av ICPC etter
innføringen for over 20 år siden har imidlertid ikke stått i forhold til systemets
betydning for allmennpraksis og trygdeordningene i denne tiden.
Det ble uansett hard konkurranse blant en rekker leverandører av EPJ til bruk i allmenn
praksis. Hvem måtte gi seg, og hvem ville overleve? Ville nye aktører klare å erobre
markedet?

Markedsutviklingen

Systemer og leverandører som Balsfjordsystemet, Legeservice, MacDoc, Medics,
Praxis,og ProMed, klarte seg ikke over tid, selv om programmene virket lovende og
møtte de fleste krav på den tiden. Det er ulike grunner til at disse måtte gi tapt, noen
etter mange år i markedet. Helsedata ble avviklet da Oslo kommune valgte Legeservice
fra Scanvest Ring som løsning for sine legesentre, men skjemastandarden levde videre.
Infodoc var i stabil videreutvikling på Vestlandet. Fra 1988 til 1991 tok firmaet et
stort løft ved å legge alt over på et nytt programmeringsspråk, for deretter å utvikle
en 16-bits windowsversjon som de fleste brukere konverterte til. En tidlig utviklet
problemorientering ble av ukjente grunner ikke særlig brukt, men mangelfull opplæring
eller manglende opplevd nytte i form av bedre praksisoversikt, kan være mulige
årsaker til dette. Infodoc er kjent for sin enkle bruk med funksjonstaster. Fra 1989 ble
det utviklet forskjellige versjoner for ulike praktiserende spesialister. Programmet er
også i bruk ved legevakter, helsestasjoner og bedriftshelsetjenester, samt hos andre
yrkesgrupper som fysioterapeuter og kiropraktorer. De vant også utbredelse på
Østlandet, spesielt i Oslo kommune som på et tidspunkt inngikk avtale om leveranse til
de kommunale legesentra. Fra 2007 ble programmet lansert i en helt ny og fullverdig
windows 32-bits versjon, Infodoc Plenario. Den er i bruk hos praktisk talt alle kunder.
De blir oppdatert samtidig når nye versjoner foreligger. Et tidlig framstøt i Sverige
og Spania ble avviklet for noen år tilbake i tråd med selskapets strategi om å satse
på hjemmemarkedet. Infodoc antas nå å ha ca. 30 % av markedet for allmennleger.
Allerede i 1989 så brukerorganisasjon Infobruk dagens lys, og denne har blitt videre
utviklet slik at det i dag framstår som den eneste fullverdige brukerorganisasjon basert
på medlemskap. Infobruk oppnevner tre leger til Produktrådet i Infodoc, som er faglig
rådgivende organ for selskapet.
Profdoc fra Kjell Hoves firma på Kongsberg som ble utviklet på den raske DOS
plattformen med "et tastetrykks" menyer, hadde vært en formidabel suksess fra
etableringen i 1985 til tidlig på 90-tallet. De ekspanderte med etablering av Profdoc AB
i Sverige i 1989. "Blåskjermen" ble ofte innført etter opplæring en søndag ettermiddag
med oppstart mandag morgen med nokså full avtalebok. Profdoc DOS dominerte
markedet i en årrekke, men tapte terreng til nye aktører i siste halvdel av 1990 tallet.
Selskapet ble i 1994 solgt til Sysdeco Group som i 1998 fisjonerte ut Profdoc Group
ASA.
Profdoc startet arbeidet med en helt ny 32 bits plattform tidlig på 90-tallet, idet en
anså at både DOS og 16 bits plattform ga for mange begrensninger i forhold til nye
brukerbehov. Da Profdoc Vision ble lansert av Sysdeco i 1995 etter involvering av en
del sentrale brukere, var dette etter manges mening for tidlig. Et nokså imponerende
program med hensyn på funksjon og sikkerhet var dessverre initialt preget av
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mange tekniske feil. En rimelig robust versjon forelå ikke før i 1998, noe som svekket
mulighetene i markedet. Windows-NT plattformen ga fullverdig vindusløsning
med flere vinduer opp samtidig, og med rike muligheter for import til skjemaer og
henvisninger. Programmet vant utbredelse særlig blant større legekontorer, legevakter
og i bedriftshelsetjenesten. Sist på 90-tallet var det registrert hos mer enn 100 større
legekontorer, og i mer enn 15 bedriftshelsetjenester. På 2000 tallet vant det fram i flere
store kommuner i legevaktsversjon, i flere bedriftshelsetjenester, og det ble utviklet i
egen versjon for Forsvaret (Sandoc) og for fengselsvesenet. Programmet er fortsatt
i bruk for disse store nasjonale aktørene, og antas i dag å ha ca 10% av markedet for
allmennleger, samt i deler av det private marked.
Brukermedvirkningen for Profdoc var i begynnelse god både i form av en nasjonal
brukergruppe, og en mindre gruppe mer dedikerte brukere. Den nasjonale brukergruppen
ble etter hvert oppløst for aldri å bli erstattet. Profdoc har siden basert sin utvikling
på mindre og håndplukkede referansegrupper i tillegg til generelle og spesielle
tilbakemeldinger fra brukerne. De nye tyske eiere, CompuGroup Medical Norway
(CGM) har ikke bidratt til å etablere nasjonale brukergrupper, men en leverandørstyrt
referansegruppe for Profdoc 3.0 skal være på beddingen.
Legedata ble etablert i 1993, og i samme periode som Profdoc ble solgt til Sysdeco i
1994, fikk de sin første kontrakt med EPJ-systemet WinMed som snart skulle vise stor
levedyktighet. Dette vindusbaserte journalprogrammet på såkalt 16-bits plattform,
hadde en moderne utforming selv om en ikke kunne ha flere vinduer åpne samtidig.
Programmet ble oppfattet som brukervennlig og enkelt og vant raskt utbredelse
slik at det sommeren 1999 var registrert hele 435 legekontor som kunder. Legedata
hadde meget dyktige ansatte, flere av dem fra gamle Profdoc. De var fleksible og
tilpasningsdyktige, og meget tett på brukerne, og ble sterke konkurrenter til Profdoc.
Overraskelsen var derfor stor da Profdoc ASA, som var utfisjonert fra Sysdeco, kjøpte
Legedata rundt årtusenskiftet, etter å ha blitt børsnotert og etablert i Danmark. Med
dette ble Profdoc markedsledende i Norge. Utviklingen av Vision ble satt på vent til fordel
for videre utvikling av WinMed til en 3.0 versjon. Den skulle erstatte både WinMed og
Vision, men først nå etter mange års utvikling viser de første tegn til å kunne stå foran et
gjennombrudd i markedet. CGM antas å ha tapt markedsandeler i forhold til de ca 65%
av markedet de engang hadde.
Heller ikke Legedata hadde noen nasjonal brukerorganisering, og baserte seg på enkelte
utvalgte brukere i tillegg til innhenting av brukererfaringer fra kundene generelt.
System-X ble navnet på et nytt EPJ-system fra den gamle kjempe, Kjell Hove, da han
mente tiden var moden for å entre ringen igjen i 2001 sammen med Yngve Svensson i
firmaet Hove Medical Systems AS. Programmet fikk fullverdig Windows funksjonalitet
med spesielle 1-tastetrykks kommandoer de gamle Profdoc brukere nok ville kjenne
seg hjemme i, men neppe nye brukere som var kjent med standardiserte kommandoer
i Windows. Profdoc DOS kundegruppen var kanskje også de som var selskapets første
målgruppe. Programmet som er beregnet på både allmennleger og praktiserende
spesialister, er fleksibelt og den enkelte bruker kan gjøre mange tilpasninger.
Leverandøren oppdaterer alle brukere samtidig etter som programmet videreutvikles.
Etter en treg start, har programmet vunnet stadig flere brukere,. På hjemmesiden hevdes
det nå å ha mer enn 2000 brukere uten å oppgi noen fordeling mellom allmennleger og
spesialister, om medarbeidere er inkludert, eller hvor mange legekontor dette er fordelt
på. Det er derfor vanskelig å anslå markedsandelen blant allmennleger.
Heller ikke Hove Medical har bidratt til å organisere brukerne systematisk og nasjonalt,
og de oppgir å basere sin utvikling på tilfeldige bidrag fra brukerne, samt på utvalgte
enkeltpersoner etter behov.
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Tre firmaer med i alt 5 systemer må derfor sies å de som nå deler markedet mellom
seg. Når det gjelder utbredelse i dag, har antas leverandørene å ha markedsmessige
grunner til å ikke ville oppgi eksakte tall. Selv om fordelingen er noe uviss, er det
rimelig sikkert at CGM (Profdoc) både i utbredelse og regnskapstall fortsatt har den
avgjort største kundegruppen blant allmennlegene, fulgt av Infodoc og Hove Medical
Systems. Allmennlegenes innflytelse og brukerdeltagelse i utformingen av disse
programmene må sies å ha vært svært stor, selv om kun Infodoc har gjort dette på
en systematisk måte. Programutformingen til ”overleverne” må uansett sies i stor
grad å være ”brukerstyrt” helt fra pionertiden, noe som også er grunnlaget for deres
historiske suksess i markedet med EPJ som gode arbeidsverktøy som erstatning for
papirjournaler.1

Fyrtårnene

Mange har bidratt underveis. tillegg til pionerene jeg nevnte innledningsvis, er det
naturlig å ta utgangpunkt i Felles Edb utvalg for primærmedisin (Fedb-UP), Gruppe for
kvalitetsutvikling i helsetjenesten (GRUK), KUP og Legeforeningens IT utvalg når navn i
den allmennmedisinske EPJ- og IKT-historien skal nevnes. Her i uprioritert rekkefølge:
John Leer har vært leder av Felles edb-utvalg for primærhelsetjenesten (Febd-UP) i
flere år, og redigerte tålmodig EDB spalten i Utposten ved siden av å være pilotdeltager
i ELIN-prosjektet.
Vegard Høgli og Tor Carlsen har deltatt i Fedb-UP, og har vært drivkraft i GRUK og
denne gruppens fokusering på kvalitetsutvikling sammen med Gisle Roksund.
Jan Sommerfeldt Pettersen og Dag Nordvåg har bidratt til utviklingen gjennom sine
medlemsskap i Fedb-UP rundt tusenårsskiftet.
Anders Grimsmo har hatt et langvarig og helhjertet engasjement for helseinformatikk
gjennom forskning og deltagelse i Fedb-UP. Han har hatt stor påvirkning på
forskningsmiljøene, kollegiet og myndighetenes forståelse for området, og må sies å ha
vært fadder for det første ELIN-prosjektet og Norsk senter for pasientjournal (NSEP).
Signe Flottorp, Irene Hetlevik og Jannecke Thesen har blant mange vært svært viktig
for kvalitetsarbeidet i allmennmedisin, herunder å foreslå IKT støtte for dette. Signe
og Irene som forskere og talskvinner for evidensbasert allmennmedisin, og Jannecke
som drivkraft i KUP og Trinnvis, et kvalitetssystem for allmennleger, utviklet og
kommersialisert sammen med Regin Hjertholm som har vært en mangeårig og fortsatt
sterk drivkraft for videreutvikling av IKT støtte.
Regin Hjertholm har sammen med John Leer og Jannecke Thesen utviklet Trinnvis, et
viktig kvalitetssystem for leger som nå er kommersialisert og i aktiv bruk blant mange.
Terje Johannesen er allerede nevnt med et sitt arbeid med betydning langt utenfor
landegrensene, og Ingard Løge har bidratt betydelig til denne ubetingete suksessen
som bidrag til økt kvalitet i allmennmedisin.
Kjell Maartmann-Moe var leder av Fedb-UP i flere år, ledet Infobruk og var tidlig ute
med forståelse av behovet for IKT støtte, elektronisk og papirbasert kommunikasjon2,3
Allerede i 1984 var han i NAV (den gang Rikstrygdeverket) og foreslo elektronisk
overføring av sykmelding og skjemastandarden Universalblankett - ett skjema til alt.
Han var med å teste eResept i enkel utgave på 1990-tallet. Han satt for Legeforeningen
i EDIMED-, SEDA- og ELIN-prosjektene og har vært aktiv overfor myndighetene
gjennom sine mange roller i Legeforeningen.
1
2
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Jan Emil Kristoffersen har hatt et stort engasjement for å forbedre IKT-utviklingen.
Gjennom sine mange verv i foreningen, som praktiserende lege, og nå som ansatt ved
Ahus. Han har gitt viktige bidrag til at kollegiet skulle utvikle og ta i bruk nye løsninger.
Kjartan Olafsen har gitt bidrag gjennom IT-utvalget, og Ole Andreas Bjordal gjennom sitt
engasjement og fortsatte bidrag til at eResept skal bli det kvalitetsprosjektet det bør bli.
Bent Larsen bidrar tilsvarende inn i Kjernejournal som nå kommer som det neste store
prosjekt på legemiddelområdet med potensial for relevante utvidelser.
Referansegruppen for IT i allmennmedisin med Regin Hjertholm og Inger Lyngstad som
drivkraft, synes å være et robust forum for å drøfte ulike IKT-relevante problemstillinger.
I likhet med mange andre, har Lasse Folkvord har bidratt sterkt her gjennom sitt arbeid
som ELIN-pilotkontor og som PKO i Helse Midt med IKT som spesielt ansvarsområde.
Det er også opprettet en tilsvarende referansegruppe for sykehusleger, med mye
deltagelse på tvers, og Linn Brandt må nevnes spesielt som en konstruktiv medspiller for
allmennlegene.

Avslutning

I en slik historie kan en tillate seg noen personlige digresjoner, og det har i sannhet vært
et eventyr å gå fra Arkivetts A4-mapper til skjerm og datautstyr faktisk talt over natten,
slik vi selv gjorde det på Sama legesenter i Harstad sent på 80-tallet.
Jeg vil likevel stille spørsmål om programleverandørene har klart å ta inn over seg alle
visjoner fra pionerene, så vel som gamle og nye brukeres behov for videreutvikling med
hensyn på prosess- og beslutningstøtte, praksisoversikt, og medisinskfaglig kvalitet, i
tillegg til fullverdig kommunikasjon med pasienter og andre samarbeidspartnere? Vil
de følge opp eventuelle krav om teknisk og funksjonell godkjenning av slike krav i en
kommende revidert standard for EPJ og kommunikasjon? Qui vivra vera!
______________
Tom Christensen var med fra starten på 1980-tallet og er fremdeles sentral for IKTutviklingen i helsetjenesten. Han har tatt posisjoner, initiert prosjekter og gått inn i de
tunge offentlige IKT-prosessene. Han har vært avgjørende i e-standardiseringsarbeidet
på mange nivå fra årtusenskiftet. Hans virket for brukerstyrt medvirkning, oppdaterte
standarder, dynamiske kravspesifikasjoner og testbare faglige og funksjonelle krav til ITsystemene. Han har vært direktør for Kompetansesenter for IKT i helsesektoren (KITH)
som nå er en organisatorisk del av Helsedirektoratet. Christensen var prosjektleder for
det første ELIN-prosjektet (elektronisk informasjonsutveksling i primærhelsetjenesten)
som ble initiert av Legeforeningen og støttet av Helsedirektoratet. Erfaringene fra
ELIN-prosjektet ble tatt videre i ELIN-allmenn og avtalespesialist, ELIN-sykehus, ELINsykmelding og ELIN-kommune og Christensen har vært involvert i dem alle. Han er nå
prosjektdirektør i Norsk Pasientregister (NPR) i Helsedirektoratet. Red.kom.
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Allmennlegene, Eyr og sosiale medier
Norske allmennleger har deltatt i elektroniske sosiale medier siden 1988. Først
ute var Folkehelsa BBS, men siden 1996 har Eyr vært den viktigste møteplassen.
Den digitale debattkulturen er upolert og spontan, men kan sette dagsorden og
gi makt. Sosiale medier er miljøskapende og kan være nyttige ressursbaser.
Norske allmennleger hadde allerede brukt elektroniske journalsystemer i flere år da
de personlige datamaskinene gjorde sitt inntog mot slutten av 1980-tallet. Stadig
flere kjøpte da private datamaskiner og modem som gjorde det mulig å kommunisere
elektronisk. Internett var ennå flere år unna, og all kommunikasjon foregikk som
oppringt samband direkte til en annen datamaskin. Som regel måtte en ringe fjernvalg,
tellerskrittene var dyre, og hastigheten så langsom at det var mulig å lese teksten
fortløpende ettersom den strømmet inn fra den andre datamaskinen.

Folkehelsa BBS
Hogne Sandvik
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege og forsker, Bergen
Redaktør Eyr

Det tok ikke lang tid før det ble utviklet systemer som muliggjorde gruppebasert
kommunikasjon, i form av elektroniske oppslagstavler (Bulletin Board Systems – BBS).
Her var det mulig å legge inn spørsmål eller kommentarer og senere få svar fra andre
som leste innlegget. Folkehelsa BBS, som ble lansert i 1988, var det første elektroniske
sosiale medium for norske leger. I tillegg til å være et forum for meningsutveksling
fungerte også Folkehelsa BBS som en filserver, dvs. brukerne kunne laste ned
datafiler og gratis programvare. Forumet var preget av EDB-kyndige entusiaster,
det var komplisert å komme i gang, og det var kostbart når en måtte ringe fjernvalg.
Brukermassen nådde derfor aldri noen størrelse.

Eyr

Internett var lenge forbeholdt akademiske miljøer, universiteter, høyskoler og andre
forskningsinstitusjoner, men fra 1994 ble det også mulig for privatpersoner å komme
på nett. De første årene var dette vanskelig og dyrt, og det tok derfor tid før mange
allmennleger var online. I Norge var det Seksjon for allmennmedisin ved Universitetet
i Bergen (UiB) som førte an. Allerede i 1994 fikk praksislærerne fri tilgang til Internett
gjennom universitetets systemer, og året etter startet utviklingen av seksjonens
websider.
I juni 1996 ble Eyr lansert som et diskusjonsforum for allmennleger. Formelt sett var
Eyr forankret i en referansegruppe i Norsk Selskap for Allmennmedisin (NSAM), men
i praksis har listen alltid vært driftet av UiB, med Hogne Sandvik som «list-owner». Og
etter en del tumulter i 2009 opphørte den formelle tilknytningen til legeforeningen. Eyr
er således nå et frittstående forum, uten noen organisasjonsmessig tilknytning.
Hvorfor dette navnet? Eyr var den norrøne gudinnen for legekunsten. Eyr var også
navnet på det første medisinske tidsskriftet i Norge (1826—37). Det var derfor naturlig
å gi den første epostlisten samme navn. Og så langt har elektroniske Eyr vist seg vel så
livskraftig som det papirbaserte tidsskriftet.
Sosiale medier er avhengig av en kritisk brukermasse for at de skal bli selvgående.
Lanseringen av Eyr ble derfor forberedt med sikte på å rekruttere flest mulig brukere på
kortest mulig tid. Det ble sendt ut invitasjoner på epost til norske og nordiske kolleger
og listen ble omtalt i Tidsskriftet, Utposten og Æsculap. Dette medførte at Eyr raskt fikk
et tilstrekkelig antall medlemmer. Ved utgangen av 1996 var det over 200 påmeldte.
Siden har deltakerantallet økt jevnt og trutt og nærmer seg nå 2 000.

Teknologi

Eyr er basert på en svært enkel teknologi. Alle brukere står på en liste som også selv
har en adresse (eyr@uib.no). Når en melding sendes til denne adressen, blir meldingen
distribuert til alle som står på listen. Dermed blir det mulig å gjennomføre en
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plenumsdiskusjon, helt uavhengig av tid og sted. Meldingene blir også arkivert på nettet,
men arkivet er bare tilgjengelig for Eyrs medlemmer. Sammenlignet med moderne webbaserte diskusjonsforum, virker dette arkivet gammeldags, og det dukker derfor med
jevne mellomrom opp forslag om å endre den teknologiske plattformen.
Det har imidlertid vært et bevisst valg å beholde epost som den grunnleggende
meldingsbæreren. Deltakerne får da alle innlegg direkte til sin epostkasse, uten aktivt
å måtte oppsøke websider med passordbeskyttelse. Legeforeningen har et parallelt
web-basert diskusjonsforum for allmennmedisin, hvor det i løpet av de siste fire
årene har vært knapt 400 innlegg. I samme periode har det vært nesten 17 000
innlegg på Eyr. Svenske allmennleger gjorde samme erfaring da de etablerte sitt første
diskusjonsforum på Internett. De begynte med et web-basert forum som aldri fikk noen
kritisk brukermasse. Men da de laget en Eyr-kopi, løsnet det også for svenskene (SFAM
Ordbyte).

Digital debattkultur

Sammenlignet med siviliserte diskusjoner i tidsskrifter og møtesaler, har nettdebatter
alltid vært preget av tøffere språkbruk og ubetenksomme ytringer. I den skriftlige,
spontane meningsutvekslingen mangler mimikk, kroppsspråk og tonefall. Det kan
derfor lett oppstå misforståelser mellom partene. Det gjelder også på Eyr. Det er ingen
forhåndssensur av meldingene, de distribueres umiddelbart til alle deltakerne. Det er
lett å skrive et innlegg i affekt og så trykke på send-knappen. Reaksjonene lar som regel
ikke vente på seg, og det er ikke uvanlig at hissige deltakere senere må beklage ytringene
sine. Som regel fungerer den interne justisen blant Eyr-folket, og det er svært sjelden at
listeadministrator aktivt må gripe inn.

"Det har vært
en bevisst tanke
helt fra starten at
Eyr skulle være et
åpent forum, og
det er det fortsatt"

I 2000 publiserte Janne Bromseth, NTNU, en hovedoppgave i anvendt språkvitenskap:
«Internett, krigsarena eller Kardemomme by?» Her sammenlignet hun Eyr med
KK-forum, en epost-liste med tilknytning til avisen Klassekampen. Hun fant at
de to listene var ganske forskjellige. På Eyr var man stort sett enige om hva som
kjennetegner gode samhandlingsnormer. Dette var ikke tilfelle på KK-forum. Mens
bruk av personangrep virket degraderende for en deltakers status på Eyr, virket slike
virkemidler sosialt meritterende på KK-forum. En viktig forklaring er nok at Eyr-folket
i utgangspunktet er del av et kollegium, mens deltakerne på KK-forum ikke har noen
relasjoner til hverandre utover listekontakten.
Eyr er en åpen liste, hvem som helst kan melde seg på. Frem til 2009 var også
meldingsarkivet fritt tilgjengelig for alle. Alle kunne derfor «google» seg fram til mer
eller mindre usaklige Eyr-meldinger. Men det er ikke alltid like kjekt at slekt og venner
tilfeldig får opp ubetenksomme ytringer i søkemotoren, og arkivet ble derfor stengt for
utenforstående i 2009. Man må være medlem av Eyr for å få tilgang til arkivet. Det har
vært en bevisst tanke helt fra starten at Eyr skulle være et åpent forum, og det er det
fortsatt. Ved at journalister, politikere og helseadministratorer kan følge med på hva som
rører seg på grasrota i de allmennmedisinske miljøene, øker mulighetene for å påvirke og
sette saker på dagsorden. Men man eksponerer seg på godt og vondt, og det er ikke alltid
like god reklame for norsk allmennmedisin når usaklighetene går over alle støvleskaft.
Det er en grense for hvor mange deltakere et umoderert diskusjonsforum kan ha.
Volumet av meldinger kan bli for stort, og det er en fare for at forumet ødelegges av
uvesentligheter, usakligheter og metadebatter. En tilbakevendende kritikk har vært at
Eyr domineres av noen få deltakere. Til en viss grad er dette riktig. I første kvartal 2012
hadde Eyr ca. 1 900 medlemmer og det ble formidlet 2 400 meldinger fra mer enn 300
ulike deltakere. Det var imidlertid en håndfull deltakere som sendte bortimot hundre
meldinger hver.

Sosiale medier gir makt

De senere årene har vi ofte sett at nettet brukes til organiserte aksjoner, f.eks. ved at
det etableres Facebook-grupper for et bestemt formål. Allerede i januar 1997 var Eyr
utgangspunkt for en slik aksjon, kanskje for første gang i Norge. Et brev, utformet i
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fellesskap på Eyr, var den direkte foranledningen til et stortingsvedtak om å lovregulere
hvilke helseopplysninger forsikringsselskapene skal kunne innhente om sine kunder.
I 1999 deltok mange Eyr-medlemmer i en tilsvarende global aksjon mot Verdens
helseorganisasjon som hadde lansert nye retningslinjer for behandling av hypertensjon.
Aktiviteten på Eyr svinger i takt med dagsaktuelle hendelser. Et typisk eksempel på
dette var debattene før fastlegeordningen ble innført i 2001. I tur og orden medførte
høringsnotat, odelstingsproposisjon og forhandlingsresultat tydelige bølger på Eyr.
Deltakerne produserte en tekstmengde som tilsvarte minst 1 000 leserinnlegg i
Tidsskriftet. Engasjementet og temperaturen var til tider svært høy, og kunne gi
inntrykk av at Eyr-folket utgjorde en opposisjonell grasrotbevegelse. Men det svekket
neppe Legeforeningen at forhandlingsmotparten fikk inntrykk av at en hissig og
kravstor medlemsmasse stod klar til å forkaste et dårlig resultat.
Det samme gjentok seg i 2012 da departementet lanserte forslag til ny forskrift
om fastlegeordningen. Meldingsvolumet var da enda høyere, men også mer preget
av usakligheter og støy. I denne situasjonen dukket Fastlegeaksjonen opp som et
nytt nettbasert fenomen. Dette var en spontan grasrotbevegelse som i løpet av
få dager klarte å få mer enn 2/3 av alle landets fastleger med på et protestbrev til
helseministeren.

Ressursbase

To tusen hoder tenker bedre enn ett, og Eyr utgjør derfor også en stor kunnskapsbase.
Mange har opplevd å få raske og gode svar på spørsmål som er kastet ut til Eyr-folket.
Dette gjelder ikke bare medisinske problemstillinger. Mange nyttige brukertips for
elektroniske journalsystemer er blitt utvekslet på Eyr. Ukorrekt informasjon blir som
regel umiddelbart påpekt.
Sentrale tillitsvalgte i legeforeningen har vært flinke til å følge med på Eyr, og
har i stor grad bidratt til listens nytteverdi. Mange fastleger har spørsmål om
avtaleverk, lover og regler og ikke minst takstbruk. Her har skiftende ledere i Aplf
og Allmennlegeforeningen alltid vært tilgjengelige og velvillige. Eyr har også mange
deltakere fra den sentrale helseadministrasjonen, men disse ytrer seg sjelden.
Kasuistikker er nyttige utgangspunkt for kliniske diskusjoner, men siden Eyr er et åpent
forum kan dette være problematisk. Noen innhenter samtykke fra pasienten, andre
omskriver sykehistorien slik at det ikke er mulig å identifisere vedkommende som
beskrives. Bare avsenderen kan vite om anonymiseringen er tilstrekkelig. Manglende
kunnskap om dette har medført at utenforstående har uttalt seg kritisk på sviktende
grunnlag. Det har likevel vært noen få eksempler på at taushetsplikten kan ha blitt
brutt, og at avsenderen i etterkant har bedt om at meldingen har blitt fjernet fra Eyrarkivet.

Miljøskapende

De senere årene har vi fått mange ulike sosiale medier på nettet. Allmennleger deltar
på Facebook og Twitter. De skriver i kommentarfeltene til Dagens Medisin, Tidsskriftet
og andre medier. Stadig flere lager egne blogger hvor de inviterer leserne til diskusjon.
Mindre interessegrupper etablerer egne lukkede diskusjonsforum, ofte ved hjelp av
Google grupper og lignende tjenester.
Elektronisk kommunikasjon er enkel og effektiv og har særlig stor betydning når
deltakerne bor spredt. Dette er trolig forklaringen på at allmennlegene i større
grad enn andre spesialiteter har tatt i bruk denne teknologien. Man trenger et
forum for å diskutere faglige og fagpolitiske spørsmål. Men sosiale medier er også
holdningsskapende og bidrar til å styrke gruppebevisstheten. Så dersom du ikke har
vært medlem av Eyr, men har lyst til å bli det, er du hjertelig velkommen:
http://mailman.uib.no/listinfo/eyr
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Allmennlegenes arbeidsvilkår – del 1 av 3
1. Allmennlegeforeningen og Legeforeningen

Allmennlegene har opplevd store endringer i perioden 1998−2013. I de siste 30 årene
har det vært flere reformer med direkte effekt på allmennlegenes arbeidshverdag.
I denne perioden er også allmennlegenes arbeidsvilkår i stor grad blitt definert
gjennom de felles interesser som finnes mellom befolkningenes behov for og tilgang til
allmennlegetjenester, noe som var kjernen i arbeidet med fastlegeordningen.
Legeforeningen har i perioden medvirket til å utvikle stadig nye ordninger gjennom en
kombinasjon av lovgivning og avtaler, så som finansieringssystemet for avtalepraksis,
fastlegeordningen og praksiskonsulentordninger. Lovgivningen innebærer bruk av et
politisk virkemiddel for å gi rettigheter og plikter, forbud og påbud. Stortinget vedtar
lover, men kan også beslutte å delegere myndighet til departementene til å gi forskrifter.
I perioden er pasientens rettigheter styrket − noe som har direkte betydning for
allmennlegenes arbeidsvilkår og som forplikter staten til visse prioriteringer.
Det er direkte sammenheng mellom politiske beslutninger i form av lovgivning og
bevilgninger og etablering av avtalearenaer, med direkte virkning på allmennlegenes
arbeidsvilkår. Arbeidsvilkår handler om mange forhold, men det kan i all enkelthet sies å
være de rammer som gjelder for å utøve allmennlegevirksomhet som finnes i lovgivning,
organisatoriske forhold, finansieringssystemer og avtaler.
Fastlegeordningen trådte i kraft 1. juni 2001 gjennom et lovvedtak, men ordningen er
tuftet på en kombinasjon av lovgivning og avtaler. Den ble besluttet på bakgrunn av en
lang periode med utredning og utprøving. Dette er en helsereformene som har hatt størst
suksess og måloppnåelse og som skårer høyt hos både pasienter og leger.
For å lykkes med reformer er det en forutsetning med tidlig og god involvering av de
parter som skal levere tjenestene − ikke bare for å få informasjon og kunnskap, men også
for å få aktører til å ta ansvaret for tjenestene på en god måte. Legeforeningen har tatt
mål av seg å være en slik aktør. I denne sammenheng har det vært en klar forutsetning
at Legeforeningen skal samarbeide og bruke ressurser på å gi innspill og ta ansvar for
utformingen av helsereformer.

Anne Kjersti Cecelia
Befring
Advokat
Direktør jus og arbeidsliv,
Legeforeningen

1.1. Legeforeningen er part og aktør

Det er Legeforeningen med alle sine medlemmer som har ansvaret som avtalepart.
Det er nær sammenheng mellom politiske beslutninger og temaer og muligheter som
avtalepart. Legeforeningen arbeider politisk med å gi innspill til hvordan helsetjenesten
kan utvikles.
Det at Legeforeningen er part betyr at hele foreningen står bak forslag og disposisjoner,
noe som gir mer tyngde og en sterkere posisjon. Det betyr også at myndighetene
har forventninger til Legeforeningen om en ansvarlig og konsistent opptreden.
Legeforeningen forventes å være en profesjonell aktør med kunnskap om politiske
virkemidler samt vilje og evne til å være med på å løse utfordringene på en god måte.
Det forventes at det til enhver tid sittende styret i foreningen har kunnskap om hva som
er vedtatt politikk i Legeforeningen, som grunnlag for nye og gode beslutninger – som
ikke treffes etter ”innfallsmetoden”. Legeforeningen har både tatt og hatt denne rollen.
Det har medført at Legeforeningen er anerkjent som en ansvarlig avtalepart og politisk
aktør.
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For å makte å samle hele foreningen må det legges vekt på interne prosesser
før politiske beslutninger tas. Det foregår brede prosesser internt, i ulike utvalg
og gjennom høringer og møter, i forkant av viktige politiske beslutninger. Når
Legeforeningen sentralt forhandler eller gir politiske innspill om allmennlegenes
arbeidssituasjon, skjer det på vegne av hele foreningen. Det betyr større muligheter for
innflytelse, men samtidig økt risiko for konflikt. Legeforeningen som ansvarlig forening
legger dermed føringer for hvordan man posisjonerer seg på vegne av allmennlegene.

1.2. Samling og samarbeid internt i Legeforeningen

Allmennlegeforeningen som én av syv yrkesforeninger deltar i styringen av
Legeforeningen. Sentralstyret settes sammen med representanter hovedsaklig fra
yrkesforeningene, men skal ivareta foreningens interesser som sådan, med hjelp av
sekretariatet.
I tiåret fra 2001 er det lagt stor vekt på å utvikle systemer for godt samarbeid internt
i foreningen. Dette har bidratt til å samle foreningen om viktige spørsmål. I denne
sammenhengen har sekretariatet hatt en vesentlig rolle som ”limet” og kontinuiteten i
foreningen − parallelt med utskiftingen av tillitsvalgte.
I Legeforeningens historie har det i enkelte perioder vært alvorlige konflikter innad
mellom underforeninger. De fleste kjenner til konflikten mellom Yngre legers forening
(Ylf) og hovedforeningen − en konflikt som ble gradvis løst fra 2005 og som endte
med at Ylf nedla sitt eget sekretariat i 2012. Det første initiativet ble tatt med president
Torunn Janbu og Ylf-lederne Per Meinich og Hege Gjessing, gjennom vesentlige bidrag
til en samarbeidslinje internt og ved at Ylf fikk større gjennomslag i hovedforeningen
for sine viktige saker, for eksempel kravet om faste stillinger.
Det har vært konflikter innad i det allmennmedisinske miljøet, i særlig grad mellom
Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) og Alment praktiserende lægers forening
(Aplf). Det førte i 2006 til nedleggelse av NSAM og fagutvalget i Aplf samtidig
med opprettelsen av Norsk forening for allmennmedisin (NFA). Leder for Aplf Kjell
Maartmann-Moe og leder for NSAM Gisle Roksund var sentrale i arbeidet med å
samle de allmennmedisinske miljøene og således styrke allmennlegenes posisjon.
Samarbeid og organisatoriske endringer har styrket mulighetene for innflytelse.
En samlet og sterk hovedforening oppnås ved å utvikle det politiske engasjementet.
I perioden er det blitt nedsatt særskilte utvalg og igangsatt prosjekter for forankring
og prosessarbeid før viktige beslutninger skulle treffes. Tariffutvalget har hatt jevnlige
møter, ca. 10 ganger per år, og i en periode ble det også gjennomført tariffkonferanser
knyttet til normaltariffen. I forbindelse med alle forhandlingsforløp nedsettes det egne
forhandlingsdelegasjoner. Det er lagt vekt på å utvikle finansieringssystemet. Det er
laget en egen rapport om fastlegeordningen i 2010: Trygghet – tilgjengelighet − tillit.
I forbindelse med arbeid overfor myndighetene etableres det interne grupper
med tillitsvalgte og sekretariatsansatte. Leder av Allmennlegeforeningen inviteres
til å delta i de fleste møter som omhandler allmennleger. Det er utbredt kontakt
mellom myndighetene og sekretariatet for å opprettholde kontinuitet og involvering.
På alle viktige møtearenaer er det et samarbeid mellom de som er valgt for
Allmennlegeforeningen, presidenten og sekretariatet.

1.3. Profesjonalisering

Forventingene til Legeforeningen som aktør tilsier behov for kontinuitet, kompetanse
om foreningens aktiviteter og bruk av politiske og juridiske virkemidler. På midten
av 1990-tallet ble det erkjent at kompetansen i hovedforeningen måtte styrkes for å
øke mulighetene for politisk innflytelse. Tillitsvalgte er ofte i foreningen for en relativt
kort periode. Det var derfor nødvendig å profesjonalisere sekretariatet for å bistå
tillitsvalgte og styregrupperinger. I arbeidet med fastlegeordningen ble det ansett som
avgjørende at sekretariatet kunne bistå med å vurdere lovgivning og avtaleverk. Det var
et mål for foreningen å være part i ordningen med delansvar for dens utvikling.
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Muligheten til å påvirke og å utvikle politiske beslutninger i arbeidet med avtaleverk
forutsetter særskilt innsikt i virkemiddelbruk. Dette medførte en styrking av
hovedforeningens sekretariat, noe som igjen har fått betydning for arbeidsformer innad i
og vis-à-vis yrkesforeningene. Det er forutsatt at foreningen har høy ekspertise innenfor
kjerneområder som er viktige for medlemmene – og at sekretariatet videreutvikler slik
kompetanse. Med flere heltids tillitserverv er det tilnærmet daglig samarbeid mellom
tillitsvalgte og sekretariatet.

1.4. Samarbeidet mellom ledere for allmennlegene og sekretariatet

I arbeidet med fastlegeordningen før 2001 hadde daværende Aplf-leder Hans Kristian
Bakke en sentral rolle − både politisk og i forhandlingene om avtaleverket. Det var nær
kontakt mellom Bakke og sekretariatet i Legeforeningen. Bakke bidro til å innhente
erfaring fra Danmark om ordningen og at det ble utarbeidet skisser til avtaler, som
grunnlag for det interne arbeidet med avtaleutvikling. Det var tett og god dialog med
KS og departementet om mål og virkemidler. Det var en nær sammenheng mellom
lovgivning (lov og forskrift) og de sentrale avtaler som ble forhandlet. Bakke deltok
også i forhandlingene som president Hans Petter Aarseth ledet. Kåre Reiten, som ledet
Aplf i 1993−1995 (før Bakke), var i utgangpunktet skeptisk til fastlegeordningen med
den begrunnelse at legene ville få for liten autonomi. Opposisjonen internt ble et viktig
korrektiv når ordningen ble konstruert. Det ble forutsatt at de tre partene staten, KS og
Legeforeningen måtte videreutvikle ordningen kontinuerlig.

"Det har vært en
bevisst tanke helt
fra starten at Eyr
skulle være et åpent
forum, og det er det
fortsatt"

I 2002 ble ledervervet i Aplf overtatt av Kjell Maartmann-Moe, som fikk et like
nært samarbeid med hovedforeningen i hans periode fram til 2005. Sammen med
hovedforeningen la han grunnlaget for å evaluere og videreutvikle ordningen. Det ble
arbeidet mye med IKT: Aplfs hjemmeside, sentrale data fra allmennmedisin (SEDA),
elektronisk meldingsutveksling (ELIN-prosjektet). Aplf fikk et landsråd som sitt øverste
organ. Det ble fremforhandlet avtale for praksiskonsulentordningen (PKO) mellom
Legeforeningen og de regionale helseforetakene (RHF). Grunnen for allmennmedisinske
forskningsenheter ble også beredt. Gjennomslaget kom i forhandlingene i 2006 ved
avsetning til forskningsfond med samtidig forpliktelse for staten til bevilgninger.
Maartmann-Moe og Jan Emil Kristoffersen kjempet hardt og vedvarende for å få aksept
i foreningens tariffutvalg for at spesialister i allmennmedisin var likeverdige med andre
spesialister, og at inntektsforskjellene mellom de ulike spesialistene derfor måtte
utjevnes.
Jan Emil Kristoffersen overtok som leder i 2005. I sin periode til høsten 2009
samarbeidet han med hovedforeningen for å unngå ”uheldige og ideologisk funderte
angrep” på fastlegeordningen. Han deltok i flere utredninger i Helsedirektoratets regi.
Det ble i samme periode arbeidet videre med å utvikle det nasjonale elektroniske
helsenettet uten betydelige kostnader for legene. Kostnadssiden ble utredet, noe som
medførte en egen takst for å dekke inn noe av legenes IKT-utgifter. I denne perioden var
det fokus på bruk av pasientinformasjon til andre formål enn behandling, som til NAV
og forsikringsselskaper − og opprettelse av registre med ulike formål. Kristoffersen var
opptatt av å styrke tilliten mellom befolkningen og fastlegene. Han rettet også søkelyset
mot risikoen forbundet med spredning av personidentifiserbare opplysninger gjennom
ulike typer helseregistre.
Etter 2009 har Trond Egil Hanssen vært leder i AF. Han har, sammen med
Legeforeningens sekretariatet, arbeidet med å endre myndighetenes styringsiver ved
revidert fastlegeforskrift. Departementet valgte å utarbeide forslag til en forskrift
høsten 2011 uten dialog og samarbeid med Legeforeningen og Helsedirektoratet. Da
høringsnotatet ble sendt på høring 22. desember 2011, identifiserte foreningen store
utfordringer med forslaget. Det ble i løpet av kort tid utarbeidet en grundig gjennomgang
av forslaget som ble sendt som vedlegg til medlemmene. Informasjonen til medlemmene
bidro til et stort engasjement. Legeforeningen kritiserte høringsnotatet som mangelfullt
og med en rekke uønskede virkninger. Ansvaret for å prioritere egne listepasienter var
fjernet og fastlegene ble pålagt en rekke nye oppgaver av administrativ karakter og
møter. Selv om forskriften innebar forpliktelser
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for både kommunene og fastlegene, ble kommunene gitt en mulighet for å tilbakeholde
basistilskuddet når kommunene mente at fastlegene ikke overholdt sine forpliktelser.
Det ble arbeidet intenst for å endre forskriftsforslaget. Fastlegeforskriften ble definert
som et særskilt prosjekt i foreningen, med egen handlingsplan. Det ble etablert en egen
organisasjon med KUA (konfliktutvalg) og forhandlingsleder i alle kommuner, for å
håndtere en mulig kritisk situasjon med hensyn til revisjon av samtlige fastlegeavtaler.
Legeforeningen arbeidet samtidig systematisk for å oppnå nødvendige endringer. En
samlet forening sto bak kravene om å endre forskriften slik at målene kunne innfris.
I pressekonferansen i slutten av august 2012, kunne president Hege Gjessing stille
seg bak forskriften og gi honnør til helseministeren for å ha gjennomført en reell
høringsrunde.

1.5. Utvikling av en ”arbeidsgiverforening”

Med fastlegeordningen i 2001 gikk Legeforeningen inn for at næringsdrift skulle være
hovedorganisasjonsform for allmennlegenes praksis. Internt i hovedforeningen var
det en viss motstand mot å kalle Legeforeningen for en forening for arbeidsgivere.
Samtidig erkjente man behovet for et tilbud til de over 4000 legene som nå ble
arbeidsgivere. Legeforeningen måtte utvikle et tilbud til medlemmer som ikke var
ansatt i helsetjenesten, men som var næringsdrivende og arbeidsgivere.
Mange kommunalt ansatte leger valgte i perioden å bli næringsdrivende med en
avtalehjemmel med kommunen. Dette reiste mange spørsmål; for det første om
disse legene hadde ansvaret for hjelpepersonell som var ansatt i den kommunale
allmennlegetjenesten. Var det en virksomhetsoverdragelse fra kommunen til private
fastleger, som medførte rett til fortsatt ansettelse i ny virksomhet − og hva betød
dette for pensjonsrettigheter? Et formål med ordningen var at flere skulle gå fra
solopraksis til gruppepraksis, noe som betød ekspansjon av praksiser. Dette målet
tilsa at Legeforeningen måtte tilrettelegge for slike sammenslåinger. Legeforeningen
ble benyttet for å utvikle standardavtaler og veiledninger samt gi konkret bistand der
legene var i konflikt med kommunen eller med hverandre. Legeforeningen bygget
kompetanse innen kontraktsrett og selskapsrett, og påtok seg oppdrag for å ”megle
fram” løsninger mellom medlemmer i konflikt.
Det var som nevnt motstand internt i Legeforeningen mot å definere foreningen som
en ”arbeidsgiverforening”. Likevel ble det gjort ovennevnte endringer for å tilpasse
organisasjonen for næringsdrivende fastleger. Det ble bygget ny kompetanse rettet
mot næringsdrivende leger, særlig i overgangsperioden.
Først fra årene 2004−05 kunne den nye rollen som arbeidsgiverforening drøftes åpent.
Det ble iverksatt et større prosjekt i foreningen fra 2006 for å vurdere en nærmere
formalisering og eventuelt faste tilskudd for å styrke juridisk bistand til fastleger.
Prosjektet ble avsluttet i 2012, men uten vesentlige endringer. Sentralstyret ønsket
at de tjenester som skal gis, skjer innenfor samme ramme som øvrige tjenester – og
således at det ikke skal være forskjell i bistanden som gis eller i hva den enkelte selv må
betale.
Legeforeningens rolle som forening for både ansatte og næringsdrivende får betydning
for hvordan organisasjonen posisjoner seg i flere politiske spørsmål. Det arbeides for
å understøtte mulighetene for å drive næring, noe som samtidig kan bidra til et mer
mangfoldig arbeidsmarked for leger og andre akademikere. I dette spørsmålet skiller
Akademikerne seg fra andre hovedsammenslutninger. Legeforeningen bidro til å
opprette Akademikerne i 1997 og er det nest største medlem, etter Tekna.
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Allmennlegenes arbeidsvilkår – del 2 av 3
2. Politiske utviklingstrekk og endringer av rammevilkår

Legeforeningen må ”forstå” sine omgivelser for å få innflytelse og tilpasse sine
arbeidsformer til hvordan staten innretter seg i ulike saker. Når staten samarbeider
og involverer ulike aktører, blir Legeforeningen ansvarliggjort i større grad for å oppnå
resultater. På denne måten kan staten − ved å gi innflytelse − bruke Legeforeningen
aktivt for å gjennomføre politiske beslutninger. Denne strategien ble valgt i arbeidet med
fastlegereformen.
Det er en annen situasjon når staten velger å holde Legeforeningen "på utsiden" når
beslutninger treffes. Da har ikke Legeforeningen noen ”opplevd” forpliktelse eller
eierskap til løsningen. Staten vil ved en slik strategi risikere at Legeforeningen blir en
sterk opponent. Legeforeningen kan oppnå innflytelse gjennom å benytte sin styrke til
å endre beslutningen. Dette har skjedd flere ganger de siste årene, som for eksempel
beslutningen om å flytte ansvaret for spesialistgodkjenninger til Helsedirektoratet.
Legeforeningen valgte å akseptere flytting av beslutningsansvaret, med visshet om at
dette åpner for å innta en sterkere rolle som korrektiv overfor innholdet i utdanningen og
forvaltningen av godkjenningsordningen.

"Staten har de 10
siste årene gradvis
økt omfanget
av ensidige
reguleringer av
rammevilkårene for
helsetjenesten"

2.1. Utviklingstrekk i helseforvaltning og helsepolitikk

Staten har de 10 siste årene gradvis økt omfanget av ensidige reguleringer av
rammevilkårene for helsetjenesten. Ut fra et ønske om å tilby befolkningen samme
innhold i helsetjenesten, uavhengig av bosted, har staten i stor grad benyttet styring
gjennom lovkrav om hvilke om hvilke tilbud som skal etableres og hvordan disse skal
gjennomføres. I tillegg skjer styring gjennom kontrollsystemer og dokumentasjonskrav.
I slutten 1980-årene og begynnelsen av 1990-årene var det en mangelfull planlegging
av legetjenester og legedekning, noe som bidro til en mer ”ydmyk” stat som ønsket
samarbeid om å reformere allmennlegetjenesten. Dette avstedkom et initiativ for å
gjennomføre fastlegeforsøket i flere kommuner i 1990-årene. Staten hadde som mål
at fastlegeordningen skulle eies av tre parter: KS, Legeforeningen og staten. På den
måten skulle man få partene til å ta ansvar for innhold og drift. Det var betegnende at
helseminister Tore Tønne skrev forordet til veilederen sammen med president Hans
Petter Aarseth i Legeforeningen. Dette eierskapet for fastlegene er i ettertid ansett som
en viktig faktor for den suksess ordningen fikk.

2.2 New public management og helseforvaltningen

Fra begynnelsen av 1990-tallet var det et mål å begrense utviklingen av helsebyråkratiet.
Den såkalte ”Norbom-prosessen” medførte at Helsedirektoratets innflytelse og antall
ansatte skulle begrenses. Det var mens Torbjørn Mork var helsedirektør. I 1994 ble
Helsedirektoratet omdøpt til Helsetilsynet. I flere år fantes det ikke noe direktorat,
før det gjenoppsto i ”ny drakt” i 2002 − med langt flere oppgaver, sammen med et
Folkehelseinstitutt. Siden har helsemyndighetene ekspandert med flere ansatte og blant
annet et nytt Kunnskapssenter for helsetjenesten.
I 2002 ble ansvaret for sykehusene overført fra fylkeskommunene til staten. Regionale
helseforetak ble opprettet antall ansatte økte gradvis. Året etter ble Sykehuspartner, en
felles tjenesteleverandør til helseforetakene innen områder som IKT, HR og logistikk,
opprettet. Resultatet av disse endringene er blitt en ekspansjon av helsebyråkratiet i
likhet med utviklingen i mange andre OECD-land.
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"Det ideologiske
grunnlaget i New
public management
(NPM) har
fått gradvis
større betydning
for hvordan
forvaltningen
innrettes"

Det ideologiske grunnlaget i "New public management" (NPM) har fått gradvis
større betydning for hvordan forvaltningen innrettes (Christensen og Lægreid,
2005). Utviklingen av helsetjenesten skal strømlinjeformes og baseres på sentralt
definerte mål, og ikke på samarbeid og eierskap med utøverne. Utøvernes innflytelse,
herunder fastlegenes, skal begrenses. Dette begrunnes med at fastlegene ivaretar
egeninteresser, noe som kan komme i strid med befolkningens interesser. NPM tar
ikke innover seg den kunnskap som finnes om involvering knyttet til omstillinger i
arbeidslivet for øvrig. Effekten av NPM gjenkjennes særlig i styringssystemet for
sykehusene, ved helseforetaksreformen, samt i tenkningen rundt og utviklingen av
allmennlegetjenesten.
Da helseminister Bjarne Håkon Hanssen lanserte samhandlingsreformen i 2008,
var mye av tankegodset fra sykehusene benyttet i bestrebelsene for å utvikle
kommunehelsetjenesten. Denne ideologien erstatter legenes innflytelse med økt
styring fra kommune og stat samt avtaler med forskrift og pålegg.
Nedleggelsen av det sentrale samarbeidsutvalg for fastlegeordningen (SSU)
i 2006−07, uten dialog, viser med tydelighet at staten har endret holdning til
samarbeid med aktørene. Dette til tross for at både statens representanter og øvrige
parter har uttalt at SSU som møtearena har vært svært nyttig. Endringene har vært
sammenfallende med at viktige personer i departementet med god kjennskap til
fastlegeordningen, som Andreas Diesen og Kjell Røynesdal, ikke lenger har ansvaret for
området.
Under svineinfluensapandemien ble denne holdningen satt på prøve. Det viste
seg nødvendig med en sterkere involvering av partene for rask implementering av
vaksinering og behandling. I forbindelse med arbeidet med fastlegeforskriften i 2012,
bidro Legeforeningen til å vise nødvendigheten av samarbeid for å utvikle ordningen.

2.3. Kjennetegn for perioden fra 1990−2001

Tiåret 1990−2000 var kjennetegnet ved rekrutteringssvikt i allmennlegetjenesten.
Parallelt økte forventningene om at allmennlegene skulle ha en utvidet rolle som
behandlere og samtidig være til disposisjon for kommunene. Det var økende
erkjennelse om at veien til å styrke kapasiteten var å tilrettelegge for næringsdrift,
men det betød samtidig at legevirksomhetene måtte baseres på avtaler, og ikke på
kommunal styring eller kommunale arbeidsforhold. I dette tiåret ble fastlegeordningen
prøvd ut i fire kommuner. Samtidig laget departementet en stortingsmelding som
grunnlag for de endringene som ble vedtatt i 1999.
Lovendringen som i 1992 koblet trygderefusjon med driftsavtaler, er et viktig historisk
veiskille når det gjelder allmennlegepraksis. Gjennom 1980-årene økte utbetalingene
over folketrygdloven kraftig, uten en parallell bedring av legedekningen i utkantstrøk.
Med bakgrunn i den såkalte ”Røynslemeldinga” (St.meld. nr. 36, 1989−90), ble det
nedsatt en partssammensatt gruppe som skulle vurdere hvordan takstsystemet
kunne dreies fra tekniske takster til betaling for pasientmøter − og for å redusere
offentlige utgifter og legge mer vekt på forebygging. Det var enighet om å innføre en
tidstakst. Til tross for avtalen, besluttet departementet en forskrift kort tid etter, for
å begrense trygderefusjonen til kjemiske analyser. Legeforeningen reagerte på denne
forskriften. I 1991 ble Legeforeningen i forhandlinger møtt med krav om å redusere
trygdens overføringer til legehjelp med 300 millioner kroner – og overføringene til SOP
(sykehjelps- og pensjonsordningen for leger). Resultatet av forhandlingene ble kutt i
fondsavsettingene. De viste også at staten hadde betydelige økonomiske interesser i
endringene av trygdeordningen. Det samme gjentok seg i 1992. Myndighetene hevdet
at legene hadde tatt ut mer enn det som forhandlingsresultatet året før tilsa − gjennom
høyere takstbruk enn forutsatt − og at dette var å betrakte som et ”lønnstillegg” som
kunne kreves tilbake. Det ble vist til en inntektsundersøkelse som avdekket betydelig
lønnsvekst blant avtalelegene. Bruken av tidstakster ble ansett å være en viktig årsak.
Ved forhandlingene i 1992 var det enighet mellom Legeforeningen og staten om å
opprette et nytt fond, Kvalitetssikringsfond II, for standardisering og kvalitetssikring i
spesialisthelsetjenesten.
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Den politiske beslutningen om å koble retten til trygderefusjon med driftsavtaler fra
1992, bidro til at allmennlegene i større grad enn tidligere ble definert som en del av
kommunehelsetjenesten. Det har på sikt vist seg som viktig, men i løpet av 1990-årene
vokste utfordringen med rekruttering. Først i 2001 med innføringen av fastlegeordningen
snudde trenden. Rekrutteringssvikten førte til større fokus på hvordan kapasiteten i
klinisk virksomhet kunne styrkes. Innføringen av en fastlegeordning i Danmark ble en
kilde til inspirasjon for Den norske legeforening og for helsemyndighetene, i jakten på nye
måter å organisere allmennlegetjenesten på.

2.4. Fastlegeordningen utvikles

For å snu den negative utviklingen preget av rekrutteringssvikt og redusert kapasitet i
allmennlegetjenesten, ble en fastlegeordning prøvd ut og evaluert. Det ble ansett som
avgjørende at Legeforeningen og KS samarbeidet med staten om ordningen. I 1998−99
arbeidet Legeforeningen, KS og staten om å utmeisle fastlegeordningen med blant annet
utgangpunkt i erfaringene fra prøveordningen i fire kommuner. Det var tett dialog med
myndighetene om hva som skulle reguleres i lovgivning og hva partene sammen måtte ta
ansvar for i ulike avtaler.
I forbindelse med finansieringssystemet hjemlet i folketrygdloven og refusjonsforskriften
ble det inngått en trepartsavtale mellom staten, KS og Legeforeningen. Det ble lagt
til grunn at bruk av avtaler bidro til nødvendig dynamikk i en ordning som skulle
videreutvikles. I tillegg ble det i fastlegeforskriften hjemlet for avtaler mellom partene −
noe som dannet grunnlag for rammeavtaler mellom KS (egen avtale for Oslo kommune)
og Legeforeningen for å fordele plikter og rettigheter. Avtalene skulle sørge for dialog og
samarbeid mellom Legeforeningen og KS samt felles ansvarstaking.

"Legeforeningen
bidro til god
måloppnåelse
ved å tilrettelegge
legenes overgang fra
kommuneansettelse
eller drift av
solopraksis til større
gruppepraksiser”

Fastlegeordningen trådte i kraft 1. juni 2001. Ordningen medførte en umiddelbar vekst
i antallet fastleger i kommunene. Det viktigste bidraget var at mange ”helprivate”
allmennleger tok imot tilbud om fastlegehjemmel.

2.5. Fastlegeordningen evalueres

Fastlegeordningen ble en suksess. Departementets strategi med å ansvarliggjøre
Legeforeningen, må anses å ha fungert etter intensjonen. Legeforeningen brukte ikke
ubetydelige ressurser på å gjøre ordningen kjent og å anbefale den. Resultatet var en
positiv effekt på rekrutteringssituasjonen.
Legeforeningen bidro også til god måloppnåelse ved å tilrettelegge legenes overgang
fra kommuneansettelse eller drift av solopraksis til større gruppepraksiser. Overfor
kommunene ble det stilt spørsmål om virksomhet ble overdratt, når leger som
tidligere hadde vært ansatt nå skulle overta andre ansatte i kraft av sin nye rolle som
næringsdrivende. Men kom frem til at det ikke var å anse som virksomhetsoverdragelse,
slik at legene ikke var bundet av rettighetene som ansatte hadde ved slike transaksjoner.
Det var en utfordring for mange av legene å tenke nytt rundt næringsvirksomhet og
hva dette innebar med hensyn til ansettelser, leie av lokaler, utstyrsinvesteringer og
samarbeidsavtaler mellom kolleger. Legeforeningen bidro med ”avtalepakker” som
kunne benyttes. For mange var næringsdrift en så fremmed tanke at de lot det ”stå til” og
etablerte gruppepraksiser uten avtaler seg i mellom. For de fleste ble dette et kortsiktig
eksperiment. De valgte etter kort tid å formalisere arbeidsforholdene for å dempe
risikoen for konflikter.
Fastlegeordningen ble evaluert positivt av Norges forskningsråd i 2006. Helseministeren
kunne høste ros for godt reformarbeid med god måloppnåelse. Legeforeningen nedla
på denne tiden mye arbeid på å utvikle ordningen. Aplfs leder Kjell Maartmann-Moe
var en drivkraft i arbeidet med å skape et godt samarbeidsklima mellom Aplf og NSAM.
Dette førte til at alle allmennlegene fikk sin egen fagmedisinske forening i 2007: Norsk
forening for allmennmedisin. ELIN-prosjektet og prosjekter knyttet til Norsk helsenett
må også nevnes. Den neste lederen i Aplf, Jan Emil Kristoffersen, videreførte arbeidet og
oppnådde en ”snuoperasjon” med hensyn til bruken av helsenettet – og betydningen av
at allmennlegene var ”i front” på bruk av IKT.
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2.6. Helsemyndighetene og utviklingen 2006−2008

Legeforeningen forholdt seg til Helse- og omsorgsdepartementet ved etableringen
av fastlegeordning og dens utvikling i de første årene. Etter hvert overtok
Helsedirektoratet stadig flere oppgaver knyttet til fastlegeordningen. De som hadde
deltatt i utarbeidelsen av ordningen var dermed ikke lenger med i videreutviklingen fra
helsemyndighetenes side.
Legeforeningen opplevde en vesentlig holdningsendring da Helsedirektoratet fikk
større ansvar for ordningen. I 2008 begynte en partssammensatt gruppe arbeidet
med å foreslå tiltak for å videreutvikle ordningen. Legeforeningens representanter
opplevde at evalueringen av ordningen var ”glemt”. En ideologisk tilnærming gjorde
seg gjeldende, i den forstand at det kom signaler om at næringsdrift var uheldig og
assosiert med manglende integrering av legene i kommunehelsetjenesten.
I håndteringen av den varslede svineinfluensapandemien i 2009, ble det − til tross
for Legeforeningens innsats − utvist liten rolleforståelse fra Helsedirektoratets side
om grenseoppgangen mellom å være myndighetsorgan og organisasjon. Direktøren
for direktoratet reagerte sterkt da Legeforeningen avviste hans krav om å utlevere
medlemmenes e-postadresser. For Legeforeningen var kravet uforenlig med
regelverket for bruk av medlemsregisteret. Legeforeningen tilbød imidlertid bruk av
informasjonsmuligheter som følger med et medlemsarkiv.
Helsemyndighetene vedtok en forskrift om betaling ved vaksinasjon uten samarbeid
med KS og Legeforeningen. Denne ble endret med hjelp fra Legeforeningen, for å unngå
å gripe uheldig inn i etablerte avtaler i kommunene.
Legeforeningen har vist til mulighetsrommet med hensyn til bedre bruk av
avtalearenaene for utvikling av fastlegeordningen. I tillegg til arbeid for å evaluere
fastlegeordningen, vurdere utviklingstiltak, innhente dokumentasjon på inntektsforhold
og utgifter og å kartlegge utgifter til helsenettet, har en rekke partsammensatte
grupper vurdert ulike utviklingstiltak − men den felles møtearenaen som ble kalt
sentralt samarbeidsutvalg ble i flere år ikke benyttet. I forbindelse med særskilte
hendelser som pandemien i 2009 og 22. juli 2011, har Legeforeningen deltatt som
samarbeidspart med helsemyndighetene.
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Allmennlegenes arbeidsvilkår – del 3 av 3
3. Utviklingen av inntekter og kostnader

Et kjennetegn ved perioden fra 2001 og frem til i dag, er økt byråkratisering og
styringsiver hos helsemyndighetene. Dette får betydning for avtalevilkårene for
fastlegene. Det har medført nye pålegg om oppgaver, dokumentasjon og utlevering
av informasjon − uten kostnadsberegning og dekning. Ved regulering i forskrift har
helsemyndighetene unnlatt å kostnadsberegne effekten for næringsdrivende fastleger.
Legeforeningen har sammen med Allmennlegeforeningen tatt dette opp i en rekke
sammenhenger. I samme periode er det stilt strengere krav til næringsdrivende fastleger
enn til øvrige deler av helsetjenesten når det gjelder investeringer i IKT og helsenett.

3.1. Økning i egenandeler

Legeforeningen forhandler med staten hvert år om justering av satser for takster og
basistilskudd. Normaltariffen inngår i forskriften om refusjonsrett med hjemmel i
folketrygdloven kapittel 5. Stortinget fastsetter eventuelle økninger av egenandeler, mens
tilpasning av nye egenandeler skjer i forhandlingene. Det har vært en betydelig økning av
egenandelene de siste 15 årene.

3.2. Inntekts- og kostnadsundersøkelser

Legeforeningen har nedlagt store ressurser på å få måleparametre som gir et mest mulig
korrekt bilde av lønnsutviklingen hos næringsdrivende allmennleger. Det har vært en
intensjon mellom partene at det skal gjennomføres inntekts- og kostnadsundersøkelser
med jevne mellomrom. Inntekts- og kostnadsundersøkelsen (IKU) måler inntektsog kostnadsnivået i en gjennomsnittlig praksis for henholdsvis fastleger og
avtalespesialister. Den gjennomføres ca. hvert femte år og er en viktig premiss for
forhandlingene mellom staten og Legeforeningen om normaltariffen.

"Legeforeningen
har nedlagt store
ressurser på å få
måleparametre
som gir et mest
mulig korrekt bilde
av lønnsutviklingen
hos næringsdrivende
allmennleger"

De tre siste IKU ble gjennomført i 1998, 2003 og 2010. Sammen med den årlige
takstbruksundersøkelsen − som viser utvikling i takstfrekvenser fra forrige avtaleperiode
– er IKU det viktigste grunnlaget for de årlige forhandlingene om normaltariffen.
Gjennom IKU får partene informasjon om utviklingen i kostnadssiden i avtalepraksis.
Samtidig er undersøkelsen viktig for å måle en rekke parametre, herunder utviklingen i
arbeidstid, listelengde og bruk av hjelpepersonell.
Legeforeningens inntrykk er at hver gjennomførte IKU så langt har gitt oss data av høyere
kvalitet enn den forrige. Svarprosenten har steget. De to siste undersøkelsene har tatt
utgangspunkt i næringsoppgaven fra respondentene. I den siste undersøkelsen ble også
leger med driftsformer utover enkeltpersonsforetak inkludert.

3.3. Bruk av Statistisk Sentralbyrå

Inntekts og kostnadsundersøkelsen i 1998 var basert på egenrapportering av
regnskapstall. Undersøkelsen i 2003 viste en økning i honorarinntektene med 24
prosent i forhold til sammenligningsgrunnlaget fra 1998. I 2009 observerte man en
økning i inntekten på 33 pst. fra 2003. Samtidig var økningen i driftskostnader 58 pst.
Dette ga en økning i driftsresultat på 16 pst. Inntektsutviklingen 1998−2012 basert på
forhandlingsresultatene: Prosentvis økning fra 1998/99 til 2011/12 gir 48 pst akkumulert
økning i perioden.
Frem til 2010 var det Statistisk Sentralbyrå (SSB) som utarbeidet og gjennomførte
IKU. SSB benyttet dataene til å publisere egen statistikk. Også i 2009 ønsket partene
å benytte SSB, selv om det viste seg å medføre begrensninger for undersøkelsen: Den
alvorligste var avgrensningen til enkeltpersonsforetak, noe Legeforeningen fant uheldig
da gruppepraksis er blitt normen fremfor solopraksis. Mange gruppepraksiser er
organisert i aksjeselskap.

157

ALLMENNLEGEFORENINGEN 75 ÅR

SSB holdt fast ved at det ikke var mulig å inkludere andre enn enkeltpersonsforetak
i undersøkelsen. Det var heller ikke anledning til å ta grep om informasjonen ut til
Legeforeningens medlemmer; den skulle SSB håndtere. For Legeforeningen var det
viktig å ta hånd om deler av informasjonen ut til medlemmene, blant annet på grunn
av en utstrakt misforståelse om måling av kostnadsdata. Undersøkelsen måler
både inntekts- og kostnadsdata, men de fleste spørsmål er knyttet til inntekt. Deler
av inntekten i legevirksomhet er ikke knyttet til den økonomien som omfattes av
forhandlingene om normaltariffen.

3.4. IKU 2010−11

Høsten 2010 ble det igangsatt en ny inntekst- og kostnadsundersøkelse (IKU)
for inntektsåret 2009. Gjennom høsten 2010 var det en grundig prosess mellom
Legeforeningen, KS, regionale helseforetak og departementet som førte til en
anbudsprosess der Deloitte fikk oppdraget. Man utarbeidet spørreskjemaer som
kunne gå ut til alle, uansett hvordan praksisene var organisert. Målet var å lage en
mer representativ undersøkelse. Legeforeningen ønsket å modernisere undersøkelsen
og fikk gjennomslag for at den skulle gjennomføres elektronisk som en ”questback”undersøkelsen som ble sendt ut til alle næringsdrivende leger med fastlegeavtale eller
avtale med RHF 11. januar 2011.

Respondenter og representativitet

Om lag 4000 leger med fastlegeavtale og 1016 avtalespesialister ble bedt om å delta i
undersøkelsen som pågikk i perioden november 2010 til mars 2011 (resultatene er satt
i tabellen nedenfor).

Funn fastleger (gjennomsnittstall – inntekståret 2009)
Arbeidstid eksklusiv legevakt per uke
46 timer
								

(økning på 3 timer
fra 2003)

Gjennomsnittlig listelengde		
1 243 pasienter		
								

(økning på én
fra 2003)

Driftsinntekter (inkl legevakt)		

1 921 552		

(+33 pst fra 2003)

896 921		

(+58 pst fra 2003)

1 024 631		

(+16 pst fra 2003)

Driftskostnader			
Driftsresultat				

Tabellgrunnlaget omfatter 561 fastleger (14,6 pst) og 243 avtalespesialister (24,1
pst). Dette er objektivt sett lavt, men en høy nok svarprosent til å kunne feste lit til
dataene forutsatt at det ikke foreligger systematiske frafall. Datagrunnlaget ble funnet
representativt i forhold til regionstilhørighet, alder og kjønn.
Økningen i brutto driftsinntekter fra 2003 var 33 pst. samtidig som driftskostnadene
viste en økning på 58 pst. Til sammen ga dette en økning i driftsresultatet på 16 pst.
Dette var noe under det de enkelte forhandlingsresultatene i perioden skulle tilsi.
Samtidig hadde gjennomsnittlig arbeidstid økt med 3 timer per uke siden 2003. I
forhandlingene om normaltariffen i 2011 fikk Legeforeningen gjennomslag for en
særskilt kompensasjon for dette.
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3.5. Økning i driftskostnader

Undersøkelsen viste at driftskostnadene har økt kraftig de senere år. Økningen for
fastlegene var 58 pst fra 2003, mens den for avtalespesialistene − før korrigering − var
215 pst. I de siste fem årene før 2010 ble det stadig tydeligere at det var behov for å
gjennomføre en ny IKU. Legeforeningen hadde spilt inn en rekke krav om dekning av
ekstraordinære kostnader som ikke ble dekket over normaltariffen.
Undersøkelsen viser at inntektsutviklingen har vært som forutsatt på tross av den
betydelige kostnadsøkningen som har vært i perioden. Det viser at anslagene partene
har kommet fram til i forhandlingene har truffet relativt godt.

Fordeling og økning i driftskostnader — fastleger
2003

2009

Endring %

568 400

896 921

58 %

- Varekostnad

33 300

47 160

42 %

- Lønn og andre
personalkostnader

126 700

231 986

83 %

- Avskrivning

24 400

37 241

53 %

- Leie av lokale, lys, varme

143 100

273 626

91 %

- Verktøy, inventar mv +
fremmede tjenester

51 500

77 031

50 %

- Kontorkostnader,
telefon, porto m.v.

39 700

57 253

44 %

- Bilkostnader

13 800

2 743

- 80%

- Reisekostnader

4 500

4 339

-4%

Sum driftskostnader
Av dette blant annet:

3.6. IKU og normaltariffen for 2011

I de seneste års forhandlinger − før den nye undersøkelsen forelå − hadde
Legeforeningen hevdet at det var store økninger i driftskostnadene på grunn av
modernisering av praksisene, økt bruk av hjelpepersonell, nye krav til lokaler og økt
utbredelse av IT-verktøy siden undersøkelsen i 2003. Dette viste seg å stemme godt
med den virkeligheten IKU presenterte: en total økning på 58 pst siden 2003.

3.7. Kostnader til IKT og Norsk helsenett

Allmennlegene har vært først i helsetjenesten med å utvikle IKT-systemer og koble
seg på Norsk helsenett − men til en høy kostnad, nytteverdien tatt i betraktning. Nettet
er først til nytte når også andre deler av helsetjenesten er på systemet. En grundig
rapport fra en partsammensatt gruppe med Legeforeningen og helsemyndighetene
fastslo i april 2010 at nytteeffektene for legekontorene ikke dekker investeringene og
de løpende kostnadene for legekontorene, og at overgangen til Norsk helsenett per i
dag ikke har gitt forventede gevinster for legekontorene. Konklusjonen medførte en viss
kompenasjon i normaltarifforhandlingene i 2010.

3.8. Pensjonsforpliktelser

Ved innføringen av fastlegereformen i 2001, oppstod det en utfordring knyttet
til ansvaret for kommunalt ansatt hjelpepersonell og deres pensjonskostnader.
Uforutsigbare kostnader for legevirksomheter som har hjelpepersonell med avtale om
kommunal tjenestepensjon har senere vært et særskilt tema. Dette gjelder i særlig
grad tidligere kommunale legesentre som er privatisert, og hvor de ansatte har fått

159

ALLMENNLEGEFORENINGEN 75 ÅR

videreført sine pensjonsrettigheter ved overdragelsen fra kommunen til legen.
Lovendringer som fant sted i 2004 gjør at slike offentlige tjenestepensjonsordninger ikke
passer for små virksomheter som legekontor.
Legeforeningen har arbeidet for å avverge tariffavtaler med vidtrekkende
pensjonsforpliktelser for leger, gjennom bistand til legekontorene i situasjoner der dette
er påkrevet – og gjennom arbeidet overfor Fagforbundet og Delta. I 2009 ble det inngått
en mønsteravtale med Delta.
I forbindelse med forhandlinger om normaltariffen i 2009 ble 5 millioner kroner
avsatt til å dekke de urimelige utslagene av premieregulering for ansatte med slik
offentlig tjenestepensjonsordning. Det ble med andre ord ikke gitt midler til en generell
kompensasjon av alle utgifter til pensjonspremie, men til en buffer for å kunne dekke
kostnader for de som er omfattet av lovendringene. Kostnadene forbundet med pensjon
til sykepleiere faller utenfor dette, da sykepleierordningen er en egen lovfestet ordning.

4. Særskilte utfordringer
4.1. Bruk av pasientjournal til andre formål

Allmennlegeforeningen og Legeforeningen har i mange år arbeidet med å begrense
bruken av pasientjournal til formål utenfor helsetjenesten. Fra 2007 satte Legeforeningen
et betydelig fokus på bruk av pasientjournaler i forsikringssaker og i forbindelse med
NAVs tildeling og kontroll av ytelser. Dette var en av de viktigste profileringssakene på
landsstyremøtet på Kongsberg i 2007. Leder Jan Emil Kristoffersen var sentral i dette
arbeidet.
Samme år fikk problemstillingen ny aktualitet med et høringsnotat fra Arbeids- og
inkluderingsdepartementets om tiltak mot trygdemisbruk. Det har vært åpenbare
uenigheter mellom NAV og Legeforeningen både mht. faktum, det vil si omfang
og rutiner ved innhenting av opplysninger, og tolkningen av lovhjemmelen for
opplysningsplikten. Legeforeningen har satt fokus på saken gjennom en rekke foredrag og
artikler i aviser, Tidsskriftet og foreningens nettsider. I tillegg har både konkrete saker og
prinsipielle spørsmål vært diskutert i møter med sentrale myndigheter, politikere og NAV.
Dette har resultert i at NAV har gjennomgått sine rutiner for innhenting av opplysninger.
Legeforeningen har gått inn for et forbud mot at forsikringsselskapene kan innhente hele
journalen ved tegning av helse- eller livsforsikring, samt at lovrestriksjoner på bruk av
pasientjournal ved oppgjørssaker må utredes. Dette har medført visse begrensninger
for forsikringsselskapene og fått betydning for avtalen mellom Legeforeningen og
Finansnæringenes hovedorganisasjon om bruk av fullstendig journal.

4.2. Aksjon riktig takstbruk

Aksjonen som Rikstrygdeverket (RTV) igangsatte på midten av 1990-tallet medførte
høyere bevissthet om riktig takstbruk. Samtidig oppstod det en rekke enkeltsaker
pga. uenighet mellom leger og Rikstrygdeverket: Var takstbruken et utslag av tilfeldig
variasjon i pasientpopulasjonen, eller representerte den et overforbruk? En sak endte i
Høyesterett, som ga staten medhold i at den kunne overprøve takstbruken. Imidlertid ble
det lagt til grunn at man må utvise forsiktighet med å gripe inn i det medisinsk-faglige
skjønnet.
Legeforeningen skaffet oversikt over utfordringer for iverksettelse av tiltak fra
Rikstrygdeverket mot legene, i et eget prosjekt rundt millenniumskiftet. Tiltakene var
blant annet å reforhandle kollektivavtalen på flere punkter for å gi bedre forutsigbarhet
og ved å gjøre endringer i Legeforeningens deltakelse i kontrollorganet. Det ble besluttet
at Legeforeningen måtte trekke seg ut av praksisutvalgene som var partssammensatt, for
bedre å kunne angripe feilaktige vedtak. Legeforeningen forfulgte enkelte vedtak rettslig,
noe som i all hovedsak endte med forlik og en bedre nyansering av forvaltningsvedtaket.
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Ny lovgivning fra 2007 endret noe av ordningen som tidligere var regulert i
kollektivavtalen.
Med opprettelsen av HELFO som ansvarlig for refusjon av legekostnader og som
en underliggende etat til Helsedirektoratet i 2009, har nye utfordringer oppstått.
Legeforeningen har etablert en fast kontaktarena for å finne løsninger på de
utfordringer som oppstår.

4.3. Gjenværende legers innflytelse i tildeling av hjemmel

Det oppstår en del spørsmål knyttet til kombinasjonen av privat praksis og eierskap
og offentlig avtalehjemmel. Ved innføringen av fastlegeordningen var det helt sentralt
for Legeforeningen at gjenværende leger i en praksis har innflytelse over hvem som
kommer inn i deres private gruppepraksis. Dette har i perioden vært en utfordring mht.
koblingen mellom fordeling av en hjemmel som forvaltningsvedtak og plasseringen av
hjemmelen i en privat praksis. Det fleste tvister om spørsmålet er løst utenrettslig, det
vil si i minnelighet utenfor domstolene.
Det følger av rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen om allmennlegepraksis
i fastlegeordningen i kommunene punkt 5.5 annet ledd at, ved tildeling av hjemmel
lokalisert til gruppepraksis, skal gjenværende legers uttalelse tillegges stor vekt,
såfremt det er lagt vekt på saklige kriterier i henhold til kommunehelsetjenesteloven §
4-2. Tilsvarende gjelder ved etablering av delelister, jfr. bestemmelsens tredje ledd.
I 2010 hevdet KS at bestemmelsen strider mot habilitetsreglene i forvaltningsloven,
og at den derfor må endres. KS har anført at retten til å uttale seg må anses som å
utføre arbeid for et forvaltningsorgan jfr. forvaltningslovens § 10. Det innebærer etter
KS sitt syn at legene blir inhabile i henhold til forvaltningslovens § 6, idet legene har
egeninteresse i utfallet. KS frafalt kravet om endring ved denne revisjonen.
Legeforeningen mener at legene må ha en viss innflytelse over hvilken lege som
kommer inn i den private praksis, og at evne til å drive praksis i samarbeid med andre
må tillegges vekt. Spørsmålet vil være gjenstand for diskusjon også i tiden fremover.

4.4. Kjøp og salg av praksis

Det ble utarbeidet retningslinjer for tildeling av fastlegeavtale og overdragelse av
praksis i forbindelse med iverksettelse av fastlegeordningen i 2001. Etter hvert ble det
avdekket stor usikkerhet blant medlemmene både mht. saksgangen ved kommunens
tildeling av fastlegehjemmel til ny lege og mht. overdragelsen av praksisen mellom
legene.
I samråd med Aplf igangsatte sekretariatet et arbeid for å utrede alle sider av
tildelings- og overdragelsesprosessen. På bakgrunn av eksisterende regelverk trakk
man opp tre hovedproblemstillinger: For det første var det spørsmål hva som kan
kreves overdratt, for eksempel om samarbeidsavtaler kan kreves overdratt. For det
andre var det stor usikkerhet mht. beregning av verdien av opparbeidet praksis. For det
tredje ble det konstatert et behov for nærmere retningslinjer for nemndbehandling ved
uenighet om pris.
Utredningen foreslo tiltak på flere områder. Det ble etablert en egen nettside
for overdragelse av praksis. Det ble utarbeidet retningslinjer for tildelings- og
salgsprosessen i form av en dreiebok. Videre ble det utarbeidet informasjon til
pårørende av praksisinnehavere som var døde eller ikke greide å ivareta sitt eget tarv.
Det ble laget omsetningsmelding for innrapportering av salg til Legeforeningen.
I 2003 kom spørsmålet opp igjen fra helsemyndighetene og saken ble drøftet i
SSU etter enkelte påviste ”usaklige” forskjeller i prissetting. Legeforeningen påtok
seg å vurdere tiltak. Det ble foreslått en nasjonal nemnd som ble iverksatt i 2006.
Legeforeningen har ansvaret for forvaltningen av nemnden.
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Utdanningsfond II
Utdanningsfond II ble etablert 1. april 1984 som et samarbeid mellom Legeforeningen,
Staten gjennom Helse- og omsorgsdepartementet og KS ved at en del av
inntektsoppgjøret fra normaltariff-forhandlingene hvert år avsettes til videre- og
etterutdanningsformål for leger som omfattes av fondets vedtekter og retningslinjer.
Startkapitalen var på 8 millioner kroner. Fond II ledes av et partssammensatt
fondsutvalg der Legeforeningen har 3 medlemmer, hvorav Allmennlegeforeningens
representant er utvalgets leder. Staten og KS har et medlem hver. Legeforeningens
sekretariat ivaretar administrative rutiner og den daglige drift. Ankesaker og prinsipielle
saker avgjøres i Fondsutvalget. Avgjørelsene her er endelige og kan ikke ankes.
De evalueringer som er gjennomført, også eksterne, konkluderer med at fondet
forvaltes på en kostnadseffektiv måte.

Eirik Bø Larsen
Fastlege. Spesialist i
allmennmedisin
Leder Oppland
legeforening
1994—1997
Styremedlem Aplf
1996—2001
Leder fondsutvalget for
Utdanningsfond II
1996—2012 (17 år)
Visepresident i UEMO
(Den Europeiske
llmennlegeforeningen)
2007—2011
Leder for Dnlfs
delegasjon til UEMO
1998—2007

Opprinnelig dekket fondet alle legitimerte utgifter forbundet med stønadsberettigede
kurs for privatpraktiserende spesialister og allmennleger/kommuneleger i allmenneller samfunnsmedisinsk hovedstilling. Senere er også leger i arbeidsmedisinsk
hovedstilling omfattet av ordningen.
Økte refusjoner fra fondet kombinert med redusert kapitaltilførsel førte i 1995 til
at man måtte innføre visse begrensninger i fondets ytelser. Det ble blant annet
innført skjerpede maksimalsatser, og kursavgift ble ikke lenger refundert. For å bedre
økonomistyringen ble det også innført en søknadsfrist for refusjon av utgifter på 3
måneder etter kursets slutt. Tiltakene hadde den tilsiktede effekt, og fondets økonomi
bedret seg gradvis til egenkapitalen i 2007 var på ca. 160 millioner kroner, tilsvarende
ca. 5 ganger årlig uttak. Avsettingene fra Normaltariffoppgjøret tilsvarte i denne
perioden omtrent årlig uttak (omkring 25 millioner kroner). Kapitaløkningen skyldtes
positive finansinntekter gjennom bank- og aksjefondsinnvesteringer.
Fondsutvalget fant det ikke hensiktsmessig at Fond II skulle akkumulere kapital
utover en egenkapital på ca. 3 ganger årlig uttak, men mente at pengene burde
komme stønadsberettigede leger til gode. Det ble derfor fram mot 2007/2008
innført endringer som økte fondets utbetalinger. Blant annet ble stønadsrammen
for kurs i utlandet økt, leger i arbeidsmedisinsk hovedstilling ble inkludert
og hospiteringsopphold, praksisbesøk og smågruppevirksomhet ble gjort
stønadsberettigede. Fond II overtok også ansvaret for allmennpraktikerstipendordningen fra Utdanningsfond I p.g.a. dette fonds sviktende økonomi. Satsene ble
økt og man opprettet tilsvarende stipendordning for forskningsformål også for
privatpraktiserende spesialister.
Som et tiltak for å stimulere til sårt tiltrengt nyrekruttering til allmenn- og
samfunnsmedisin, vedtok fondsutvalget å dekke kursavgiften til obligatoriske
grunnkurs i disse to spesialitetene da utdanningskandidatene ofte befinner seg i en
økonomisk krevende etableringsfase. I de siste årene har antall søknader om støtte økt
vesentlig i tråd med hensikten bak tiltakene. Fra 2010 til 2011 økte antall søknader med
ca. 16 %. Med unntak av utdanningskandidatene i allmenn- og samfunnsmedisin har
ikke utgiftene per søknad økt vesentlig.
Som følge av disse endringer, nedgangen i finansmarkedet og fordi kroneverdien av
avsetningene til fondet ikke har vært økt siden 2007, har fondets kapital i tidsrommet
2007 til 2011 falt fra ca. 160 til 100 millioner kroner, tilsvarende bare drøyt 2 ganger
årlig uttak. Fondsutvalget har derfor vært nødt til å innføre nye begrensninger på
ytelsene blant annet ved innføring av egenandel, bortfall av diettgodtgjøring og
reduserte maksimalsatser for hotellopphold. Ytelsene er nå harmonisert med
Utdanningsfond III.
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Fondsutvalget redegjorde for fondets negative utvikling i Sentralstyret vinteren 2012, og
tilskuddet gjennom normaltariff-forhandlingene våren 2012 ble økt med
ca. 30 % til 33,8 millioner kroner for 2012/2013. Sammen med innsparingene som
følger av endringene i retningslinjene, ser fondet ut til å gå i balanse for 2012. For at
Fond II fortsatt skal spille en vesentlig rolle for utviklingen av norsk allmennmedisin,
er det avgjørende at avsetningene også i fremtiden blir tilstrekkelige til å hindre en
nedbygging av fondets kapital.
I 2011 ble 6451 søknader om kursstøtte innvilget, og totalt refusjonsbeløp var ca. 40
millioner kroner. Antall søknader fordelte seg på de forskjellige legegrupper som følger:
Spes. Allmennmedisin kurs i Norge: 3111
Spes. Allmennmedisin kurs i utlandet: 154
Utdanningskandidater allmennmedisin/samfunnsmedisin: 2571
Øvrige spesialister kurs i Norge: 439
Øvrige spesialister kurs i utlandet: 176
I tillegg er det de siste årene bevilget støtte til allmennmedisinsk forskningsstipend for
tilsammen 52 stipendmåneder per år. Ordningen forvaltes gjennom Allmennmedisinsk
forskningsutvalg. Tilsvarende er det bevilget støtte til 18 forskningsstipendmåneder for
øvrige privatpraktiserende spesialister gjennom PSL samt til smågruppevirksomhet og
hospiteringsopphold.
Som tallene viser er det et stort antall støtteberettigede leger som benytter seg av
Fond II for faglig oppdatering innenfor et variert videre- og etterutdanningstilbud,
og antallet er økende. Det er således grunn til å tro at fondet gjennom mange år
har hatt, og fortsatt har, stor betydning for utviklingen av norsk allmennmedisin.
Allmennlegeforeninger i mange europeiske land ønsker seg en økonomisk
støtteordning for videre- og etterutdanning etter norsk mønster.
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Allmennleger og samfunn
Samarbeid og konflikt
I den aktuelle perioden ble rammebetingelsene for Legeforeningens arbeid
stadig utfordret og stilte krav om innsats langs flere akser. Som organisasjon
måtte Legeforeningen balansere ulike synspunkter og interesser mellom flere
organisasjonsledd. Det krevdes samarbeid med flere politiske partier både i
posisjon og i opposisjon. Mindretallsregjeringer kan være forklaringen på at dette
samarbeidet på mange måter ga gode resultater.

Det inntektspolitiske unntaksår

Sverre Edvard
Strand
Pensjonist
Forhandlingssjef i
Legeforeningens
sekretariat
1978—1998

For sammenhengens skyld gripes det ett år tilbake i forhold til den periode som
skal omtales. Statsministeren (Gro Harlem Brundtland) hadde proklamert et
«inntektspolitisk unntaksår», noe det var gode nasjonaløkonomiske grunner til.
Legeforeningen sluttet opp om initiativet. Unntaksåret skulle imidlertid vise seg å
få langt alvorligere konsekvenser for de praktiserende leger enn for andre. Andre
grupper — og for så vidt også sykehuslegene — gikk inn i 1987 med lønnsoverheng
som ga en automatisk lønnsvekst på 6,8 %. De praktiserende leger hadde oppgjør
1. januar, startet regnskapsåret med en vekst i sine praksisutgifter som ville bli
godt over 7 %. Da vi kom til forhandlingsbordet om normaltariffen, var staten
uvillig til å foreta den vanlige, retrospektive korreksjonsberegning av takstnivået.
Man var heller ikke villig til å kompensere for utgiftsøkningen til hjelpepersonellets
arbeidstidsforkortning. Dette måtte praktiserende leger — i likhet med andre
næringsdrivende - selv kompensere med økt effektivitet, mente staten. Staten
var innstilt på en delvis kompensasjon for økte praksisutgifter, men ville ikke
innrømme legene noe netto inntektstillegg. Vi konstaterte at allmennlegenes netto
næringsinntekter da ville bli redusert med gjennomsnittlig kr 51.000 pr år, og
valgte å bryte forhandlingene.
Departementet fremmet en stortingsproposisjon om saken og fastsatte en
midlertidig forskrift om maksimalpriser på legetjenester. Vi henvendte oss
følgelig til Stortinget. Men stortingsflertallet skuffet oss. Selv om både komiteog plenumsbehandlingen viste at flertallet var enig med Legeforeningen, fikk
vi likevel ikke rett. Riktignok prinsipielt rett, men uten at noen gjorde noe med
saken. Flertallet nøyde seg med å forutsette at fremtidige forhandlinger måtte
følge Legeforeningens oppskrift. Staten gjorde som den hadde sagt – regulerte
takstene ut fra en vekst i praksisutgifter på 7,1 % og anbefalte kommunestyrer og
fylkesutvalg å øke driftstilskuddene tilsvarende. Dessuten ble fondsavsetningene
også regulert med 7,1 %. Et nytt fond III for sykehuslegene, som vi var lovet, måtte
utstå til senere.

Konflikten var et faktum

Vi unnlot å ramme legetjenestene direkte, utover en 5 timers ”sit down”aksjon. Vi hadde i stedet kollektivt sagt opp det direkte oppgjør med trygden i 11
bykommuner. Vi noterte priser — som det heter — og ga ut et tilleggstaksthefte
for ytelser som trygden ikke refunderte (og som derfor ikke var omfattet
av maksimalprisene). Vi utga et eget regningskort, som erstattet trygdens.
Vi påla medlemmene i de berørte kommuner å postlegge selv de minste
refusjonskrav og enkeltregninger på tlf. konsultasjoner på pasientenes vegne.
Gjennom våre posisjoner i daværende AF holdt vi kontakt med departementet,
og i det øyeblikk vi mente departementet hadde «mørnet» tilstrekkelig, tilbød
vi en fredsslutning gjennom en rammeavtale med AF for alle grupper av
privatpraktiserende helsepersonell. Rammeavtalen fastla en nøyaktig prosedyre
for hvorledes forhandlinger skulle skje og hva de skulle dreie seg om. Den fastla en
voldgiftsløsning for rettstvister om forhandlingsresultatene og utelukket heller ikke
voldgift om interessetvister, så sant de ikke dreide seg om prinsipielle spørsmål
eller om Regjeringens politikk.
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Etter et halvår, den 15. oktober, gikk Regjeringen med på avtalen og konflikten var løst.
Vi endret avtaleperiodene for å få de store inntektsoppgjørene på avstand, og inngikk en
overgangsavtale som rettet opp noe av etterslepet. Staten opphevet sine prisforskrifter,
og det hele var nesten fryd og gammen. Men vi hadde vært på nippet til å få en mer
omfattende krig med samfunnet, og den ville vi neppe ha vunnet. Vi opplevde også en
betydelig grad av intern murring. Medlemmene hadde varierende problemer med å
tilpasse seg oppgjør med pasientene, og noen opplevde en ødeleggende konkurranse fra
nærliggende kommunale legesentra, som stadig praktiserte direkte oppgjør.

Omstridt legeordning

Bistanden overfor yrkesforeningene gjaldt ikke bare inntektsoppgjørene. Like viktig
var selve legeordningen - retten til å etablere seg med refusjon fra folketrygden,
inntektssystemet og inntektsnivået mv. Helt fra 1979 og inntil fastlegeordningen ble
innført i 2001 var legeordningen mer eller mindre kontinuerlig gjenstand for utredning
eller for politiske utspill fra Regjeringen. Bakgrunnen for det politiske trykk var for det
meste to-delt:

-

"Legeforeningen
måtte stadig
forsvare faget mot
politikken"

Geografisk skjevfordeling av leger medførte en tilsvarende skjevfordeling i
bruken av trygdemidler, og
Offentlige kostnader ved den private legevirksomhet økte vesentlig mer
enn den økning som ellers ble budsjettert av kostnads- og volumutvikling i
helsetjenesten.

Privatpraksisordningen og takstsystemet ble også utsatt for faglig kritikk. Bl.a. ble det
stadig hevdet at legene fikk for sterke incentiver til å prioritere det rent kurative arbeid
i forhold til forebyggende og helsefremmende tiltak. Videre ble det hevdet at ordningen
prioriterte kjappe konsultasjoner, evt. med høyt forbruk av laboratorieprøver (som ble
påstått ikke alltid å være medisinsk indisert) på bekostning av pasienter med komplekse
sosialmedisinske eller psykiatriske problemstillinger. Alternativet skulle være å innføre en
fastlønnsordning som forutsetningsvis skulle fungere nøytralt i forhold til legenes faglige
adferd og prioriteringer.
Etter at kommunene fikk en del av finansieringsansvaret (1984), var det inntil
fastlegereformen egentlig aldri fred omkring privat praksis og refusjonsordningen.
Tross noen tilbakeslag hindret det likevel ikke Legeforeningen å utvikle relativt gode
økonomiske vilkår for det store flertallet av praktiserende leger, og med mulighet for
andre leger til å benytte allmennlegenes vilkår ved frivillig deltakelse i legevakt.
Mange innså imidlertid — og fryktet — at etableringen av kommunalt ansvar for
organisering av de praktiserende legers virksomhet før eller siden ville medføre
ytterligere innskrenkninger i rammebetingelsene for å drive legepraksis. Og
endringsforslagene ynglet. Men i Stortinget var det ofte et spinkelt flertall som avverget
de mest vidtgående forslag om endringer. Det gjaldt bl.a. forslag om kommunalisering
av folketrygdens budsjett for utgifter til legehjelp og innføring av et anbudsprinsipp som
finansieringsordning for privatpraksis. Videre gjaldt det Borgenvikutvalgets forslag om
en 43 % reduksjon av refusjonene mot økning av driftstilskudd og fullstendig bortfall av
refusjon for avtaleløse leger.
Majoriteten av praktikere hadde valgt å utøve sitt yrke med den selvstendighet og frihet
som bare privat praksis kunne innebære. Man måtte imidlertid venne seg til tanken om
at det fra tid til annen kunne være et parlamentarisk flertall i Norge som ønsket at de
offentlige utgifter til privat praksis skulle være under stram kontroll, både ved at antall
refusjonsberettigede leger skulle være regulert og ved inntektspolitisk kontroll med
forhandlingsøkonomien. Representanter for helsemyndighetene ønsket også å sikre at
trygdens midler til legehjelp ble kanalisert mot legeoppgaver og prioriteringer som det
demokratiske system i kommunene og i helseforetakene hadde politisk ansvar for. Det
ga seg uttrykk i en trang til å påvirke legenes prioriteringer. Legeforeningen måtte stadig
forsvare faget mot politikken.
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Forhandlingene om de økonomiske vilkår for privat praksis kan knapt kalles frie i vanlig
forstand. Staten har ikke som mål å øke allmennlegenes timefortjeneste, snarere det
motsatte. Legeforeningen har motsatt seg forsøk på å normere inntektene. Det til
enhver tid aktuelle inntektsnivå og de individuelle ulikhetene er dels resultat av en
forhandlet utvikling, dels av medisinske og teknologiske endringer i allmennmedisinen
og spesialistpraksis og for øvrig en differensiert utvikling av praksisprofiler. For den
private praksis som finansieringsform, driftsform og livsform så Legeforeningen det
som en fordel at det er slik.

"Forhandlingene
om de økonomiske
vilkår for privat
praksis kan knapt
kalles frie i vanlig
forstand"

Lov om stillingsstopp

Etter forslag fra Regjeringen vedtok Odelstinget 3. mai 1988 en midlertidig lov
om regulering av legetjenester med forbud mot å opprette nye legestillinger og
praksisavtaler for leger. Legeforeningen hadde på forhånd ført en lengre diskusjon med
myndighetene om saken, men greide altså ikke å forhindre at forslaget ble fremmet.
Lovforslaget representerte opprinnelig en varsom tilnærming til det underliggende
problem med en betydelig geografisk skjevhet i fordelingen av leger. Men gjennom
sosialkomitéens behandling ble lovutkastet, etter forslag fra Krf, skjerpet i betydelig
grad. Den endelige lov ga Kongen en åpen fullmakt til å beordre leger til å tjenestegjøre
i utkantstrøk med legemangel.
Landsstyret påla sentralstyret å planlegge en aksjonsuke medio juni med en serie
tiltak. Det ble bestilt en annonsekampanje i landets nr. 1-aviser og et jakkemerke med
teksten «Nei til beordring av leger». Videre en bred medlemsinformasjon, et pålegg om
å nedlegge arbeidet én dag (med unntak bare for beredskap for øyeblikkelig hjelp) og
et pålegg til styret i fylkesavdelingene om å planlegge og koordinere lokale markeringer
for å synliggjøre protesten. essuten bevilget landsstyret 1 mill. kr. pr. år i tre år til
stimuleringstiltak i enkelte kommuner og i enkelte spesialiteter i Finnmark. Hensikten
skulle være å vise at det med positive virkemidler ville være mulig å rekruttere og
beholde leger også i utkantstrøk. Utgiftene skulle dekkes ved en ekstrakontingent på
kr. 100,- pr år i tre år, øremerket for formålet.
Vedtaket ble avsluttet med en betinget forhandlingsfullmakt til sentralstyret med
sikte på en avtale om visse reguleringer av legearbeidsmarkedet og faglige, sosiale og
økonomiske stimuleringstiltak med det formål å gi en tilfredsstillende legedekning i
utkantstrøkene.
Allerede i slutten av mai året etter, var en slik avtale med KS og Oslo kommune på
plass under den forutsetning at loven om stillingsstopp skulle oppheves. Avtalen
etablerte et partssammensatt legefordelingsutvalg, som bl.a. skulle avgjøre
søknader om opprettelser av nye stillinger og praksisavtaler. Uten tillatelse fra
legefordelingsutvalget kunne det ikke opprettes nye legestillinger eller avtaler om
privat praksis for allmennleger og spesialister. Medlemmer av Legeforeningen fikk
forbud mot å la seg ansette i nyopprettet stilling som ikke var godkjent av utvalget.
Medlemmene avfant seg med disse restriksjoner mot et løfte om at det skulle
være fritt fram for avtaleløs etablering (noe det også var inntil 10.10.92-reglene, da
løftebruddet var et faktum. )
Opphevelsen av loven og innføringen av avtalen var en seier for prinsippet om
frivillighet ved regulering av legearbeidsmarkedet. Legeforeningen gikk her inn i
en rolle hvor foreningen måtte foreta prioriteringer av både faglig, helsepolitisk og
distriktspolitisk art. Det ga ansvar og forpliktelser ut over hva fagforeninger normalt
påtar seg, men rollen ga også en betydelig innflytelse over den videre utbygging av
helsetjenesten og bidro til tillit og forståelse for legenes krav på andre områder.
Pålegget til medlemmene om å streike i 5 timer ble sabotert av ca. 40 leger. Det utløste
krav om eksklusjoner fra andre medlemmer. Alt etter omstendighetene og motivene
reagerte sentralstyret med å ilegge en liten økonomisk straff og oppfordringer om
grundig gjennomtenkning av medlemskapsforpliktelsene.
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Nye takstprinsipper 1990. Takster for tidsbruk. Backlash i 1991

Under Tove Strand som sosialminister tok staten initiativ til å utrede nye
takstprinsipper. Tove Strand mente at takstheftet burde forenkles. Takster burde
radikalt slås sammen og bruk av mer pasienttid burde premieres, mente hun. Også
vi kunne tenke oss en viss sammenslåing og ante etter hvert at en mulighet for
at forhandlinger på slike premisser kunne gi brukbar uttelling. Det ble nedsatt et
partssammensatt utvalg, som jobbet i lengre tid uten å komme til noe radikalt. I de
etterfølgende forhandlinger ble det imidlertid avtalt noen gode insentivtakster. I tillegg
til takstpotten omfordelte vi midler fra laboratorietakster og andre enkle prøver til
tidstakster og en egen takst for fullstendig undersøkelse av allmennlege som tillegg
til konsultasjon. Dessuten argumenterte vi for ytterligere en pott, hvorav det meste
ble lagt inn direkte i konsultasjonshonoraret. Ved bedømmelsen av nivået på de nye
takster, særlig på taksten for fullstendig undersøkelse, ble det i begge parters estimater
gjort til dels store feil. De nye takstene ble innført 1. juli 1990. Allerede i september
ble vi kalt tilbake til forhandlingsbordet for å forhandle om begrensninger. Vi ble enige
om begrensninger, men trygderegnskapet viste at de ikke var sterke nok. Backlashen
kom i 1991. Effekten av 90-oppgjøret var en helt ekstraordinær vekst i refusjoner for
allmennleger i annet halvår. Veksten fortsatte inn i 1991 og var de første 4 mnd.
38 % høyere enn de første 4 mnd. året før. Fastlønte legers legevaktshonorarer økte
tilsvarende med nesten 54 %.
Staten påviste at forskjellen mellom forhandlet og faktisk økning i trygderefusjonene
for hele takstkomplekset fra 1990 til 91 ville bli 268 mill. kr. Finansdepartementet
hadde også merket seg at akkumulert kapital i våre fond var blitt vesentlig høyere
enn staten hadde forutsatt. Staten reiste på dette grunnlag motkrav om en samlet
reduksjon av refusjoner og fondsavsetninger på 300 mill. Staten ville dessuten innføre
kraftige begrensninger og innsparinger på de nye tidstakstene og i tillegg gjøre
tørrkjemitakstene direkte tapsbringende.Vi sto da overfor valget mellom å bryte
og gå inn i en avtaleløs situasjon, eller å gå inn i en diskusjon om en akseptabel
nivåkorreksjon ut fra de utilsiktede virkninger av 90-oppgjøret. Vi valgte det siste og
prøvde å gjenreise troverdigheten ved takst-og forhandlingssystemet. Dette valget
reflekterte at også vår delegasjon innså at det var grunnlag for statens motkrav.
Forhandlingene balanserte på randen av brudd inntil motkravet var redusert til 182 mill
kr., samtidig som vi hadde oppnådd en ny pott på 103 mill. kr. som gikk til motregning
sammen med en reduksjon i de samlede fondsavsetninger på 47 mill. kr. Det ble gjort
endringer i takstbruken, dels til motregning og dels til omfordeling. Resultatet ble
til sjuende og sist at vi netto måtte gi fra oss 30 mill kr, vesentlig fra allmennlegene,
hvilket heller ikke var urimelig, når vi så oppgjørene for 2 år under ett. Adgangen til
refusjon for tørrkjemitakstene ble ikke endret.

Inntektsundersøkelsen i 1991. Tilbakeslagene i 1993—96.

Jeg går ikke inn på forløperen til fastlegeordningen - avtalen om forsøk med
listepasientordning i 4 kommuner — som ble forhandlet i 1991. Jeg går heller
ikke i detalj inn på Borgenvikutvalgets forslag om å øke driftstilskuddsandelen på
bekostning av refusjonene, samtidig som fastlønnstilskuddet til kommunene skulle
økes. Forslagene omfattet også forenklinger av takstsystemet og innføring av et
tilsynssystem med refusjonsutbetalingene til de enkelte leger. Regjeringen prøvde
en short cut, og fremmet forslagene direkte i forbindelse med statsbudsjettet.
Legeforeningen svarte med intens lobbyvirksomhet. Den politiske situasjonen gjorde
Senterpartiet til et nøkkelparti, og via leger som var medlem i Sp, fikk vi Anne Enger
Lahnsteins forståelse for vår motstand. Vi greide ikke å hindre at Senterpartiet stemte
sammen med Ap og sikret flertall for det såkalte 10.10.92-vedtaket om begrensinger
i retten til trygderefusjon. Dette løftebruddet ble lenge stående som et åpent sår i
forholdet mellom Legeforeningen og Ap.
Jeg velger i det videre å konsentrere meg om det neste virkelige tilbakeslaget, som
kom etter salderingsdebatten i Stortinget ved juletider i 1992, da Ap, Krf og Sp fant
hverandre i en korridor en sen natt og ble enige om å «kviste» trygdebudsjettet
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med 200 mill. kr. i refusjoner på årsbasis. De viste til den nylig offentliggjorte
inntektsundersøkelsen som alibi for «kvistingen». Legene tjente nok allikevel, sa de.
Undersøkelsen hadde vist at i perioden fra 1985 til 1991 hadde

"Vi fektet,
men kunne
lite gjøre med
virkeligheten"

-

bruttoinntektene for avtalelegene økt med gjennomsnittlig ca. 77 %, mens den
for-handlede ramme for inntektsøkning bare hadde økt med 38,4 %.

-

nettoinntektene for avtalelegene økt med gjennomsnittlig 101,8 %, mens
lønnsinntektene for den gruppe som staten sammenlignet avtalelegene med,
hadde økt med bare 28 %.

Dessuten var det et faktum at antallet avtaleleger hadde vært omtrent uendret når det
gjaldt allmennleger og faktisk var blitt redusert når det gjaldt spesialister. Den store
veksten kunne altså ikke forklares som volumvekst. Vi måtte rett og slett innrømme for
oss selv at de praktiserende leger hadde oppnådd betydelig overkompensasjon.
Vi fektet, men kunne lite gjøre med virkeligheten. Det skulle bli verre. Den
tverrpolitisk funderte Kleppe II-utredningen baserte seg på noen grove misforståelser.
Den gjentok Borgenvikutvalgets forslag om mindre stykkprisandel og høyere
driftstilskudd. Den foreslo også omlegging av betalingen for legevakt til fast lønn.
Videre at avsetningene til fond skulle opphøre, eller reduseres, for 1993 med
100 mill. kr. Vår strategi var å påvirke sosialkomiteen og vi fikk faktisk god hjelp
både av Administrasjonsdepartementet og Sosialdepartementet. Da vi kom til
forhandlingsbordet var motkravene redusert. Etter forhandlinger måtte vi ut med 230
mill.kr. Som i 1991 endte det med at vår delegasjon svelget ubehaget ved oppgjøret.
Vi visste at det kunne ha gått verre! Og - som trygdens regnskap viste - forsvant det i
virkeligheten bare halvparten, 114 mill. kr. hvorav 54 mill. kr. i refusjoner og 60 mill. kr.
til Legeforeningens fond.
Helsemeldingen ble først fremlagt i september 1994. I proposisjonen om
statsbudsjettet for året etter foreslo Regjeringen på nytt å øke driftstilskuddene til 50
% på bekostning av refusjonene. Igjen ble forslaget utsatt til stortingsbehandlingen av
helsemeldingen våren 1995. Under behandlingen skjedde en ny utsettelse. Stortinget
fredet legenes oppgjørsordning og ba Regjeringen om en ny melding om legetjenesten.
Oppgjøret sommeren 1996 avvek mye fra normalen. Det hadde sammenheng
med det ekstraordinære oppgjøret for sykehuslegene, der den samlede virkning
av lønnstilleggene kunne variere fra ca. 17 % til ca. 24 %, for en gjennomsnittlig
arbeidstids- og vaktsituasjon. I Oslo kommunes og statens sykehus ble de
gjennomsnittlige tilleggene enda høyere. Det var ved å stille motpartene i vanskelige,
men lovlige tvangssituasjoner, at disse (den gang betydelige) lønnsøkningene
overhodet ble mulige. KS og statsadministrasjonen reiste krav om motytelser. De ble
på papiret definert slik at takstpotten for allmennleger og spesialister ble begrenset til
bare 14 mill.kr.
Aplf avfant seg i legesolidaritetens navn med den uformelle, men faktiske koblingen
av tariffområdene – som var skjedd denne gang. Man fikk imidlertid samme høst
Legeforeningens landsstyre med på et enstemmig vedtak om at «lønnsdannelsen for
privatpraktiserende og offentlig ansatte leger skal skje uavhengig av hverandre».
Året etter hamret Aplf inn budskapet om at Legeforeningen ikke én gang til kunne
avfinne seg med et dårlig oppgjør for privat praksis, og at foreningen måtte være
forberedt på å gå til aksjoner for å fremtvinge et tilfredsstillende tilbud fra motpartene.
Tilfredsstillende eller ikke – oppgjøret i 1997 fulgte i det minste et tradisjonelt løp og ga
et brukbart resultat i lys av «solidaritetsalternativet» som stadig var gjeldende.
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Mot en ny orden

I regjeringsposisjon hadde Ap siden 70-tallet konsekvent arbeidet for sterkere
offentlig engasjement i og styring av helsetjenesten. Dette prisverdige arbeid
hadde dessverre samtidig artet seg som en kamp mot privat legepraksis. Fra de
mange stortingsmeldingene i 70-årene og den aller første forhandlingsprotokoll
fra 1974, der Regjeringen varslet at man ville vurdere offentlig overtakelse av den
private praksis. Videre gjennom Nyhusutvalget og den første Ot.prp-en om lov om
kommunehelsetjenesten til det toppet seg ved fremleggelsen av Nasjonal helseplan
(1989—90) og forsøket på å gjennomføre Borgenvikutvalgets innstiling gjennom
statsbudsjettet (1992).
I Stortingsmeldingen om Nasjonal Helseplan fikk privatpraksis en utrolig negativ omtale.
Regjeringen foreslo å la folketrygden opphøre som felleskasse for refusjon av utgifter til
legehjelp og overføre den tilsvarende sum penger til kommunene og fylkeskommunene
i form av rammetilskudd. Departementet skrev meget forslagent at «privatpraksis da
ville få sin rettmessige plass i helsetjenesten». Dvs. hvis den viste seg å være billig
og god, kunne man anta at kommunesektoren ville ha interesse av slik virksomhet.
Hvis kommunesektoren derimot ikke så seg tjent med privat praksis, ville det være en
fordel for alle parter at privatpraksis opphørte «som lite forenlig med de mål vi har for
helsetjenesten»!
En gjennomføring av Borgenvikutvalgets forslag ville umiddelbart ha medført et betydelig
inntektstap for den daværende bestand av privatpraktikere. Enda verre var at fornyelsen
av utløpte avtaler og utviklingen av ny avtalepraksis ville ha stoppet fullstendig, rett
og slett fordi statens økonomiske ytelser overfor kommunesektoren ville ha gjort det
meningsløst og tapsbringende for kommunene og fylkeskommunene å fortsette med
privatpraksis i forhold til å satse på fast lønn ved helsesentra og poliklinikker.
Legeforeningen bidro sterkt til å stoppe de ulike initiativene etter hvert som de kom, til
tross for den betydelige politiske prestisje som var knyttet til dem fra departement og
regjering. I store deler av denne perioden var vi imidlertid sårbare for politisk hestehandel
mellom Ap og Sp. Det var også situasjonen i 1997 og la grunnen for Ot.prp. 47 om den
statlige avtalepolitikk.
Regjeringen — hevdet statsråd Hernes — var i denne perioden ikke prinsipiell
motstander av privat praksis og selvstendig næringdrift, men ville integrere den i et
system under offentlig styring. Vi aksepterte i tide at også staten kunne ha legitime
interesser i trygderefusjonene, og greide ved konstruktive underhåndsforhandlinger
med Hernes i sene nattetimer å snu komplottet med Sp til noe om representerte en
samfunnsmessig anerkjennelse av privat spesialistpraksis. Faktisk ledet dette til at
antall spesialistavtaler viste nesten en tredobling (fra 396 i 1997 til 1093 i 1999). For
privat allmennmedisin ble det vedlikehold av status quo inntil fastlegeordning ble
iverksatt. Vi greide også til slutt (ved intervensjon av Valgerd Svarstad Haugland)
å få fram tilfredsstillende forlik i Stortinget ved den første viktige behandlingen av
fastlegemeldingen, noe Ap i Stortinget senere slo seg til ro med.
En vanskelig tiårsperiode endte tross alt i optimismens tegn.
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Kvinner og menn i norsk allmennmedisin –
fordeling og rekruttering
Det sies ofte at forgubbing preger fastlegeordningen og faget allmennmedisin. Det er en
sannhet med modifikasjoner. De fleste allmennleger over 50 år er menn, men de utgjør
under halvparten av landets fastleger. I de yngre aldersklassene, derimot, dominerer
kvinnene. Hvilke trender gjør seg gjeldende for fremtiden?
Før 1990 kunne legelauget med rette kalles en mannsbastion. Senere har den
kvinnelige legepopulasjonen i Norge økt suksessivt, på samme måte som i andre
vestlige land (1). Mot slutten av 1980-årene ble det balanse i kjønnsfordelingen på
medisinstudiet ved norske universiteter. I dag er 60−70 % av medisinstudentene
kvinner.
Per januar 2013 er 46,5 % av Legeforeningens medlemmer kvinner (2).
Medisinstudentene trekker kvinneandelen nesten like mye opp som
alderspensjonistene trekker den ned. Blant yrkesaktive leger under 70 år er
kvinneandelen omtren den samme. Det forventes kjønnsbalanse i Legeforeningens
yrkesaktive medlemsmasse i 2016.

Tom Sundar
Spesialist i allmennmedisin
Kommunelege i Rendalen,
Hedmark
Leder for hovedkomiteen
for Primærmedisinsk uke
2010—14
Nettredaktør for
fastlegen.no 2010—dd
Leder for Legeforeningens
likestillingsutvalg 2006—08

Trender i spesialitetsvalg

En tredel av dagens legespesialister er kvinner. Det er en tredobling siden 1980.
Tallet skjuler imidlertid store variasjoner i kvinneandelen mellom ulike spesialiteter.
Ytterpunktene er barne- og ungdomspsykiatri hvor 70 % av spesialistene er kvinner,
og thoraxkirurgi hvor 6 % av spesialistene er kvinner. I allmennmedisin er 32 %
av spesialistene kvinner. Kvinneandelen for nye spesialistgodkjenninger innen alle
spesialiteter har gått opp de siste 10−15 årene og er nå om lag 43 %.
Kvinnelige legers valg av spesialitet har så langt vist et annet mønster enn for menn
(3, 4). Kvinnenes preferanse har gått i retning av spesialiteter med lav vaktbelastning
eller spesialiteter hvor kvinneandelen er høy fra før, som innen kvinnesykdommer og
fødselshjelp, pediatri, laboratoriefag og psykiatri. Allmennmedisin har tradisjonelt
rekruttert flest menn. Imidlertid har andelen kvinnelige allmennleger vært stabil
gjennom mange år, og nye tall viser at denne andelen er økende. Over 50 % av dagens
allmennleger i spesialisering er kvinner (5).

Kjønnsfordeling blant fastleger

Gjennomsnittsalderen blant fastleger er 49,6 år for menn og 43,5 år for kvinner (2).
45 % av fastlegene er menn over 50 år. Over en tredel av fastlegene er over 55 år – en
andel som er fordoblet de ti siste årene og som er dominert av menn. Likevel er det
misvisende å karakterisere fastlegeordningen og spesialiteten allmennmedisin som
et ”gubbevelde”. For det første har det vært en økning i andelen fastleger av begge
kjønn i alderssegmentet under 40 år, fra 24 % i 2001 til 27 % i dag. For det annet er
rekrutteringen av kvinnelige fastleger styrket de siste årene. Nesten 40 % av dagens
fastleger er kvinner. I alderssegmentet under 35 år er 55 % av fastlegene kvinner.
Dette rekrutteringsmønsteret – som preges av unge kvinnelige fastleger – kombinert
med et økende antall nye hjemler, er med på å forklare en observert nedgang i
andel spesialister i allmennmedisin de siste årene. Det kan også forklare at veksten
i gjennomsnittsalder er mindre enn det man burde forvente ut fra at andelen eldre
fastleger øker (2).
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Kjønnsfordeling i Allmennlegeforeningen

Allmennlegeforeningen (AF) har over 5 500 medlemmer (tabell 1), hvorav 40 % er
kvinner. Også her finner vi et klart alder-kjønn-mønster (figur 1). Det er små diskrepanser
i kvinneandelen innenfor alderssegmentet 35−49 år. I segmentet under 35 år er kvinnene
i flertall – et uttrykk for økt kvinnerekruttering i årene etter 2005.
Kjønnssammensetningen i AFs styre de siste 25 år gjenspeiler utviklingen i
medlemsmassen. Kvinneandelen blant styremedlemmer har økt fra 1 av 7 i den første
delen av perioden til 3 av 7 i årene etter 2005.

Trenger vi kjønnsbalanse?

En viss skjevfordeling av kvinnelige og mannlige legespesialister er uunngåelig og
langt på vei naturlig. Imidlertid er det gode argumenter for å stimulere en balansert
kjønnsfordeling. Kjønnsbalanse bidrar trolig til dynamikk og synergi i fagutviklingen og
til å skape større bredde i medisinsk forskningstematikk. Fremfor alt er det et spørsmål
om likeverdige helsetjenester for pasientene: Befolkningen trenger ikke bare kvinnelige
psykiatere, pediatere eller gynekologer, men også kvinnelige kirurger, kardiologer og
fastleger. Vice versa kan man argumentere for økt mannsrekruttering til kvinnedominerte
spesialiteter.

“Andelen
kvinnelige
allmennleger
er økende"

Rekrutteringsfaktorer

I 2009 arrangerte Legeforeningens likestillingsutvalg et seminar med tittelen Fra
mannsbastion til kvinnefront – rekruttering for fremtiden. Seminaret belyste faktorer som
fremmer eller hemmer rekrutteringen til ulike spesialiteter (6). For allmennmedisin ble
følgende forutsetninger for å rekruttere kvinner så vel som menn fremhevet:

•

Gode rollemodeller

•

En positiv kultur for karriereveiledning, tilbakemelding og konstruktiv kritikk

•

Trygghet på vakt og lettelser i vaktbelastning

•

Strukturerte utdanningsløp med prosedyreveiledning og rekrutteringsstillinger

•

Alternative inntekts- og tilknytningsformer til selvstendig næringsdrift

•

Fleksibilitet i arbeidstid og spesialiseringsløp

Når det gjelder faktorer som hemmer rekruttering, ble det påpekt at kvinner oftere
enn menn anser privat praksis og næringsdrift som mer risikabelt og uforutsigbart enn
fastlønn i en etableringsfase av livet. Mange kvinner frykter økonomisk usikkerhet knyttet
til svangerskap, fødsel og sykefravær. Både menn og kvinner angir høy vaktbelastning
som en rekrutteringshemmende faktor.
Legeforeningens policydokument Rekruttering og kjønnsbalanse i spesialitetene fra 2011 tar
til orde for å tenke nytt rundt organisering av spesialistutdanning og å utvikle målrettede
tiltak for rekruttering. Problematikken kan tilnærmes ved å identifisere og styrke faktorer
som virker fremmende for det underrepresenterte kjønn.
I denne sammenheng er det viktig å fremme veilednings- og mentorordninger samt
faglige nettverk. Ettersom vaktordningenes innhold og organisering kan påvirke
kjønnsfordelingen, bør disse evalueres med tanke på en mer balansert rekruttering.
Andre understøttende tiltak som kan vurderes er tilbud om barnehageplass,
deltidsarbeid i perioder under spesialisering samt mulighet for legearbeid i kombinasjon
med forskning.
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Rekruttering for fremtiden

Legens kjønn påvirker dialogen med pasienten og den felles forståelsen av
kjønnsspesifikke forhold i medisinen. I allmennmedisinen er det viktig at særtrekkene
for de to kjønnenes yrkesutøvelse kommer til uttrykk, og at pasientene har anledning
til å velge mannlig eller kvinnelig fastlege. En jevnere representasjon av begge kjønn er
dessuten positivt for kunnskapsutviklingen i faget.

"Dagens tall
og trender gir
grunn til en
viss optimisme
når det gjelder
rekruttering
av unge leger
generelt og
kvinner spesielt"

Ettersom andelen eldre fastleger er høy, vil det være et stort behov for yngre fastleger
i årene som kommer. Vi skal erstatte dem som går av med pensjon og samtidig øke
kapasiteten i fastlegeordningen. Dagens tall og trender gir grunn til en viss optimisme
når det gjelder rekruttering av unge leger generelt og kvinner spesielt. Med en sterkere
relativ vekst blant allmennleger enn i resten av legepopulasjonen samt et vedvarende
tilsig av unge kvinner, kan rekrutteringen til allmennmedisin sikres og kjønnsbalanse
oppnås rundt 2020. Forutsetningen for at dette skjer, er at man klarer å beholde kvinnene
i allmennpraksis. Da må man tilrettelegge for både fastlønnede stillinger og næringsdrift.
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Figur 1. Alders- og kjønnsfordeling av Allmennlegeforeningens medlemmer i 2012
(n = 5521). Det ses en suksessiv økning av andelen menn med økende alder og vice
versa for kvinner.
Kilde: A. Taraldset, Den norske legeforening
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Likeverdige helsetjenester til den samiske
befolkningen
Handlingsplan for å oppnå likeverdige helsetjenester for den samiske befolkningen
i Norge ble i 2001 fremlagt av daværende helseminister Tore Tønne. Dette var en
oppfølgning av NOU 1995:6 Plan for helse- og sosialtjenester for den samiske befolkningen
i Norge. Handlingsplanen var i sin tid meget viktig og konkretiserte målsetninger som
regjeringen la til grunn. Mye er oppnådd siden da, men mye står igjen, og dokumentet
kan i dag 10 år seinere brukes som rettesnor for den helsepolitikken som stat og
kommuner skal føre i forhold til samenes behov (1).

Samene — som urfolk

Ole Mattis Hetta
Spesialist og veileder i
samfunnsmedisin
Seniorrådgiver i
Helsedirektoratet innen
samisk samfunnsmedisin
Fylkeslege i Rogaland
2002—2007
Leder i OLL 1990—1992

Samene er ett folk som bor på Nordkalotten i 4 land, Norge, Sverige, Finland og
Russland. Totalt regner en med ca 150.000 samer hvorav vel halvparten bor i Norge.
Det finnes ikke noe eksakte tall fordi en ikke har hatt etnisk registrering eller registrering
av språktilhørighet ved folketellinger siden 1970, og før den tid var slike registreringer
beheftet med store feilkilder med hensyn til kategorisering av samer, kvener og
nordmenn. Samenes tradisjonelle bosetningsområde har vært fra Engerdal i sør til
Nordkapp i nord og både kyst og innland i de fire nordligste fylkene. I dag bor det
mange samer i storbyene både i nord og sør, både i Norge, Sverige og Finland.
Norge har anerkjent samene som urfolk bl.a. ved å ratifisere ILO konvensjon nr. 169 om
urfolk og stammefolk i selvstendige stater (2). Verken Sverige, Finnland eller Russland
har underskrevet den samme konvensjonen.
I Norge snakker samene 3 forskjellige samiske språk som er så forskjellige at det at
det ikke er mulig å forstå hverandre uten å kunne alle. De tradisjonelle grensene for
språkene er at nordsamisk snakkes i Finnmark og Troms, lulesamisk snakkes i området
fra Ofoten til Saltfjellet og sørsamisk sør for Saltfjellet. Samisk identitet er knyttet til
språk- og kulturtilhørighet, slik det er vanlig i alle urfolks sammenheng internasjonalt,
og ikke til genetikk. I sameloven er det definert hvem som kan melde seg inn i samisk
valgmanntall. Dersom en selv en, en av foreldrene, en av besteforeldrene eller en av
oldeforelderne hadde samisk som hjemmespråk og en selv føler samisk tilhørighet kan
en melde seg inn i samemanntallet (3).
I dag bor det sikkert samer i mer enn 300 av Norges 429 kommuner, men det er 9
kommuner som er definert som samiske kommuner: Unjárga- Nesseby, Deatnu-Tana,
Kárášjohka-Karasjok, Porságu–Porsanger, Guovdageaidnu-Kautokeino, GáivuotnaKåfjord, Loabat-Lavangen, Divtasvuodna-Tysfjord og Snåase-Snåsa. I disse kommunene
er samisk et likestilt offisielt språk til norsk, men også de 4 nordligste Fylkesmennene
og fylkeskommunene hvor disse kommunene ligger, er forpliktet til å ta imot og besvare
henvendelser på samisk. I mange av de større byene i Norge, både i nord og i sør, bor
det samer som bruker samisk som sitt første språk (4). Det er en myte at en stor del
av samer bor i Oslo eller at Oslo er den kommunen hvor det bor flest samer. Det bor
sannsynligvis noen tusen samer i Oslo og omtrent like mange i de omkringliggende
kommuner, hvorav noen er etterkommere etter samer som flyttet til Oslo-området for
50—60 år siden.

Primærlegetjenesten i samiske kommuner

Alle de samiske kommunene har mindre enn 4000 innbyggere og representerer på den
måten de mindre kommunene i landet i forhold til folketall. Samtidig er flere av disse
kommunene de største i landet eller i sin region i areal og har spredt bosetning som
blant annet har betydning for tjenesteytingen.
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Fram til ca 1980 var disse kommunene ”énlege-distrikter”, dvs. det var en distriktslege
der og kanskje en turnuslege. Distriktslegen /kommuneoverlegen i disse kommunene
har typisk vært en kombidoktor med både samfunnsmedisinske og allmennmedisinske
oppgave. Noen av kommunene er kjennetegnet av meget stabil legedekning gjennom
de siste 30 årene, men andre har hatt stort gjennomtrekk med skifte av leger hvert
andre og tredje år. Eksempelvis kan nevnes at dagens kommuneoverlege i Snåsa,
Olgeir Haug, har vært der sammenhengende siden 1972, og en annen av legene i Snåsa
har vært i kommunen i 30 år. Pensjonert kommuneoverlege Øyvind Vandbakk var i
funksjon som kommuneoverlege og allmennlege i Kautokeino i mer enn 40 år fra 1965
Bemanningsmessig har ikke legesituasjonen i de samiske kommuner vært verken verre
eller bedre enn i gjennomsnittskommunene i Norge de siste 20—30 årene.
I 1963 ble det etablert en kvote på 2 samiske studenter til medisinstudiet i Bergen,
og da universitetet i Tromsø startet opp i 1968 ble det også der reservert en kvote for
samiske studenter på medisinstudiet. 32 leger har blitt uteksaminert fra disse plassene
og over 90 % av dem har jobbet i de tre nordligste fylkene kortere eller lengre tid (5). Fra
midten på 1970 årene kom de første av disse legene ut som distriktsleger i flere av de
samiske kommunene i Finnmark og Nordland. I dag er det samisktalende primærleger
i flere av kommunene i Indre-Finnmark, og samisk brukes i stor utstrekning som
konsultasjonsspråk.

"Samisk kultur og
språk er svært
forskjellig fra
majoritetskulturen
og majoritetsspråket"

Spesielle utfordringer

Somatiske lidelser i den samiske befolkningen skiller seg lite fra majoritetsbefolkningens
både med hensyn til art, forekomst og presentasjons form. Psykosomatiske
problemstillinger og psykiatriske sykdommer vil arte seg annerledes siden de på en
sterkere måte er knyttet til kultur, virkelighetsoppfatning og spesielt avhengig av god
kommunikasjon (6).
Samisk kultur og språk er svært forskjellig fra majoritetskulturen og majoritetsspråket.
Det medfører at kommunikasjonen mellom lege og pasient kan bli tung og til dels
vanskelig. Det er en utbredt oppfatning blant nordmenn at alle samer behersker
norsk slik at tolk ikke skulle være nødvendig. Dette er en stor og farlig misforståelse.
Svært mange samer både barn, voksne og eldre behersker norsk så dårlig at de føler
stor usikkerhet og utrygghet ved å måtte snakke om sin helsetilstand, sine plager og
sykdommer på norsk. Like viktig og alvorlig er det at norske helsearbeidere har så lite
kjennskap til samisk kultur og språk at de ikke kan avdekke at deres kommunikasjon med
pasienten er så dårlig at det kan medføre uforsvarlig diagnostikk og behandling. Språklige
barrierer vanskeliggjør både utredning, diagnostisering, behandling, pleie, omsorg og
brukerinformasjon. Professor Tore Sørlie, Tromsø uttalte i 2003: ”Vi mangler kunnskap,
og vi har vært lite bevisste på den betydningen kultur har i helsevesenet” (7, 8).
Mange barn som har samisk som første språk har på 4-årskontrollen på helsestasjonen
blitt oppfattet og kategorisert som språklig underutviklet fordi barnet ikke responderte
på vanlig måte når den norsktalende helsesøster utførte språktesten. Når slikt skjer, kan
det ha alvorlige følger ved seinere funksjonsvurderinger og vil finnes i journalnotatet for
alltid.
Voksne samer som kan klare seg med en ”kjøkkennorsk” på butikken og på bussen, vil
føle seg hjelpeløse når de skal fortelle nyanser om sine plager og sykdommer. Kanskje
kan de ikke de norske betegnelser på kroppsdeler og organer, for ikke å si de latinske. Jeg
har hørt mange triste historier om dette. De har vært på sykehus, men vet ikke hva de har
blitt behandlet for og vet heller ikke hvordan de skal bruke medisinene de har fått.
Den tredje gruppen som kanskje presenterer de største utfordringene for de kurative
helsetjenestene er de eldre og gamle som har ulike sykdommer, og som kanskje til og
med har mistet det lille de kunne av norsk på grunn av demensutvikling.
Det er ikke lett å beregne eller telle hvor mange det gjelder, men jeg føler at det er alt for
mange legekontakter hvert år hvor språklige problemer hindrer en optimal helsetjeneste
for samer.
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I tillegg til den mangelfulle språklige kommunikasjonen, kommer de utfordringer
som kan tilskrives kulturforskjellene. Lege og pasient kan ha ganske ulik
virkelighetsoppfatning, ulike verdier, ulik oppfatning av helse og sykdom og ulik ikkeverbal kommunikasjon som gjør at misforståelser oftere blir regelen enn unntaket.
Noen få eksempler kan være nyttige for å belyse dette:

"Nomadetilværelsen
for reindriftssamene
både i nord og sør
representerer en
spesiell utfordring
for kommunen
som skal yte
helsetjenester"

En av samiske kjerneverdier som innprentes fra barnealderen er iešbiergejupmi – å
klare seg selv. Det er rimelig å tenke seg at spesielt eldre samer av den grunn oppsøker
hjelp fra helsetjenesten mye seinere enn ønskelig. Dette får meg til å tenke på en
kollega som informerte alle turnusleger og vikarleger som kom til kommunen om at
hvis en pasient med spesielle samiske navn/etternavn, ringte på vakten, da burde de
dra ut straks. Underforstått var at disse personer ikke ringte uten at det var absolutt
nødvendig med legehjelp.
En vanlig kommunikasjonsfelle er at en legger til grunn sin egen kulturoppfattelse
uten å tenke over eller være klar over at i andre kulturer kan det være annerledes.
Det norske ordtaket: ”Den som tier, samtykker” blir helt feil i samisk kontekst. Hvis
en same tier når noe blir drøftet og en skal fatte en beslutning, betyr det oftere at
her er det uenighet som ikke blir kommunisert med ord. Gjennom generasjoner med
undertrykking har samen lært at det ikke er lurt å gi utrykk for uenighet med en
øvrighetsperson. Denne adferden er fortsatt svært vanlig blant eldre samer.
Samisk kommunikasjon er preget av bildebruk, allegorisk, fortellende og indirekte. Jeg
har hørt at mange leger og annet helsepersonell av den grunn oppfatter det som en
same vil formidle som diffust og uklart. Det er lett å tenke seg hvordan slik holdning
kan hindre en optimal kommunikasjon mellom lege og pasient.
Livet utenom institusjonen og kontoret er det viktig for en lege å kjenne til.
Arbeidssituasjonen og næringsvirksomheten knyttet til reindrift, fjordfiske, småbruk,
jakt, bærsanking og andre samiske næringer vil prege folket. De problemer som
reindrifta spesielt i de sørsamiske områdene har opplevd med stadig økende
rovdyrangrep på flokker og påkjørsler av rein på Nordlandsbanen er en stor belastning
og anses blant fagfolk å kunne true liv og helse for utøverne. Det er forresten viktig
å understreke at reindrift ikke bare er en næringsvei, men en levemåte, selve livet.
Usikkerheten som preger reindrifta og det lave utkommet kan sees på som en
helseskadelig faktor. For de sørsamiske områder var nedfallet av radioaktivt støv etter
Tsjernobyl ulykken en tilleggsbelastning som mange sliter med i dag, flere tiår seinere.
Nomadetilværelsen for reindriftssamene både i nord og sør representerer en
spesiell utfordring for kommunen som skal yte helsetjenester. I de fleste tilfeller har
kommunene og tjenesteyterne vist stor grad av fleksibilitet slik at både skoletilbud
til barna og helse- og omsorgstjenester legges til rette. Eksempelvis betyr det at
reindriftsamene om vinteren får tjenester fra Snåsa kommune og om sommeren
fra Røyrvik kommune. På samme måten får flyttsamer fra Kautokeino tjenester i
Kvænangen kommune i vår og sommerhalvåret. De siste årene har det også kommet i
stand avtaler mellom norske, svenske og finske myndigheter slik at grenseboerne som i
det alt vesentlige er samer, kan benytte helsetjenester på begge sider av riksgrensa.
Vi er kjent med at noen eldre demente samer som har mistet sitt tillærte norske språk,
ikke har kunnet kommunisere med sine nære pårørende som ikke kan samisk, og de
har heller ikke fått adekvat hjelp fra helse- og omsorgstjenestene i Oslo og andre byer
sørpå. Det er grunn til å tro at vi i framtida vil oppleve slike situasjoner oftere. Dette vil
gi velferdstjenesteyterne spesielle utfordringer, og til nå har ikke disse utfordringene
vært tatt på alvor.
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Oppsummering

Samene i Norge har fått del i alle typer velferdsgoder, også helsetjenester på lik linje
med andre innbyggere i landet. Det betyr at helse- og omsorgstjenestene har blitt
bedre også for den samiske befolkningen gjennom de siste 25—30 år. Det gjelder innen
primærhelsetjenesten og innen spesialisthelsetjenesten både i somatikk og psykiatri.
Likevel er det grunn til å stille spørsmålstegn ved om tjenestene som ytes er likeverdige
i forhold til det majoritetsbefolkningen får. Likhet er en av kjerneverdiene i norsk kultur,
og det har blitt synliggjort i norsk skole- og velferdspolitikk i mange år. Et annet begrep
som har kommet fram de siste årene er likeverdighet. Likt tjenestetilbud og like tjenester
betyr ikke likeverdige tjenester. Helse- og omsorgstjenester er i Norge er planlagt og
tilrettelagt for etnisk norske pasienter som er vokst opp i den norske kulturkonteksten og
som snakker norsk.
Fra midten av 1980-åra da antallet innvandrere og flyktninger som kom og bosatte seg
i Norge, vokste det etter hvert en erkjennelse i helsevesenet at de nyankomne fra andre
kulturer ikke hadde like lett for å benytte seg av de norske velferdstjenester. Det var lite
kjent med unntak for helsepersonell som jobbet i samiske kjerneområder, at landets
urbefolkning hadde slitt med disse manglene siden moderne helsetjeneste ble tilbudt
dem.
Når en minoritet får like/identiske tjenester som en majoritet, betyr det vanligvis
at de to gruppene ikke får likeverdige tjenester. Tjenesten er tilrettelagt og tilpasset
majoritetsbefolkningens behov vanligvis og vil således ofte ikke treffe minoritetens
behov.

"For å oppnå
likeverdige
tjenester
må helse- og
omsorgstjenestene
tilpasses språklig
og kulturelt for
den samiske
befolkningen"

Jeg siterer fra ”Mangfold og likeverd”(1):
Informasjon og kommunikasjon er et hovedaspekt ved opplevelse av kvalitet for alle
brukere. Den norske velferdsstaten er grunnlagt på en likhetsideologi som ikke begrenses
til likhet i formelle rettigheter og plikter. Det ligger sterke, men ofte tause forventninger
om at brukere av offentlige tjenester også i kulturell forstand er like, eller at de i alle
fall må opptre som majoriteten av nordmenn når de benytter slike tjenester. For samer
kan dette føre til at man får et langt dårligere utbytte av tjenestene enn nordmenn
flest. Dette bryter med en politisk målsetting om likeverdige tjenester og størst mulig
likhet i tilgjengelighet og resultat i bruken av disse tjenestene. For å kunne ivareta et
likeverdig tjenestetilbud til den samiske befolkning er det ikke nødvendigvis tilstrekkelig
at enkeltpersoner behersker samisk språk eller kjenner til samisk kultur og historie. Det
kan også være nødvendig at hele institusjoner bærer preg av kunnskap og respekt for
samiske forhold. Regjeringens mål er å tilby likeverdige tjenester. For å få dette til kan det
være nødvendig med individuell tilpasning innenfor de etablerte strukturer.
For å oppnå likeverdige tjenester må helse- og omsorgstjenestene tilpasses språklig og
kulturelt for den samiske befolkningen. Det er gjort mye de siste 10 årene, blant annet
er Samisk nasjonalt kompetansesenter — psykisk helsevern (SANKS) opprettet, og det
er flere samisktalende leger i noen av de samiske kommunene (9). Det er fortsatt en vei
å gå. Til sist er det finansieringen som viser hvor sterkt det norske samfunnet ønsker å
tilrettelegge for likeverdige helse- og omsorgstjenester for den samiske befolkningen, fine
ord i politiske dokumenter og i internasjonale fora duger ikke.
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Allmennlegene i kommunehelsetjenesten
1988—2013
Allmennlegens rolle er både å ivareta pasientens behov for helsetjenester og å fordele
samfunnets helsetjenesteressurser på en fornuftig måte. Gjennom de siste 25 årene er
denne rollen kommet stadig sterkere i fokus både grunnet kraftig vekst i utgiftene til
spesialisthelsetjenester, kommunal medfinansiering i samhandlingsreformen og et sterkt
engasjement fra NAV for å få ned sykemeldingsprosenten og medikamentutgiftene. Det
stilles nå krav og forventninger til fastlegene fra mange hold, men pasientene er fornøyde og
rangerer fastlegen høyere enn alle de andre kommunale tjenesteyterne.
Våren 1988 begynte jeg i en fastlønnet allmennlegestilling. Stillingen var lokalisert i en
praksis med ti leger, i gamle og litt kummerlige kommunale lokaler. Det var en spennende
jobb, og kollegaene mine var engasjerte og dyktige, så jeg tenkte ikke så mye på at
lokalene var langt fra perfekte og at møblene hadde nostalgisk verdi. Legekontoret hadde
elektronisk journalsystem, Balsfjordsystemet, og det var et stort framskritt sammenlignet
med papirjournalene som fortsatt var vanlige på mange legekontor. Allmennlegene førte
selv blodprøvesvar og en kortversjon av epikrisene inn i edb-journalen, og dette arbeidet
ble ofte gjort om kveldene og i helgene. I dag får vi denne informasjonen overført
elektronisk fra sykehusene. Nå er dette legekontoret blitt til tre enheter, og to av dem er i
nye, velutstyrte og moderne kommunale lokaler. Antall allmennleger er nesten fordoblet.

Offentlige allmennmedisinske oppgaver

Min første offentlig allmennmedisinske oppgave var jobben som helsestasjonslege en
dag i uka. I nært samarbeid med dyktige helsesøstre fikk jeg gleden av å undersøke en
rekke «småtroll» og å snakke med både nybakte og erfarne mødre og fedre. De fleste
ungene var heldigvis friske, men vi avdekket også alvorlig sykdom og funksjonssvikt.
Jeg arbeidet også en periode som skolelege, hvor vi i tillegg til de lovpålagte kontrollene
drev mye med undervisning. Undervisningsarbeidet, spesielt i ungdomsskolen,
føltes meningsfullt. Også dette ble gjort i samarbeid med helsesøstrene, som jo
er «krumtappene» i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Jeg har også hatt noe
tilsynslegevirksomhet på sykehjem. Diagnostikk og behandling av sykdom hos
sykehjemspasienter er en faglig utfordring, som krever interesse og kunnskaper
hos sykehjemslegen. Manglende kompetanse på dette området kan føre til fatale
konsekvenser for pasienten. Nå når samhandlingsreformen fører til at pasientene skrives
tidligere ut fra sykehusene, er denne kompetansen desto viktigere.

Anne Grete Olsen
Spesialist i allmenn- og
samfunnsmedisin
Samhandlingssjef UNN
Sentralstyret i Dnlf
2000—2003
Styret i LSA 2000—2001
Legeforeningens
Regionsutvalg nord
2005—2010
Leder i Finnmark
legeforening i to perioder.

”Akutten”

Legekontoret hadde en egen akuttlegestasjon (”Akutten”) i første etasje. Dit ble alle
øyeblikkelig-hjelp-pasientene kanalisert på dagtid. Det var alltid nok å gjøre på ”Akutten”,
og mandagene var spesielt travle. Da begynte pasientene å stille seg i kø en time før
dørene åpnet for å sikre seg en kølapp med lavt nummer. Kølappene var av tre og hang
på en krok på veggen. Kølapp nr. 1 ble stadig borte og sirkulerte sannsynligvis på byen.
Balsfjordsystemet hadde ikke timebok. På ”Akutten” hadde man derfor et system med
gule lapper, hvor pasientens navn og fødselsdato sto på den ene siden og tentativ
diagnose på den andre siden. Legen gikk inn bak skranken og hentet den øverste gule
lappen for hver nye pasient. Pasientens navn ble ropt opp og det gikk stort sett greit,
bortsett fra de gangene legen snudde den gule lappen feil vei og ropte diagnosen ut
på venterommet. En av de nye legene sto en gang lenge og ropte ”Herpes” ute på
venterommet, helt til sykepleier dro ham inn bak skranken og ba ham snu den gule
lappen. ”Akutten” ble lagt ned da fastlegereformen kom.
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Legevaktene

Legevaktene var av og til rolige og greie, og andre ganger mer spennende og utfordrende.
Vi hadde ikke egne legevaktlokaler og heller ikke hjelpepersonell som besvarte
telefonene. Legevaktlegen gjorde alt selv. De pasientene som ikke måtte bli undersøkt
hjemme hos seg selv, ble undersøkt på ”Akutten”. Det kunne være utrygt å være alene
på ”Akutten” i helgene, spesielt når berusede pasienter ramlet inn døra. Av og til
måtte vi låse døra og stenge pasienten ute, og en sjelden gang tilkalle politiet. Noen
av turnuslegene grudde seg veldig til første vakt, og en av dem klarte å utsette den
til to måneder ut i turnustjenesten. Da måtte han kaste seg ut i det for å få godkjent
tjenesten. Vakten startet med dårlig vær, strømbrudd og hjertestans-alarm. I samarbeid
med ambulansepersonellet gikk det bra, og frykten for å ha legevakter ble borte. Nå er
legevaktsentralen lokalisert på sykehuset og bemannet med sykepleiere fra mottagelsen.

Spesialistutdanning i allmennmedisin

Jeg brukte ikke lang tid på å bestemme meg for at jeg ville satse på allmennmedisinen
og ble med i en utdanningsgruppe i allmennmedisin i kommunen. Den nære
pasientkontakten og tilliten fra pasientene var avgjørende for dette valget. Dessuten
var det faglige miljøet på legekontoret svært godt, og den allmennmedisinske fanen
var høyt hevet. Legene oppmuntret hverandre til å spesialisere seg i allmennmedisin.
I tillegg til daglige morgenmøter med referat fra legevakten, kom vi etter hvert også i
gang med regelmessige fagmøter. Fagmøtene dannet grunnlag for utarbeiding av lokale
prosedyrebøker, etter initiativ fra en sterkt faglig engasjert kollega. Selv om kommunen
vår var vertskommune for lokalsykehuset, så var allmennlegene veldig opptatte av å
utvikle egne faglige prosedyrer og henvisningsrutiner. Dette kunne skje i samarbeid med
sykehuslegene, men på allmennlegenes premisser.

Legetjenester som et knapphetsgode

Forholdet mellom allmennlegene og befolkningen var på 1980- og 1990-tallet preget
av at legetjenester ble sett på som et knapphetsgode. Ventetiden på legetime, dårlig
telefontilgjengelighet både til resepsjonen og til legen, kølapp-systemet på ”Akutten”
og andre litt tungvinte ordninger skapte irritasjon i befolkningen. Den lange ventetiden
gjorde også at noen pasienter bestilte time i tilfelle de skulle ha behov for den og ikke
fordi de nødvendigvis hadde behov for time der og da. Legene på sin side hadde alltid
mer enn nok å gjøre på dagtid i tillegg til regelmessige legevakter, og det var vanskelig å
se hvordan man kunne oppfylle befolkningens ønsker om bedre tilgjengelighet og kortere
ventetider. For en kommune med 9500 innbyggere ble derfor fastlegeordningen et
positivt vendepunkt.

Fastlegeordningen

Legetjenesten i kommunen hadde med jevne mellomrom medias interesse og da også
politikernes interesse. Det var stort sett dersom ventetidene ble for lange, og det ble
de jo regelmessig. Ventetidene på legetime ble nesten borte når fastlegeordningen
kom våren 2001. Jeg tror det hadde noe med pasientlisteansvaret å gjøre, noe med
finansieringsordningen å gjøre og også noe å gjøre med at kommunen da fikk besatt alle
legestillingene sine. For oss som hadde jobbet i begge systemene, så var det en lettelse
når vi fikk et definert pasientliste-ansvar. Det var også veldig behagelig å jobbe i et
system med kortere ventetid. Antall telefonhenvendelser gikk ned, antall øyeblikkelighjelp-henvendelser gikk ned og antall røde lapper i legenes posthyller ble også betydelig
redusert. Noen få leger opplevde nok at arbeidsmengden økte, med en opphopning av
røde lapper, og de måtte bruke tid til å finne en måte å strukturere arbeidsdagen sin
bedre på.

Kombilege

På 1990-tallet gikk jeg over fra å være bare allmennlege til å bli både
kommuneoverlege og allmennlege (kombilege). For meg var det en stor fordel å ha
kommuneoverlegestillingen forankret i en allmennpraksis. Informasjonen pasientene ga
meg om livet i kommunen, om spesialisthelsetjenesten og om hvordan de øvrige
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kommunale tjenestene fungerte hadde stor verdi. Denne informasjonen tok jeg med meg
inn i de kommunale møtene og de kommunale planene. Nå når samhandlingsreformen
er over oss og den reviderte fastlegeforskriften er i anmarsj, er det enda viktigere at
kommuneoverleger og fastleger har god kontakt.

Elektronisk samhandling

I perioden fra 1988 og fram til i dag har edb-journalene og den elektroniske
samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten gitt
gode og arbeidsbesparende løsninger, blant annet for prøvesvar, henvisninger og
videokommunikasjon. Men denne utviklingen har ikke gått raskt, og man ser at videre
utvikling og implementering krever nasjonale føringer og gode finansieringsordninger.
Timebestilling og reseptbestilling på nettet er arbeidsbesparende for allmennlegene og
gir god service til de pasientene som kan benytte seg av det. Det bør derfor være enkelt
og lønnsomt å ta i bruk. Felles medikamentlister, kjernejournal, har det vært snakket om i
mange år, men det er sannsynligvis fortsatt lenge igjen før man klarer å få innført dette.

Allmennlegens rolle

Allmennlegens rolle er både å ivareta pasientens behov for helsetjenester og å fordele
samfunnets helsetjenesteressurser på en fornuftig måte. Nå er denne rollen sterkt i
fokus både grunnet veksten i utgiftene til spesialisthelsetjenester, den kommunale
medfinansieringen i samhandlingsreformen og et sterkt engasjement fra NAV for
å få ned sykemeldingsprosenten og medikamentutgiftene. Når det gjelder selve
allmennlegegjerningen, er det nå mer fokus på å styrke pasientens egen mestringsevne
framfor å ta på seg for mye ansvar for pasientens liv og helse. Forebyggingsfokuset er
også blitt sterkere gjennom årene, og det drives mye individuelt forebyggende arbeid i
allmennlegekonsultasjonene. Fastlegens ord gjør ofte inntrykk på pasienten: ”Du sa jo at
jeg måtte slutte å røyke, så derfor sluttet jeg”.

“Allmennlegens rolle
er både å ivareta
pasientens behov
for helsetjenester
og å fordele
samfunnets
helsetjeneste
-ressurser på en
fornuftig måte"

Forholdet mellom fastlegen og kommunen

Mange allmennleger gikk som meg, over fra å være fastlønnet allmennlege til å drive
privat legepraksis etter innføring av fastlegeordningen i 2001. Det er i ettertid hevdet
at dette fratok kommunene styringsretten over allmennlegene, og at allmennlegene
derfor har for mye fokus på kurativ praksis og for lite på møtevirksomhet og samarbeid
med andre instanser. Det stemmer ikke at kommunene har mistet styringsretten, men
styringsmulighetene ligger nå i lover, forskrifter, sentrale og lokale avtaler. Kommunene
må derfor ha et gjennomtenkt forhold til hvordan fastlegeforskriften bør følges opp og
hva som må inn i de lokale fastlegeavtalene.

Forholdet til samarbeidspartnere

Helsesøstre, hjemmesykepleien, ansatte på sykehjemmene, sosiallærere, PPT,
barnevernet, rustjenesten med flere har vært og er nære kommunale samarbeidspartnere
for allmennlegene. Samarbeidet har foregått rundt enkeltpasienter og pårørende. Mange
mener at innføring av fastlegeordningen forverret dette samarbeidet grunnet lange
pasientlister og økt fokus på kurativt arbeid, mens allmennlegene selv mener at de deltar
der det er viktig for pasienten at de er til stede. De fleste allmennlegene samarbeider
godt med NAV, da dette er nødvendig for å sikre pasientenes rettigheter i NAV-systemet.
For pasienten er det en trygghet når allmennlegen er med på møter med NAV, som for en
pasient som sa: ”Du må være med meg, for du er ikke bare fastlegen min, du er livlegen
min”.

Samhandling med spesialisthelsetjenesten

Allmennlegenes samhandling med spesialisthelsetjenesten er som oftest knyttet til
enkeltpasienter. Kommunikasjonen foregår via henvisninger, epikriser og telefon. De
siste årene også via internett, e-mail og videokommunikasjon. Utviklingen fra 1988 og
fram til i dag har ført til en utjevning av forholdet mellom sykehusleger og allmennleger.
Allmennlegens rolle som bestiller av helsetjenester for pasientene er blitt tydeligere, og
valgmulighetene for både lege og pasient er blitt mange flere. Mange kommuner mener
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at helseforetakene etter foretaksreformen er blitt for sterke og for godt organiserte,
men allmennlegene forholder seg til sykehusene på nesten samme måte som
før reformen. Samhandlingen med ambulansetjenesten er spesielt viktig for
allmennlegene, og ambulansepersonellet er svært gode støttespillere for allmennleger i
akutte situasjoner.

Reformer som har påvirket allmennlegetjenesten i kommunene

Fastlegereformen, som kom i 2001, var vellykket i de mellomstore og store kommunene.
Småkommuner med rekrutteringsproblemer opplevde neppe store endringer ved
innføringen av reformen. Det at det nå ble mer attraktivt å jobbe som allmennlege i
større kommuner, førte sannsynligvis heller til at rekrutteringen til de små kommunene
ble litt dårligere.
Helseforetaksreformen (2002) førte spesielt i startfasen, til at ventetidene på
behandling i spesialisthelsetjenesten gikk ned. Dette var positivt både for pasientene
og for fastlegene. Dessuten førte den til bedre muligheter for å få oversikt over
sykehusenes ventetider og kvalitetsindikatorer, og pasientene fikk en reell mulighet til
fritt sykehusvalg.
NAV-reformen (2006) hvor befolkningen skulle få en instans å forholde seg til
istedenfor tre: trygdekontor, arbeidskontor og sosialkontor, startet ikke som noen
suksess. Det å slå sammen tre så omfattende tjenester krevde solide kunnskaper i
førstelinjen, og dette leddet sviktet i mange tilfeller. Når saksbehandlingstiden i tillegg
økte, ga det negative utslag for mange pasienter, og det resulterte i massiv kritikk mot
NAV. Kritikken har ennå ikke stilnet helt, men noe har gått seg til.
Samhandlingsreformen trådte i kraft i januar 2012, og foreløpig har den ikke gitt
store utslag for allmennlegetjenesten. Men etter hvert som samhandlingsavtalene
mellom kommunene og helseforetakene skal implementeres, må allmennlegene med
i dette arbeidet. Mange oppgaver skal flyttes fra sykehusene og til kommunene, og
allmennlegene bør ha en nøkkelrolle i dette arbeidet dersom samhandlingsreformen
skal bli vellykket for pasientene.

Legeforeningens rolle for allmennlegene

De sentrale avtalene for allmennleger, både særavtalen og rammeavtalen, har etter
min mening vært gode avtaler for allmennlegene. Det samme gjelder normaltariffen.
Legeforeningen har også klart å ivareta allmennlegenes interesser både ved innføringen
av fastlegeordningen og helseforetaksreformen. Det gjelder også i høringsarbeidet
med forslaget til ny fastlegeforskrift. Dette arbeidet er viktig for god rekruttering av
allmennleger, både til utkantene og til sentrale strøk av landet. Et tilstrekkelig antall og
stabile allmennleger er en forutsetning for en god primærhelsetjeneste i kommunene.

Veien videre

Mye har forandret seg hva gjelder allmennlegenes rolle i kommunehelsetjenesten i
de siste 25 årene, men ønsket om å gjøre en god jobb for pasientene preger flertallet
av allmennlegene nå som før. Den faglige fanen er høyt hevet og det er fokus både på
kvalitet, innhold i og tilgjengelighet til tjenesten. Allmennlegens rolle som forvalter av
viktige og kostnadskrevende samfunnsgoder blir stadig synligere. Samfunnets utgifter i
trygdesystemet, i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten avhenger mye
av allmennlegenes prioriteringer og valg for pasientene. Dette bekrefter viktigheten
av å være faglig oppdatert, av å holde seg orientert om de behandlingstilbudene som
finnes og av å oppdatere seg i de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Fastlegene
gjør en god jobb. Det mener i hvert fall befolkningen, som rangerer fastlegen høyere
enn alle de andre kommunale tjenesteyterne.
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Allmennlegen og medarbeideren
Relasjonen mellom allmennlegen og medarbeideren kan med rette beskrives som et
symbiotisk forhold. På allmennlegekontoret er vi begge avhengig av hverandre for at det
skal være god kvalitet og effektiv virksomhet på kontoret. Begge er sentrale personer for
pasientenes ve og vel.
Medarbeiderne ved landets legekontorer er en uensartet gruppe som består av personer
med ulik helsefaglig bakgrunn. I 1970- og 80-årene var de fleste medarbeidere uten
helsefaglig utdanning (1), men i løpet av de siste 25 årene har bildet endret seg totalt. I
dag har de alle fleste medarbeidere helsefaglig utdanning. Helsesekretærer utgjør den
desidert største gruppen. I 2010 var 83 % av ansatte ved legekontorene helsesekretærer
(2). Jeg velger derfor å bruke fellesbenevnelsen helsesekretær om alle som jobber som
medarbeidere på legekontor.
Helsesekretæren er voksen (2,3), det vil mellom 36 og 55 år. Hun er kvinne med
helsesekretærutdanning, men kan også ha bakgrunn som bioingeniør og sykepleier. Hun
har jobbet gjennomsnittlig i 14 år på legekontor og trives godt i yrket. Helsesekretæren
opplever sitt yrke som hektisk og stressende, men trives til tross for dette og misnøye
med lav lønn, svært godt på allmennlegekontoret.

Fra medhjelper til sentral aktør

I ”gamle dager” var allmennlegene vant til å jobbe alene i solopraksis, i beste fall med sin
hustru som medhjelper. Da legene begynte å etablere seg i flerlegepraksiser i 1980-årene,
økte behovet for strukturert og kvalifisert hjelp. Helsesekretærene gjorde sitt inntog i
legekontorene og fikk etter hvert en sentral rolle. Det var en nødvendig utvikling. Dagens
allmennleger kan ikke tenke seg å jobbe uten helsesekretær (4). ”Forskjellen mellom den
gode og dårlige medarbeider er som forskjellen mellom himmel og helvete”, skrev lege
Helge Worren i Utposten i 1997 (5).

Tove Rød Rutle
Helsesekretær med over
30 års erfaring
Redaksjonssekretær
i Utposten, blad
for allmenn- og
samfunnsmedisin

For dagens helsesekretærer er det viktig å bli ”sett” som en dyktig medarbeider. Vi ønsker
å se helheten på allmennlegekontoret, fryde oss over det som er bra og på en fornuftig og
åpen måte konfrontere det som kan gjøres bedre. Allmennlegen gjør klokt i å ha respekt
for at vi har mye å bidra med, og vi har det samme målet: et velfungerende legekontor til
pasientenes beste.
I forbindelse med innføringen av fastlegeordningen i 2001, gikk de fleste legekontorene
over til privat drift. Helsesekretærer som tidligere var kommunalt ansatt, ble nå ansatt av
leger. Det skapte utfordringer for leger som ikke var kjent med arbeidsgiveransvar og alt
det innebærer. Det var usikkerhet rundt både arbeidsgiverrollen og arbeidstakerrollen,
og legene var nok heller ikke klar over hvor viktige oppgavene som knyttes til
arbeidsgiveransvaret er for både driften og arbeidsmiljøet på legekontoret. Ledelse er
på mange måter en kunst, og det er vanskeligere å utøve kunsten når arbeidsmiljøet er
lite. Allmennlegekontoret er en liten produksjonsenhet hvor mennesker jobber med og
for mennesker. Vi jobber for bedre helse for befolkningen, vi samarbeider med hverandre
og vi har ”det beste for pasientene” som felles mål. Leger og helsesekretærer jobber tett
sammen og blir godt kjent med hverandre. Det er positivt fordi man kan jobbe effektivt
og hensiktsmessig. Man er trygg på hverandres kvalifikasjoner og det er enkelt å ha felles
forståelse for pasienthåndteringen. Utfordringene kommer når det oppstår problemer og
eventuelt konflikter i et så tett og lite miljø.
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Oversett gruppe?

Med fastlegeordningen har pasientenes forventninger til helsesekretærene og
legene endret seg. Det er lavere terskel for å henvende seg til legekontoret og mindre
akseptert at det ikke alltid er mulig å komme ”rett inn til legen”. Helsesekretærene må
ofte håndtere publikums frustrasjon. Derfor er vår rolle i pasientmottaket ansvarsfull
og viktig. Det er ikke nok å ha teoretisk faglig kompetanse; det må også stilles krav til
personlig egnethet, og ikke minst evne til pasienthåndtering. Intuisjon, taus kunnskap
og forståelse for pasientene er nødvendig for at legekontoret skal fungere. Ingen kjede
er sterkere enn det svakeste leddet.
Før fastlegeordningen var det også et stort press på førstelinjetjenesten ved
allmennlegekontoret. Etter innføringen av ordningen, ble pasientkravene presentert i
en mer direkte og aggressiv form. Dette har heldigvis stabilisert seg. Men utsagn om
at det er ”stort press på telefonen, køene bare vokser og vokser, det er folk over alt…”
hører vi fremdeles.
Evalueringer av fastlegeordningen viser at publikum har stor tillit til fastlegene og
til fastlegekontorene. Dette er svært gledelig, men jeg synes det er beklagelig at
evalueringene har oversett helsesekretærenes rolle. Hva ville fastlegepraksisene
vært uten vår utrettelige innsats for å betjene publikum og drifte legekontorene? Vi
kommer ikke utenom at helsesekretæren er den første fagpersonen som pasienten
kommer i kontakt med ved legekontoret, og som regel den siste som ser pasienten vel
av gårde etter konsultasjonen. For pasientene er det viktig at disse møtene er gode.
Jeg mener det er viktig at både helsesekretærer og leger ser at dette er begynnelsen
og avslutningen av konsultasjonen. Når dette fungerer bra, har det også gode positive
ringvirkninger på arbeidsgleden og arbeidsmiljøet.

Styrket utdanning

Historisk sett er det interessant at det var Legeforeningen som i slutten av 1960-årene
tok initiativ til en egen utdanning for legesekretærer. I dag er denne utdanningen
integrert i den videregående skole. Den legger vekt på praktiske og laboratorietekniske
oppgaver, kunnskap i anatomi og fysiologi samt sykdomslære. Psykologi og
kommunikasjon er også pensum. Etter endt utdanning blir man offentlig godkjent
helsesekretær. Det er viktig at leger er oppmerksom på at det finnes andre tilbud om
”helsesekretærutdanning” som ikke har det samme faglige innholdet og som mangler
offentlig godkjent-stemplet.
I løpet av de siste 25 årene har det skjedd mye innen intern undervisning. De fleste
legekontorene oppgir å ha intern undervisning (2). Norsk helsesekretærforbund
(NHSF) arrangerer kurs for helsesekretærer i primærhelsetjenesten.
Almentpraktiserende lægers forening (Aplf) hadde i mange år ”Kurs for Leger og
medarbeidere på legekontor”. Mange beklager at dette tilbudet er borte.
NHSF og Aplf etablerte i begynnelsen av 1990-årene en etterutdanning for
helsesekretærer. Det ble utdannet veiledere for helsesekretærer, veiledningsgrupper
ble opprettet og mange helsesekretærer har fullført denne utdanningen som bygger på
samme modell som allmennlegene har i sin etterutdanning. Denne etterutdanningen
hadde stor betydning for yrkesgruppen men eksisterer dessverre heller ikke lenger,
det var etter sigende ikke nok interesserte. I veiledningsgruppene var det fokus
på både praktisk og teoretisk kunnskap, i tillegg til refleksjon over egen praksis.
Både allmennlegene og helsesekretærene selv burde tatt vare på denne gylne
muligheten til ny kunnskap, innsikt og inspirasjon til glede for begge parter. I dag
får helsesekretærene kurs i regi av NHSF og har årlige store konferanser, gjennom
Primærmedisinsk uke og Nidaroskongressen, som fagtilbud rettet direkte mot gruppen.
Det arrangeres gode kurs gjennom kvalitetssikringsnettverket NOKLUS som er viktig
for utvikling av gruppen og faget. I tillegg finnes mange kommersielle tilbud hvor
kvalitet og utbytte neppe står i forhold til pris.
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Nye tider og oppgaver

Mye har forandret seg på legekontoret. For eksempel kunne arkivet bestå av en
A5-konvoluttjournal arkivert etter alfabetet: Epikriser, søknader, røntgen- og
laboratorieresultater, sågar brev fra sykehuset om ”utsatt pasienttime” kom på papir
og ble arkivert. Journalene var så tykke at de revnet i kantene. ”Arkivett” papirjournal
som ble merket og arkivert på fødselsdato overtok, men også her var det mange
papirvedlegg med oppbevaringsplikt i ti år. I ettertid er det lett å se feilkilder som
fort kunne oppstå i begge systemene, særlig i lys av dagens elektroniske journaler
som har utstrakte muligheter for kvalitetssikring. Når det gjelder laboratoriet, ble
eksempelvis hemoglobinverdien visuelt avlest på Sicca-apparat på 1970-tallet. Vi hadde
SR-rør til oppsuging av pasientens blod og vi talte hvite blodlegemer i tellekammer
under mikroskop. I dag håndteres det meste i ”lukkede systemer” på laboratoriet.
Vi har kvalitetskontroller på alle oppgavene som utføres og alt vi gjør skal kunne
dokumenteres. Kvalitetskravene som stilles til de tekniske og praktiske oppgavene
på allmennlegekontoret i dag er viktige og krevende og gjør hverdagen spennende.
Elektroniske løsninger gjør arbeidet enklere og kvalitetssikringen bedre.
Den første undersøkelsen om helsesekretærenes arbeidssituasjon viste at de færreste
av dem hadde arbeidskontrakter og arbeidsbeskrivelser (1). I solopraksiser var det ofte
bare muntlige avtaler mellom lege og helsesekretær. På dette området har det heldigvis
vært store fremskritt. Det har riktignok tatt lang tid å få på plass gode arbeidsavtaler,
stillingsbeskrivelser, medarbeidersamtaler og arbeidsmiljøtiltak som trygger legekontoret
som arbeidsplass for både legen og helsesekretæren, men det har gått fremover. I dag
hører det heldigvis til sjeldenhetene at disse forholdene ikke fungerer tilfredsstillende.
I nyere undersøkelser om hjelpepersonell på legekontor er det påfallende likhet i
konklusjonene når det gjelder helsesekretærenes arbeidssituasjon, trivsel, helse og
etterutdanning (2, 3).

"Evalueringer av
fastlegeordningen
har oversett
helsesekretærenes
rolle"

Hva med fremtiden?

Det er en kjensgjerning at arbeidsdagen på et legekontor er lang og hektisk. Både
legene og helsesekretærene gir uttrykk for dette. Da er det et tankekors at man ikke
makter å få gjort noe med det. Det handler om organisering, administrering og ledelse.
Samhandlingsreformen stiller nye krav til allmennlegen og allmennlegekontoret både på
forebyggingsplan og etter at pasientene har vært sykehusinnlagt. Pasientene vil ha behov
for oppfølging av fastlegekontoret med andre problemer enn hva vi har sett tidligere.
Også for vår yrkesgruppe vil dette bli interessant og spennende.
Dagens helsesekretærelever gir uttrykk for at det er for stressende og hektisk å jobbe
på legekontor, de vil prioritere sykehus. De orker ikke ”å ha så mange baller i lufta på
en gang” eller opplever at de ikke har nok utfordringer på et legekontor. Trenden er
dessverre også at mange dyktige helsesekretærer forlater legekontorene og starter
med videreutdanning eller studier. Andre gir uttrykk for at jobben er ansvarsfull og
viktig, men at lønn eller status står ikke i forhold til ansvaret. Da søker de over i annen
virksomhet. En helsesekretær begrunnet sin oppsigelse med at ”jeg kan ikke være i en
arbeidssituasjon hvor jeg føler at min arbeidsgiver behandler meg som et dyktig barn”.
Dette er et viktig signal som forteller oss det vi egentlig vet, nemlig at det dreier seg
om en travel og hektisk hverdag med stort ansvar. Det er også misnøye når det gjelder
mulighetene for å utvikle faget og oppgavene – og det er et tankekors at helsesekretæren
ikke blir tatt helt på alvor.
Jeg tror tiden er inne for å tenke nytt om ledelse og administrasjon på
allmennlegekontoret. Noen av lederoppgavene som i dag deles mellom og rullerer
blant legene, som for eksempel personalansvar, økonomi og dataansvar, kan med fordel
overføres til helsesekretærene. Mange helsesekretærer har kompetanse og kan avlaste
legene. Legekontorer som har prøvd dette er fornøyd (6). Kanskje er tiden inne for også å
se på bemanningen av helsesekretærer? Tidligere anbefalte NHSF og Legeforeningen 1,2
medarbeider per lege. Dagens praksis er 0,9
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medarbeider per lege (ubekreftet tall). Tidsbesparelser i forbindelse med diverse
elektroniske løsninger har vært argumentet for å ha mindre personell. Men faktum
er at denne tiden blir oppspist av nye og andre oppgaver.
Gjensidig forståelse for hverandres arbeidsoppgaver tror jeg er et godt bidrag til et
kreativt og sundt arbeidsmiljø. En god symbiose må verdsettes.
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Allmennlegeforeningen og Europa
Mens norske allmennlegers akademiske interesser og virksomhet utover landegrensene
har vært kanalisert gjennom WONCA og lignende organisasjoner, har den fagpolitiske
interessen vært ivaretatt i hovedsak gjennom 3 formaliserte kanaler.
Allmennlegeforeningens styrer har i mange år hatt regelmessige felles styremøter med
de øvrige nordiske allmennlegeforeningene for å drøfte saker av felles interesse, dele
erfaringer og vurdere felles tiltak og gjensidig støtte.
Dessuten har allmennlegeforeningen, gjennom de medlemmer som til enhver tid
har sittet i Sentralstyret, oftest vært representert i den norske delegasjonen til den
europeiske legeforeningen Comite Permanent des Medecins Europeens (CPME
også kalt Standing Committee of European Doctors). Denne organisasjonen møtes 2
ganger årlig i Brussel for å drøfte og behandle saker av felles interesser for alle leger fra
medlemslandene. Dessverre har foreningen de siste årene vært preget av en del indre
splittelse som har medført at flere av de største landene som Frankrike, Italia og Spania
nylig har forlatt organisasjonen. CPME er fortsatt et viktig talerør for Europas leger, men
fremstår naturlig nok noe svekket når flere store land mangler og er ikke ivaretar ikke
spesifikt de allmennmedisinske interesser.
Den tredje kanalen er den europeiske allmennlegeforeningen, Union Europeenne des
Medecins Omnipractiens/Medecins De Famille (UEMO også benevnt European Union
of General Practitioners/Family Physicians).
UEMO ble stiftet i 1967 ut fra erkjennelsen av at allmennleger i stor grad møter de
samme utfordringer i de fleste land i Europa. Selv om det finnes store ulikheter mellom
måten helsevesenet er organisert i forskjellige europeiske land, synes trender og tiltak fra
myndighetens side ofte å bre seg over landegrensene. Grunntanken er at man kan oppnå
en styrket posisjon ved å stå sammen, kan lære av hverandres erfaringer og gi innspill
og støtte over landegrensene. En annen viktig grunnpilar er at allmennleger vet best hva
som er de allmennmedisinske utfordringene og er mer dedikerte enn andre legegrupper
til å kjempe for å ivareta nettopp de allmennmedisinske interesser.
Norge ble medlem av UEMO i 1992, og foreningen har i dag 24 medlemsland, de fleste
innenfor EU. Selv om Norge ikke er medlem i EU, bindes vi av vedtakene i EØS-avtalen,
og vedtakene i EU er derfor viktige også for oss.
UEMOs hovedformål er at allmennlegetjenesten i Europa skal holde en høy faglig
standard og å ivareta de allmennmedisinske interesser i det europeiske helsevesen.
Delegatene velges av den nasjonale legeforening, fra den organisasjonen som er mest
representativ for allmennmedisin i det land de representerer, og skal bestå av leger
som er aktive innen faget allmennmedisin. Delegasjonens leder velges og finansieres av
Sentralstyret etter forslag fra Allmennlegeforeningen, og en eller flere delegater velges,
og finansieres i tillegg fra Allmennlegeforeningen.

Eirik Bø Larsen
Fastlege. Spesialist i
allmennmedisin
Leder Oppland
legeforening 1994—1997
Styremedlem Aplf
1996—2001
Leder fondsutvalget for
Utdanningsfond II
1996—2012 (17 år)
Visepresident i UEMO
(Den Europeiske
Allmennlegeforeningen)
2007—2011
Leder for Legeforeningens
delegasjon til UEMO
1998—2007

UEMOs øverste myndighet er generalforsamlingen som møtes 2 ganger i året og
staker ut den kursen presidentskapet skal arbeide etter. I generalforsamlingen har
hvert medlemsland en stemme for politiske spørsmål. Men en alternativ ordning for
økonomiske spørsmål der stemmegivingen vektes i henhold til medlemslandets bidrag
til medlemskontingenten er for tiden under utprøving. Den daglige ledelse av foreningen
utføres av presidentskapet og består foruten presidenten av en generalsekretær, en
kasserer og et sekretariat fra den nasjonen som til enhver tid innehar presidentskapet.
For perioden 2002-2006 var dette Sverige. Portugal hadde presidentskapet fra 2007 til
2010 og Ungarn har presidentskapet i perioden 2011—2014.
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Presidentskapet veiledes av 4 visepresidenter som velges med en kandidat årlig for
4 års perioder. Nåværende visepresidenter representerer Slovenia, Spania, Malta og
Italia. Norge var representert med visepresident Eirik Bø Larsen i tidsrommet 20072011 (5 år av praktiske hensyn).
UEMO har eget sekretariat med fast politisk rådgiver i Brussel, og hjemmesiden finnes
på www.uemo.org.

"Selv om EU
fortsatt formelt
ikke anerkjenner
allmennmedisin
som en fullverdig
spesialitet, har et
stort flertall av
medlemslandene
gjort det"

Siden 2009 har UEMO oppnådd status som selvstendig rettsobjekt i forhold til
belgisk lovgivning og kan derfor opptre og forhandle selvstendig på vegne av sine
medlemmer. Før organisasjonen oppnådde dette var den avhengig av å fremme
sine saker gjennom CPME. En selvstendig forhandlingsstatus har i tillegg medført at
UEMO blir anmodet om uttalelser i en rekke saker organisasjonen tidligere ikke fikk
forespørsler om. Dette forhindrer naturligvis ikke at UEMO fortsatt samarbeider med
sine søsterorganisasjoner som WONCA, CPME og andre når det er hensiktsmessig.
Mye av arbeidet i UEMO foregår i arbeidsgrupper som for eksempel for kvalitetssikring,
rekruttering og opprettholdelse av fremtidig arbeidsstyrke, forebyggende medisin,
videre – og etterutdanning, akkreditering av deltagelse på internasjonale kongresser og
likeverdig behandling av allmennleger i alle europeiske land. Arbeidsgrupper opprettes
og avvikles i henhold til opplevd behov.
Det siste året har foreningen tilstrebet å opprette og holde i beredskap grupper av
medlemmer som på kort varsel kan tre i funksjon med kort responstid for å ivareta
allmennmedisinske interesser ved plutselige inntredende forhold som truer de
allmennmedisinske interesser. I tillegg tilstreber foreningen en mer proaktiv holdning
enn tidligere der UEMO i økende grad ble en premissleverandør for fagpolitiske temaer
i Europa, særlig i forhold til EU. Arbeidsgruppene fungerer som e-mail grupper mellom
medlemsmøtene der ½ dag 2 ganger årlig er avsatt til arbeid i gruppene.
Hvert medlemsland betaler en medlemskontingent etter en nøkkel som tar
hensyn til både folketall, antall allmennleger og brutto nasjonalprodukt. Norges
medlemskontingent er på drøyt 33.000 kr årlig i tillegg til utgiftene til delegatenes
reiser til 2 årlige medlemsmøter.
UEMOs økonomi er solid, mye takket være god økonomistyring fra presidentskapene i
Sverige og Portugal.
Den viktigste sak for UEMO de siste årene har vært anerkjennelse av
allmennmedisins nøkkelrolle i det europeiske helsevesen og derved anerkjennelse
av allmennmedisin som en selvstendig medisinsk spesialitet på linje med andre
medisinske spesialiteter. UEMO har fokus både på lengde og innhold av slik
spesialistutdanning. Selv om EU fortsatt formelt ikke anerkjenner allmennmedisin
som en fullverdig spesialitet, har et stort flertall av medlemslandene gjort det, og
det er naturlig å anta at flere vil følge. Neste naturlige arbeidsmål kan derfor være
at bare spesialister i allmennmedisin gis anledning til å praktisere selvstendig som
allmennleger.
Et annet viktig arbeidsmål for UEMO er å verne om det allmennmedisinske arbeidsfelt
og forhindre at andre yrkesgrupper overtar naturlige allmennmedisinske oppgaver.
Videre ser UEMO det som sin oppgave å arbeide for å bedre allmennlegers muligheter
for videre- og etterutdanning, bedre arbeids- og inntektsforhold for allmennleger og å
sikre en mest mulig likeverdig spesialistutdanning over landegrensene i Europa.
UEMO fungerer også som en ressursbase som kan gi råd og veiledning og formidle
hensiktsmessige kontakter for medlemsorganisasjoner som opplever konflikter og
andre vanskeligheter. Norge benyttet seg blant annet av sitt kontaktnett i UEMO ved
konstruksjonen av fastlegeordningen.
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UEMO fungerer også i økende grad som premissleverandør i medisinske og
helsepolitiske spørsmål overfor EU. Gjennom UEMO får allmennlegene tilgang til
påvirkning gjennom organisasjoner som European Medicines Agency og en rekke
arbeidsgrupper innenfor EU.
Samarbeid med øvrige europeiske legeorganisasjoner tilstrebes og er alltid å foretrekke
for i størst mulig grad å fremstå med «one voice of European doctors». UEMO har
unngått indre splittelse som i CPME og fremstår som et samlet talerør for Europas
allmennleger.
I lys av Europas foreliggende økonomiske vanskeligheter har noen land vurdert om
kostnadene ved medlemskap i europeiske legeforeninger overstiger nytteverdien, og
Island og Danmark har meldt seg ut av UEMO. Flere land har imidlertid i samme tidsrom
søkt om medlemskap eller meldt sin interesse for medlemskap. Et samlet landsråd valgte
i 2011 å opprettholde Allmennlegeforeningens medlemskapet i UEMO.
Norske allmennleger vil alltid ha interesse av impulser, ideer og råd fra allmennleger
i andre land både nå og i eventuelle fremtidige konfliktsituasjoner. Per 2012 fremstår
Norge som et av landene i Europa med best fungerende allmennlegetjeneste, og i dag
har vi trolig mer å bidra med enn å hente gjennom et europeisk allmennlegesamarbeid.
Dette kan imidlertid fort endres. Å være bidragsyter i dag er like viktig som å være i
posisjon til å motta bidrag i morgen.
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Aplf og AFs styrer og fagutvalg 1988–2013
Styrer
01.10.1987—30.9.1989:
Are Løken (formann), Wenche Telstad (nestformann), Bernt Einar Østensen, Håkon
Ebbing, Christian Cappelen Smith, Dag Aronsen, Jan Anker-Nilssen. Varamedlemmer
ved varig forfall: Kirsten Rokstad og Edvard Løchen
1.10.1989—30.9.1990:
Håkon Ebbing (formann), Elisabeth Wærdahl (nestformann), Bernt Einar Østensen,
Christian Cappelen Smith, Dag Aronsen, Agnes Østlie (til sept 1990), Anne Karin
Christoffersen, Dag Pedersen (fra sept 1990). Vara: Jan Anker-Nilssen
1.10.1990—30.9.1991:
Håkon Ebbing (formann), Elisabeth Wærdahl (nestforman), Dag Aronsen, Anne Karine
Christoffersen, Dag Pedersen, Christian Cappelen Smith,Bernt Einar Østensen. Vara:
Jan Anker-Nilssen
1.10.1991—30.9.1993:
Håkon Ebbing (leder), Elisabeth Wærdahl (nestleder), Dag Aronsen, Kjeld Malde, Dag
Pedersen, Karin Rønning, Bernt Einar Østensen. Vara: Kenny Irene Ytterdahl og Eigil
Thorsen,
1.10.1993—30.9.1995:Kåre Reiten (leder), Hans Kristian Bakke (nestleder), Kari
Garberg, Odd Kvamme, Kjeld Malde, Arne Ivar Østensen, Frode Øvrejord. Vara: Dag
Pedersen og Audun Dyrdal
1.10.1995—30.9.1997:
Hans Kristian Bakke (leder), Gunnar Ramstad (nestleder), Per Askim, Kari Garberg,
Odd Jarle Kvamme, Eirik Bø Larsen, Frode Øvrejord. Vara: Bjørg Aadahl og Siri
Storetvedt Heldaas
1.10. 1997—31.12.1997:
Hans Kristian Bakke, Bergen (leder, Gunnar Ramstad, Bergen (nestleder), Per Askim,
Oslo, Kari Garberg, Årnes, Odd Jarle Kvamme, Sæbøvik, Eirik Bø Larsen, Dokka, Frode
Øvrejord, Alta. Varamedlemmer ved varig forfall: Bjørg Aandahl og Siri Storetvedt
Heldaas.
1.1.1998—31.12.1999
Hans Kristian Bakke, Bergen (leder), Gunnar Ramstad, Bergen (nestleder), Per Askim,
Oslo, Hanne Dinesen, Hamar, Anne Korsæth, Stavanger, Eirik Bø Larsen, Dokka, Frode
Øvrejord, Alta. Varamedlemmer ved varig forfall: Morten Høyer og Erik Werner.
1.1.2000—31.12.2001
Hans Kristian Bakke, Bergen (leder), Åge Henning Andersen, Kongsvinger (nestleder),
Hanne Dinesen, Hamar, Anne Mathilde Hanstad, Jørpeland, Eirik Bø Larsen, Dokka,
Kjell Maartmann-Moe, Oslo, Gunnar Ramstad, Bergen. Varamedlemmer ved varig
forfall: Ole Strand og Unni Ringberg.
1.1.2002—31.8.2003
Kjell Maartmann-Moe, Oslo (leder), Åge Henning Andersen, Kongsvinger (nestleder),
Karin Frydenberg, Skreia, Anne Mathilde Hanstad, Strand, Rogaland, Jan Emil
Kristoffersen, Lørenskog, Ole E. Strand, Kristiansand, Harald G. Sunde, Kirkenes.
Varamedlemmer ved varig forfall: Marit Voltersvik og Svein Aarseth.
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1.9.2003—31.8.2005
Kjell Maartmann-Moe, Oslo (leder), Odd Jarle Kvamme, Stord (nestleder), Åge Henning
Andersen, Kongsvinger, Karin Frydenberg, Skreia, Jan Emil Kristoffersen, Lørenskog,
Hanne Nordahl, Giske, Ole E. Strand, Kristiansand. Varamedlemmer ved varig forfall:Unni
Aanes og Rolf Hamran.
AF fra 1.1.2007
1.9.2005—31.8.2007
Jan Emil Kristoffersen, Lørenskog (leder), Ole E. Strand, Kristiansand (nestleder), Jørn
Tunheim Kippersund, Volda, Lars Andreas Nesje, Sjøvegan, Bente Bjørnhaug Pedersen,
Hamar, Eli Øvstedal, Trondheim, Unni Aanes, Bergen. Varamedlemmer ved varig forfall:
Morten Breiby og Tone Dorthe Sletten,
1.9.2007—31.8.2009
Jan Emil Kristoffersen, Lørenskog (leder), Ole E. Strand, Kristiansand (nestleder), Jørn
Tunheim Kippersund, Volda, Kjartan Olafsson, Florø, Tone Dorthe Sletten, Trondheim,
Kari Sollien, Gjøvik, Unni Aanes, Bergen. Varamedlemmer ved varig forfall: Morten
Breiby, Børge Winther og Karin Frydenberg
1.9.2009—31.8.2011
Trond Egil Hansen, leder, Ståle Onsgård Sagabråten, nestleder, Stian Lobben, Bjørn
Nordang, Kjartan Olafsson, Bodil Aasvang Olsen, Kari Sollien
1.9.2011—31.8.2013
Trond Egil Hansen, leder, Kari Sollien, nestleder, Ivar Halvorsen, Egil Johannesen, Bjørn
Nordang, Linda Øglend Rørtveit, Tone Dorthe Sletten
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Fagutvalg
1987/88:
Jens Eskerud, Oslo, Kjeld Malde, Grimstad, Henriette Kahn, Trondheim, Knut Arne
Holtedahl, Tromsø. Varamedlemmer: Hege Wahl, Stokke, Sidsel Graff-Iversen, Bærum
1989/90:
Jens Eskerud, Oslo, (formann), Kjell Nordby, Molde, Toril Lømsland, Bergen, Svein Z.
Bratland, Bergen, Sidsel Graff-Iversen, Bærum. Varamedlemmer: Hege Wahl, Stokke,
Johnny Mjell, Bodø
1991/92:
Johnny Mjell, Bodø, (formann), Hege Wahl, Stokke, Svein Z. Bratland, Bergen, Sidsel
Graff-Iversen, Bærum, Norvald Lundetræ, Hafrsfjord, Kjell Maartmann-Moe, Bærum,
Gunnar Tellnes, Asker
1993/94:
Johnny Mjell, Bodø, (leder), Bent Folkvord, Fana, Anne Korsæth, Stavanger, Jan Olav
Lindebø, Kristiansand, Norvald Lundetræ, Hafrsfjord, Lars A. Nesje, Sjøvegan, Karin
Skarsaune, Oslo
1995/96:
Karin Skarsaune, Oslo (leder), Bent Folkvord, Fana, Anne Korsæth, Stavanger, Jan Olav
Lindebø, Kristiansand, Lars A. Nesje, Sjøvegan, Gunhild Sundal, Stord, Olav Thorsen,
Stavanger. Varamedlemmer: Sylvi Torvund, Trondheim, Martin Chapman, Flisa
1997/98:
Karin Skarsaune, Oslo (leder), Mette Brekke, Bent Folkvord,John Leer, Gunhild Sundal,
Svein Steinert, Olav Thorsen. Varamedlemmer: Morten Finckenhagen, Arne B. Eikås
1999/2000:
Svein Ragnar Steinert, Tromsø (leder), John Leer, Askøy, Mette Brekke, Oslo, Torunn
Hilstad, Trondheim, Olav Thorsen, Stavanger, Unni Aanes, Stokmarknes, Arne B. Eikås,
Oslo. Varamedlemmer: Trond Egil Hansen, Brigt Bovim
2001/2002:
Svein Ragnar Steinert, Tromsø (leder), Mette Brekke, Oslo, Hilde Beate Gudim, Skui,
Trond Egil Hansen, Fyllingsdalen, Ole Richard Haavet, Fetsund, John Leer, Florvåg,
Pernille Nylehn, Hjelmeland
1.9.2002–21.8.2004:
Trond Egil Hansen, Fyllingsdalen (leder), Hilde Beate Gudim, Skui, Ole Richard Haavet,
Fetsund, Pernille Nylehn, Hjelmeland, Ståle Onsgård Sagabråthen, Nesbyen, Marte
Walstad, Ranheim, Unni Aanes, Alversund

1.9.2004–31.12.2006:
Trond Egil Hansen, Fyllingsdalen (leder), Ole Richard Haavet, Fetsund, Kjartan
Olafsson, Sunnfjord, Kristin Prestegaard, Skien, Ståle Onsgård Sagabråthen, Nesbyen,
Marte Walstad, Ranheim, Unni Aanes, Alversund
Fagutvalgets oppgaver overført til Norsk forening for allmennmedisin (NFA) fra 1.1.
2007
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Sekretariatet i perioden 1988—2013
Sekretariatsledere
Åsmund Hodne 1974—aug 2005

Arvid Mikelsen sept 2005—mai 2009

Camilla Fagerholt Storli juni 2009—dd

Sekretær

Wenche Esrød Brunell 1991—dd
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Generalforsamlinger og landsråd
År

194

Sted

Fylke

1988

Soria Moria

Oslo

1989

Fredrikstad

Østfold

1990

Tromsø

Troms

1991

Sandefjord

Vestfold

1992

Kristiansand

Vest-Agder

1993

Stavanger

Rogaland

1994

Trondheim

Sør-Trøndelag

1995

Arendal

Aust-Agder

1996

Bergen

Hordaland

1997

Kristiansand

Vest-Agder

1998

Tromsø

Troms

1999

Trondheim

Sør-Trøndelag

2000

Hamar

Hedmark

2001

Soria Moria

Oslo

2002

Stavanger

Rogaland

2003

Kirkenes

Finnmark

2004

Drammen

Buskerud

2005

Fredrikstad

Østfold

2006

Soria Moria

Oslo

2007

Stjørdal

Nord-Trøndelag

2008

Molde

Møre og romsdal

2009

Bergen

Hordaland

2010

Lillehammer

Oppland

2011

Kristiansand

Vest-Agder

2012

Larvik

Vestfold

2013

Bodø

Nordland
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Statistikk — allmennleger
Medlemstall i Aplf/Af 1987—2013
År

Per 1.1
HovedAssosiert
medlem

Per 30.9
HovedAssosiert
medlem

Kvinneandel i %
HovedYrkesaktiv
medlem

1987

1601

1988

1649

1989

1776

1990

1823

1991

1920

1992

1953

28,9

1993

3287

28,2

1994

3273

27,6

27,8

1995

3383

27,8

28

1996

3447

28,1

28,3

1997

3462

28,4

28,7

28

27,8

18,4

1998

3391

38

3496

1999

3476

44

3513

47

28,1

28,8

2000

3514

48

3556

49

29,1

29,7

2001

3707

52

3840

51

30

30,5

2002

3842

48

3941

48

30,5

31

2003

3915

48

4051

44

31,1

31,6

2004

4101

40

4198

36

32

32,6

2005

4173

35

4277

36

32,6

33,3

2006

4247

32

4461

32

32,9

33,6

2007

4491

29

4701

27

33,7

34,4

2008

4716

27

4926

32

34,7

35,5

2009

4908

38

5087

42

36,3

37,2

2010

5088

38

5247

37

37,8

38,8

2011

5220

45

5348

39

38,4

39,6

2012

5381

42

5529

41

39,3

40,6

2013

5606

40

40

41,5

Merk at alle medlemstallene er inklusive pensjonister, unntatt kvinneandelen blant yrkesaktive medlemmer i
siste kolonne. Tallene er hentet fra Legeforeningens medlemsstatistikk. Medlemstall Aplf/Af 1987-2013 (fet
skrift er hentet fra årsmeldingene).

Mer medlemsstatikk finnes på www.legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Legestatistikk/
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