
«Fastlegers rolle i det helsefremmende arbeidet»

Grunnkurs C, helsefremmende arbeid, torsdag 16. september 2021, Stavanger
Dag-Helge Rønnevik, spesialist samfunnsmedisin, phd-sCpendiat, LIS3 allmennmedisin



Hva møter dere på legekontoret?

• Til nå i kurset: Førerkort, helsestasjon, svangerskap, 
allergi, prioriteringer, smi9evern, suicid, rusmisbruk, 
tuberkulose.

Hvordan ser DIN hverdag ut?
•Når og hvordan driver du forebygging?
•Driver du med helsefremming...?
•Hvilke verktøy og ressurser har du Dl disposisjon?



Oppvarmingscase: 44 år gammel mann

• Tidligere hjertefrisk
• Lett overvektig BMI 30
• Stillesittende jobb
• Røyker ikke
• Helsekontroll BHT: BT 145/85
• Du tar prøver: 
• Kolesterol 7,2
• LDL 3,2
• HDL 1,4

• Syk, risikant, frisk?
• Tiltak?
• Plan?



CASE: 44 år gammel mann

To år senere:
• Akutte brystsmerter
• Innlagt med nedreveggsinfarkt
• Skrevet ut med «full pakke»
• ASA
• AII-blokker
• Betablokker
• Statiner

• Mål med behandling?
• Kol <3,8
• LDL <1,8
• HDL >1
• BT <140/90

• Andre Pltak?
• Plan / oppfølging?
• Type forebygging...?



Turløyper

Røykeloven
Moms på tobakk

Mo6vasjon røykeslu8
Champix
Inhalasjonsmedisiner

Kols mestringskurs
Rehab.opphold

Sta6ner før hjerteinf.

Albyl-e e8er hjerteinf.

2) Klinisk fortolkning
1) Folkehelsefortolkning



Fastlegeforskriften

§ 20. Individre-et forebygging som integrert del av 
tjenestey9ngen

Fastlegen skal, basert på en medisinsk vurdering av behov, 9lby 
forebyggende 9ltak 9l personer der det avdekkes betydelig risiko 
for utvikling eller forverring av sykdom eller funksjonssvikt. 



Helse- og omsorgstjenesteloven

§ 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid

Kommunen skal ved ytelse av helse- og omsorgstjenester fremme helse 
og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal 
blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning.



Fastleger i posisjon /l å starte helsefremmende prosesser

Fastlegen har et enestående posisjon 
med muligheter for helsefremmende
arbeid på individnivå. 

Med kunnskap om pasientenes 
samlede sykdomsbilde, 
familiehistorie og livssituasjon kan 
det være enkelt å iden=fisere 
risikofaktorer som fortjener =ltak. 

Men det er le? å glemme at 
pasienten selv har mange sterke 
sider som kan mobiliseres.



Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid defineres som «prosessen som se2er folk i 
stand 5l å få økt kontroll over og forbedre sin helse».

Helsefremmende arbeid bygger på en sosial modell for helse, og har 
fokus på ressurser og mestring hos individer, familier og 
lokalsamfunn.

https://sykepleien.no/forskning/2018/05/helsefremming-og-sykdomsforebygging-er-ikke-sider-av-samme-sak



Helsefremmende arbeid

• Helsefremmende arbeid er .ltak som 
tar sikte på å bedre livskvalitet, trivsel 
og muligheter .l å mestre de 
u9ordringer og belastninger man 
utse:es for, samt å redusere 
sannsynligheten for utvikling av 
risikofaktorer for sykdom.
• Grenseoppgangen 

mot helseopplysning, forebyggende 
medisin og hygiene er på mange 
områder ganske uklar. Det vil være 
rik.g å si at helsefremmende arbeid 
berører og .l dels omfa:er alle disse 
.lnærmingene.



Verdibasert faglig kompass: de 7 tesene (2001)
2) Gjør det vik.gste!
Allmennprak*kerens hovedoppgaver 
er diagnos*kk og behandling. 

4) Bruk ord som fremmer helse! 
Allmennlegen skal gi pasienten tro på 
egen mestring av hverdag og helse. 



Jakten på helsefremmende faktorer i epidemiologisk forskning: Eksempler fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) (2016)



Diskuter med sidemann/kvinne (2 min):

Hvilke sykdommer / tilstander jobber dere 
forebyggende med på legekontoret?

F.eks. Røyking, høyt blodtrykk osv. 

Felles diskusjon à flip over



Tre folkehelsebølger i det 20. århundre







Referansegruppe for 
helseopplysning 1986–2019

Utposten utgave 6, 2019

Gruppa har bestå- av allmennleger med 
interesse for forfriskning og kommunikasjon 
om helse og de valg som påvirker summen av 
fysiske, psykiske og sosiale ressurser

Spørsmål: Når og hvordan driver vi 
helseopplysning på legekontoret?



Diskuter med sidemann/kvinne (5 min):

Utvalgt sykdom/9lstand (fra diskusjon i plenum): 
- Hvordan kan dere jobbe helsefremmende?
- Hvilke ressurser har dere å spille på?
- Eksempler 9ltak / intervensjoner?

Plenum
Helsefremmende arbeid defineres som 
«prosessen som se2er folk i stand 5l å få økt 
kontroll over og forbedre sin helse».



Legeforeningens politikk

«Det er et sentralt dilemma 
at de vik0gste arenaene for 
helsefremmende og 
forebyggende arbeid ligger 
0dligere i årsakskjeden, 
sam0dig som resultatene av 
mangelfull forebygging og 
helseskadelig a;erd o<e 
havner på helsetjenestens 
bord». 



Perspektiver i samhandlingsreformen

Helsetjenesten:
Vri innsats mot forebygging og 
4dlig innsats mot risikofaktorer 

på individ- og gruppenivå

Folkehelsearbeidet:
Innsats mot faktorer 

som påvirker risiko for 
hyppighet i 

befolkningen

Folkehelseperspektivet Tjenesteperspek0vet

Folkehelseloven Helse- og omsorgstjenesteloven
Forebyggende 
tjenester

Behandling-Det brede samfunnsreAede 
folkehelsearbeidet



Kommunens folkehelsearbeid
• Oversikt over helse-lstanden og 

faktorer som påvirker denne
• Fremme helse, trivsel, gode 

sosiale og miljømessige forhold
• Utjevne sosiale helseforskjeller
• Besky=e mot nega-ve faktorer

Fastlegens kliniske arbeid
• Kjennskap til lokale forhold og tilbud
• Oversikt over egen listepopulasjon
• Prioritering av oppgaver
• Individrettet forebygging og 

helsefremming

Erfaringer og data fra fastlegene 6l 
oversiktsdokumentet:
• HOT-lov § 3-3 (del 2)
• Folkehelselov § 5
• ForskriL om oversiktsarbeid
• FastlegeforskriL § 30

Informasjon om helse6lstanden, om 
6ltak, og om 6lbud og tjenester 6l 
innbyggerne:
• HOT-lov § 3-3 (del 1)
• FastlegeforskriL § 20
• «De 7 tesene» for allmennleger

Utøverfunksjon

Ly@eposBunksjon

Befolkningen

Allmennlegenes rolle

NTNU

Fastlegen: Utøver og lyttepost



«Rådmannens +me»

Hva synes dere kommunen bør satse på for å forebygge sykdom og fremme 
god helse?

Hvilke råd vil dere gi :l rådmann, kommuneoverlege, plansjef og 
folkehelsekoordinator?

Type :ltak: 
Universell re@et mot alle?
Re@et mot deler av befolkning?
Helse- omsorgstjenester dere synes mangler?



Take home messages

1. Bruk helsefremmende 
metoder i di3 møte med 
enhver pasient. Fokuser på 
ressurser, ikke risiko. 

2. Samarbeid med 
kommunelegen og de andre 
som jobber med folkehelse. 
De trenger dine innspill. 

3. Vær oppta3 av de sosiale 
helsedeterminantene. Jobb 
«oppstrøms» så oGe du kan.



Det enkleste er det beste
De best dokumenterte forebyggende 
1ltakene er virkningsfulle enten det 
dreier seg om personer som er friske, 
med økt risiko eller som allerede har 
kronisk sykdom, og også helt 
uavhengig av evt. diagnose:

• Ernæring, god hygiene
• Fysisk ak1vitet, fallforebygging
• Bevare sosialt neAverk
• Universelle løsninger, 

risikoreduksjon



Takk for meg!

Jeg håper de1e var ny5g for dere.
Lykke 8l videre!

Ta gjerne kontakt: 
dag.h.ronnevik@ntnu.no

mailto:dag.h.ronnevik@ntnu.no

