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Spørsmål som kanskje melder seg når leger 
tenker på forebygging og helsefremming
• Har dere tid til det?
• Får dere betalt for det?
• Virker det?
• Har dere lyst til det?
• Har dere kompetanse til det?
• Fører det til overbehandling (er det kloke valg)?
• Er det de friske som skal sjekkes mer?
• Er dette egentlig legens oppgave?
• Har vi den rette organiseringen i allmennpraksis til det?
• Hva med «det viktigste først» - er dette viktig nok?



Hva jeg kunne tenkt meg å snakke med dere 
om i dag
• Om forventningene til alt dere skal gjøre
• faglig, politisk, juridisk...
• men får dere til å prioritere det?

• Om samspillet mellom 
• klinikk og folkehelse
• allmennmedisin og samfunnsmedisin

• Om en legerolle i endring?



Dagens røde tråd

1. Hvordan lykkes med 
forebygging og 
helsefremming i møtet 
med pasientene...

2. ... samtidig som vi prøver 
å gjøre noe med kildene 
til vår tids sykdommer

3. Begrepet «Upstream
medicine»



Tre folkehelsebølger i det 20. århundre



Regnbuemodellen av Whitehead og Dahlgren (1991)



White-diagrammet (1961)



Helseårsakskjeden



Legeforeningens politikk

«Det er et sentralt dilemma at de 
viktigste arenaene for 
helsefremmende og forebyggende 
arbeid ligger tidligere i 
årsakskjeden, samtidig som 
resultatene av mangelfull 
forebygging og helseskadelig 
atferd ofte havner på 
helsetjenestens bord». 



Premature dødsfall i Storbritannia 2003-2018

Marmot, M et al. Premature mortality attributable to socioeconomic inequality in England 

between 2003 and 2018: an observational study. Lancet Public Health. 2020 Jan; 5(1): 

e33–e41.



Upstream medicine



Forebygging vs. helsefremming



Forebygging vs. helsefremming



Forebygging vs. helsefremming

En sykdomsforebyggende 
arbeidsmåte kan kombineres med 
en helsefremmende. Poenget er å 
være bevisst på forskjellen og 
balansen mellom dem.

Sykepleien 2018 106(70809)(e-70809)
DOI: https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2018.70809 



Helsefremmende tilnærming i allmennpraksis



Helse er et kontinuum – ikke syk eller frisk

Helse < ------------------------------------ > Uhelse

Salutogenese - læren om hva som gir god helse
Patogenese - læren om sykdom

Vi kan i ethvert pasientmøte bruke helsefremmende tilnærming og sette i gang 
helsefremmende prosesser. Det handler om å skifte fokus fra risiko til ressurs.



Det enkleste er det beste

• De best dokumenterte forebyggende 
tiltakene 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 aktivitet, fallforebygging
• Bevare sosialt nettverk
• Universelle løsninger, risikoreduksjon



Fastlegeforskriften

§ 20. Individrettet forebygging som integrert del av 
tjenesteytingen

Fastlegen skal, basert på en medisinsk vurdering av 
behov, tilby forebyggende tiltak til personer der det 
avdekkes betydelig risiko for utvikling eller forverring av 
sykdom eller funksjonssvikt. 



NCD og COVID-19: En dårlig kombinasjon

England: Obesity strategy (2020)

«The urgency of tackling the obesity
time bomb has been brought to the
fore by evidence of the link to an 
increased risk from COVID-19»





Overvektige i økt risiko for å bli innlagt



Fedme et folkehelseproblem også i Norge



Tidsskr Nor Legeforen 2020

Hva kan vi gjøre med overvektepidemien?



1984: ”Primærhelsetvillingene”

• Allmennmedisin
• Samfunnsmedisin

Fagforeninger
NFA – norsk forening for allmennmedisin
NORSAM – norsk forening for samfunnsmedisin

Yrkesforeninger
AF – allmennlegeforeningen
LSA – leger i samfunnsmedisinsk arbeid



Fysisk aktivitet og en sunn livsstil reduserer risikoen for å 
dø av hjerte- og karsykdom med 21 prosent

Journath G, Hammar N, Vikström M, et al. A Swedish primary healthcare prevention programme focusing
on promotion of physical activity and a healthy lifestyle reduced cardiovascular events and mortality: 22-
year follow-up of 5761 study participants and a reference group. British Journal of Sports 
Medicine 2020;54:1294-1299.



Hva bør vi gjøre?

I Norge vil en styrket fastlegeordning som 
samarbeider godt med både pasientene, 
andre kommunale tjenester og 
spesialisthelsetjenesten være vårt viktigste 
verktøy for å bedre folkehelsen. 

Det må skje gjennom god individrettet 
forebygging og behandling som når flest 
mulig, sammen med en kunnskapsbasert og 
aktiv folkehelsestrategi i den enkelte 
kommune.

Marit Hermansen, Utposten nr. 4/2018

Allmennmedisin og samfunnsmedisin – sammen 
for bedre folkehelse



Public health
The overview document
Health status of the population
Social determinants of health

Individual health care
Early intervention
Disease prevention
Health-promoting strategies

Applying a population perspective 
to medical practice

GPs as part of clinical care and public health collaboration

Using clinical practice to identify 
and address community health 
problems

General practitioners

Fastlegen – utøver og lyttepost

Figur fra KS-rapport



Take home messages

1. Bruk helsefremmende 
metoder i ditt 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 opptatt av de sosiale 
helsedeterminantene. Jobb 
«oppstrøms» så ofte du kan.



Litteraturtips



Takk for meg!

Jeg håper dette var noenlunde nyttig for dere.
Lykke til videre!

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

mailto:dag.h.ronnevik@ntnu.no

