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Om avdeling for allmennmedisin og om hvorfor vi vil uttale oss 

 

Om Avdeling for allmennmedisin, UiO: 

-  ”Akademisk brohode” i vår helseregion for fastlegehelsetjenesten 

- Undervisning: klinisk allmennmedisin (et av tre kliniske hovedfag) på legestudiet 

Vi deltar også aktivt i fastlegers videre- og etterutdanning 

- Forskningen vår: praksisnær forskning av stor relevans for fastlegehelsetjenesten 

Deltar i å utvikle (nasjonale) faglige retningslinjer  

- Deltar i kvalitetsarbeid og aktiviteter knyttet til kunnskapsgrunnlaget for allmennmedisin  

- Eksternt finasiert AFE (allmennmedisinsk forskningsenhet) og ASP (antibiotikasenteret for primærmedisin) 

er integrert i avdelingen 

- Stor andel av våre tilsatte har kombinerte stillinger, typisk 50% akademiker og 50% fastlege 

   

Praksisundervisningen i allmennmedisin skjer både tidlig  (”tidlig pasientkontakt”) og sent i legestudiet. Ved ”tidlig 

pasientkontakt” har to og to studenter flere dagsbesøk hos fastleger i Oslo-regionen. Hovedutplasseringen i 

5.studieåret  skjer ved at én student er i praksis hos én praksislærer (fastlege) i 6 uker etterfulgt av 6 uker på 

lokalsykehus slik at man også kan oppleve samhandling mellom tjenestenivåene i praksis. Fra UiO er således 220 

legestudenter i praksis i fastlegehelsetjenesten hvert år – og for å ivareta ordningen er nær 150 fastleger ansatt i 

deltidsstilling som praksislærere. I tråd med samhandlingsreformens intensjoner legger den ferske 

stortingsmeldingen om velferdsutdanningene opp til at undervisningen i allmennmedisin må styrkes, og spesielt 

den delen som gjelder undervisning relatert til kommunale helsetjenester. 

 

Tiltak som ønskes implementert i allmennpraksis må også testes ut og evalueres i allmennpraksis. 

Kunnskapsbasen for fastlegenes yrkesutøvelse må derfor være tuftet på god allmennmedisinsk forskning. 

I ulike offentlige dokument de siste årene har det gjentagne ganger vært tatt til orde for å styrke 

allmennmedisinsk forskning  for derigjennom å gi fastlegehelsetjenesten et mer solid kunnskapsgrunnlag.  Lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester sier at forskning skal omtales i de avtaler kommunene er pliktig å etablere 

med sitt lokale helseforetak. Men her sies lite eksplisitt om hva som er kommunenes egentlige  forpliktelser.  

 

Vi har studert departementets forslag til ny forskrift for fastlegehelsetjenesten spesielt med det for øye om en 

gjennomføring av forskriften vil bidra til å fremme undervisning, forskning og kvalitet i allmennmedisin.   
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Fastlegeforskriften - konsekvenser for forskning 

Vi finner det beklagelig at Departementet ikke synes være villig til å ta i bruk nødvendige virkemidler for at 

forskning skal bli en prioritert oppgave i primærhelsetjenesten motsvarende det som gjelder for 

spesialisthelsetjenesten. At fastlegeforskrift-utkastet heller ikke konkretiserer kommunenes tilretteleggeransvar 

for forskning, finner vi bekymringsfullt. Tvert om frykter vi at de mange, til dels underlige, detaljkravene i 

forskriften, vil gjøre det vanskeligere for fastleger å forplikte seg til å delta i kliniske studier eller innvolvere seg i 

forskning på andre måter.  

 

Forskriftsforslaget - konsekvenser for undervisning og utdanning 

Vi synes det er positivt at § 12 i forskriftsforslaget spesifikt lister opp ‘undervisning av medisinstudenter’ blant 

eksempler på legearbeid som kommunen kan inngå avtale om at en fastlege skal utføre i de timene 

vedkommende kan tilpliktes annet (offentlig) allmennlegearbeid per uke. I Oslo kommune er dette allerede 

avtalefestet, mens tilsvarende formalisering mangler for landets øvrige kommuner.  Gjentagne ganger opplever vi 

at fastleger utenfor Oslo takker nei til å være praksislærer fordi kommunene ikke aksepterer at dette kan inngå i 

tilpliktet kvote av offentlig helsearbeid.   

Selv om foreliggende forslag på dette punkte altså kan bety et skritt i riktig retning, er vi likevel bekymret for at  

§ 12 gir for stor valgfrihet til kommunene til å kunne nedprioritere studentundervisning som tellende offentlig 

legearbeid.  Tvert om hadde vi ønsket oss forslag som tydeliggjorde kommunenes tilretteleggeransvar for 

praksisundervisning for legestudenter. Vi kan ikke se noen gode grunner til at primærhelsetjenesten ikke skal ha 

tilsvarende ansvar for utdanning  som i spesialisthelsetjenesten hvor dette til og med er lovpålagt oppgave.   

 

Kunnskapsgrunnlag for god kvalitet 

Det er viktig at man i allmennmedisinsk praksis driver forsvarlig virksomhet og at kvaliteten på tjenesten er god. 

Samtidig må det legges til rette for faglig refleksjon, fagutvikling, forskning og undervisning. Forskriftsforslaget 

legger ikke til rette for dette. Tvert om kan man få det inntrykk at forskningsbasert kunnskap i liten grad er lagt til 

grunn ved utformingen av forslaget. Dette framgår i forhold til foreslåtte tiltak som er ment å bedre/sikre 

tjenestenes kvalitet. Disse begrunnet ofte som: "det er mye som tyder på...”, ”indisier for at...”, ”naturlig å anta 

at...", ”enkelte kommuner hevder…”, o.l. Det er derfor  vanskelig å se at aktuell ny forskning og erfaringer fra 

Norge eller andre land er lagt til grunn for forslagene.  

I sum pålegger man både kommunene og fastlegene nye oppgaver uten at dette er tilstrekkelig begrunnet i 

forskningsbasert kunnskap om effekt, nytte eller kostnader. 

  

Proaktivt ansvar – uten grenser? 

Kjerneinnholdet i klinisk allmennmedisin og dermed i fastlegehelsetjenesten utgjøres av diagnostikk, behandling 

og oppfølging av pasienter som er syke/har lidelser, eller som klart er i risikosonen for å utvikle sykdom. 

§19 omhandler fastlegens plikter i forhold til å ha oversikt over egen listepopulasjon. Vi er selvsagt enige i at en 

fastlege bør kjenne sine listepasienter godt nok til å kunne forholde seg proaktivt overfor egne pasienter med   

helsetjenestebehov de av forskjellige (helserelaterte) grunner ikke er i stand til å ivareta selv. Dette gjøres 

gjennom å kalle pasienten inn på nytt om vedkommende uteblir fra avtalt time, eller at fastlegen tar initiativ til et 

planlagt, medisinskfaglig begrunnet hjemmebesøk. I stedet for å rette på dagens mangler (uhensiktsmessige vilkår 

for refusjonstakst for hjemmebesøk), legger forskriftsforslaget (jmf §20) opp til at fastlegen skal forholde seg 

proaktivt til hele sin listepopulasjon. Ettersom så å si hele befolkningen er knyttet til en fastlege, innebærer 

forslaget et befolkningsansvar for landets innbyggere, ikke bare for de som bruker fastlegen i egenskap av å være 

pasient. Det som kan være medisinsk begrunnet proaktivitet ovenfor enkeltpasienter,  kan være både medisinsk 

og etisk betenkelig ovenfor landets innbyggere. Forskning tyder på at det å søke opp friske personer i jakten på 

usunn livsstil og risikofaktorer for mulig framtidig sykdom, neppe bidrar til å fremme folkehelsen. Tvert om vil slik 
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medikalisering av landets innbyggere snarere kunne skape mer uhelse, flere unødvendige henvisinger til 

spesialisthelsetjenesten og bidra til ansvarsfraskrivelse hos den enkelte (for egen helse) og hos politiske 

myndigheter (i forhold til deres ansvar for befolkningens helse).  Men viktigst i denne konteksten, er at et 

grenseløst krav om  proaktivitet vil kunne fortrenge fastlegers kjernevirksomhet i forhold til diagnostikk, 

behandling og oppfølging av de syke. 

§22 forskriftsfester plikt til å drive individrettet forebygging hos individer i risikosonen for sykdom, noe som 

allerede regnes som en vanlig del av allmennmedisinsk praksis.  I en tid da kartlegging av egne, mer eller mindre 

sårbare gener er i ferd med å bli en handelsvare, må man imidlertid ha et våkent blikk på at det kan bli nødvendig 

for offentlige helsetjenester å trekke tydeligere grenser for tjenestenes ansvar i forhold til å forebygge 

innbyggernes statistiske risiko for framtidig sykdom.  

 

Prioritering og ventetid 

Mye av vår undervisning overfor legestudenter handler om lære dem opp til å kunne foreta gode medisinskfaglige 

prioriteringer. Problemstillinger som haster, skal slippe til først. Pasienter med de største behovene, skal 

prioriteres.  Kravet om garantert svar på telefonen i løpet av 120 sekunder og legetime innen et spesifisert antall 

dager (to eller fem dager, jmf § 23) uavhengig av hva henvendelsen gjelder, framstår derfor som faglig 

ubegrunnende, populistiske tiltak og ukritisk implementering av forbrukerrettigheter. Det er selvfølgelig viktig at 

fastlegene organiserer sin virksomhet slik at det gir god tilgjengelighet. Men tallfesting av antall dager for 

maksimal ventetid for alle, vil trolig bare føre til flere unødvendige konsultasjoner (eks. i forhold til tilstander det 

er fornuftig å se noe an), redusere fastlegens mulighet til å utøve medisinsk begrunnet prioritering, og dermed 

forringe tilbudet til de som trenger det mest. 

 

Legemiddeloversikt og legemiddelgjennomganger 

Vi er positive til at Departementet ønsker sterkere fokus på legemiddelbruk hos pasienter med sammensatte 

lidelser  og som bruker mange ulike legemidler, jmf. §27. Vi er også enig i at  fastlegene skal ha så oppdatert 

oversikt som mulig over totalmedikasjonen til egne pasienter.  

Å heve kvaliteten på allmennlegers legemiddelbehandling, har lenge vært et prioritert område for forskning og 

undervisning ved vår avdeling. Ettersom vi fortsatt mangler kunnskap om hvordan vi best kan fremme dette slik at 

det faktisk betyr noe for pasientenes helse, trengs det mer forskning på området. Vi samarbeider gjerne med 

helsemyndighetene i det å utvikle, prøve ut og evaluere ulike modeller for å kvalitetssikre legemiddelbehandling 

hos pasienter som bruker mange medisiner. Dette forutsetter imidlertid både tiltak på systemnivå og overfor den 

enkelte lege. Systemnivået handler blant annet om velfungerende (elektroniske) kommunikasjonskanaler mellom 

ulike aktører i helsetjenestene. For enkeltlegene handler det om opplæring og kompetanse samt tilgang på 

nødvendige fagressurser og kvalitetsindikatorer  de kan støtte seg på ved legemiddelganger.  Vi har ikke særlig tro 

på nytten av bare å forskriftsfeste legemiddelgjennomgang som fast tiltak til alle som bruker mer enn 6 medisiner 

(”tenk på et tall”). Istedet må det utvikles en kunnskapsbasert veileder for legemiddelgjennomganger i 

fastlegehelsetjenesten. Veilederen som ble  utviklet av Hdir i 2011, kan trolig fungere brukbart i sykehjem, men 

framstår som ubrukbar i allmennpraksis. Legemiddelgjennomganger i fastlegehelsetjenesten må nemlig 

integreres i klinisk praksis (medisinbruk må vurders i lys av totalsykeligheten), og kan derfor ikke overlates til 

utenforstående som farmasøyter i apotek. Utvikling og implementering av en  veileder for 

legemiddelgjennomganger i allmennpraksis må skje på en systematisk måte slik at tiltaket blir gjort til gjenstand 

for vitenskapelig evaluering. Dette kan vi bidra til.   

 

Avsluttende kommentarer  

Forslaget til ny fastlegeforskrift har mange gode intensjoner og flere enkeltelementer som kan være verdt å ta 

meg seg videre. Departementet omtaler selv forskriftsforslaget som en presisering av arbeidsoppgaver som 
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fastlegene allerede har per i dag. Vårt inntrykk er imidlertid at departementet ikke har tatt inn over seg 

kompleksiteten i fastlegenes arbeid der både medisinske og ikke-medisinske (sosiale og økonomiske) forhold må 

tas høyde for. Å detaljstyre klinisk praksis gjennom ukritisk implementering av faglige retningelinjer for hver 

enkelt sykdom, vil kunne ha utilsiktede bivirkninger og forringe den kvaliteten man ønsker å forbedre. 

Gruppebasert evidens for hver enkelt sykdom må alltid tilpasses den enkelte (personalized medicine) både i 

forhold til multimorbiditet og i forhold til pasientens preferanser - og omkostningene for samfunnet. Vi kan derfor 

ikke forskriftsfeste oss fra utøvelse av legefaglig skjønn.  

Selvsagt vil det alltid være rom for økt kvalitet og forbedringer. Men om man vil at alle skal gjøre mer av alt (eller 

være tilstede på ulike steder samtidig) uten å tilføre nødvendige ressurser, risikerer man bare å ødelegge en 

velfungerende fastlegehelsetjeneste.  Hva man ønsker å oppnå, må derfor kalibreres i forhold til hva man har av 

tilgang på leger, tid og ressurser. Å forskriftsfeste en rekke delmål uten å legge til rette for at fastlegene kan 

oppfylle målene, men derimot å forskriftsfeste sanksjoner dersom målene ikke oppfylles, er svært lite 

motiverende. Og er det noe vi ikke har råd til å skusle bort, er det tilliten mellom fastleger og helsemyndigheter  - 

eller fastlegers motivasjon i forhold til sitt virke. Om samarbeid og dialog  skal erstattes av pålegg og instruksjoner 

som følges opp med økt byråkratisk kontroll, er det ikke vanskelig å se for seg at resultatet vil kunne slå negativt  

ut både for fagutvikling, trivsel og nyrekruttering.  

I denne situasjonen vil avslutningsvis gjenta vårt varsku: en utilsiktet,  men ikke usannsynlig ,”bivirkning” av 

forskriften kan bli at både undervisning og forskning vil rykke enda lenger ned på listen over prioriterte 

oppgaver. Vi håper og forventer derfor at departementet foretar en radikal revisjon av det utkastet som nå er til 

høring. Vi deltar gjerne i en nærmere dialog omkring deler av en slik revisjon. 

 

Oslo, 22.mars 2012 

 

På vegne av Avdeling for allmennmedisin, UiO 

 
Jørund Straand 

Avdelingsleder, Avdeling for allmennmedisin, HELSAM, Universitetet i Oslo  


