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Fastlegens rolle i helsetjenesten for kvinner 

Allmennlegeforeningen viser til  høring – innspill til Kvinnehelseutvalget. 

 

Fastlegen er en viktig bidragsyter til god kvinnehelse i Norge. Jenter og kvinner 

hadde 8,6 millioner konsultasjoner hos fastlegene i 2019, av totalt 14,8 millioner 

konsultasjoner (SSB 2019). I 2020 var tallet på konsultasjoner for jenter og kvinner hos 

fastlegene steget til 9,145 millioner.  

 

76 % av alle kvinner har minst en konsultasjon hos fastlegen sin hvert år. I 

gjennomsnitt møter en kvinne fastlegen sin 3,2 ganger hvert år. Denne kontinuiteten 

gjør at kvinne og lege kan bli godt kjent, gjerne over mange år og i ulike livsfaser. 

 

Den største sykdomsgruppen som kvinner er hos fastlegen for er psykisk sykdom og 

lidelse. I 2020 hadde jenter og kvinner 1 million konsultasjoner om psykisk sykdom.  

Kvinnene hadde i 2019 510 500 konsultasjoner som omhandlet svangerskap, fødsel 

og prevensjon, og 220 000 om underlivsplager. Det gir i snitt hver fastlege ca 100 

konsultasjoner pr år med disse tema.  

Andre store diagnosegrupper er smerter og betennelser, atopiske sykdommer, 

hjerte- og karsykdom, og mage og tarmsykdom.  

Det som også er interessant å merke seg fra SSB sin statistikk om 

Allmennlegetjenesten er det store antallet kontakter som dreier seg om «Andre 

diagnoser», 2,8 millioner konsultasjoner havner i denne kategorien. Det sier noe om 

bredden av tema som kvinner søker fastlegen for. Det er viktig for 

Kvinnehelseutvalget å ikke bare jobbe med sykdommer som bare rammer kvinner, 

men også hvordan sykdommer rammer kvinner og menn på ulike måter, og se på 

forskjeller på den behandlingen som tilbys til kvinner og menn.  
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Konsultasjoner 

2020 

Kvinner 

Alle diagnoser 9 145 027 

Luftveisinfeksjoner, inkl. 

ørebetennelse 515 167 

Lokale smerter og betennelser 670 680 

Ryggproblemer 288 505 

Generelle smerter og 

muskelplager 153 323 

Ledd- og giktsykdommer 188 886 

Psykisk sykdom eller lidelse 1 077 580 

Atopi, astma, allergi eller 

eksem 300 271 

Høyt blodtrykk 294 083 

Hjertesykdom 163 786 

Diabetes 179 303 

Kreft 120 131 

Underlivsplager hos kvinner 231 863 

Funksjonelle mage-tarmplager 381 614 

Hudinfeksjoner 153 206 

Ulykker og skader 228 425 

Medfødt sykdom eller feil 14 343 

Svangerskap, fødsel, 

prevensjon 543 987 

Frykt for sykdom 232 686 

Administrativ kontakt 330 206 

Forebyggende kontakt 296 364 

Andre diagnoser 2 780 618 

 

Kilde: https://www.ssb.no/statbank/table/10141/tableViewLayout1/ 

 

 

https://www.ssb.no/statbank/table/10141/tableViewLayout1/
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En ny studie fra Universitetet i Bergen viser at kontinuitet i forholdet mellom pasient 

og fastlege påvirker mortalitet, sykehusinnleggelser og legevaktsbruk. Pasienter som 

har hatt samme fastlege i 15 år har 25% redusert dødelighet, 38% redusert risiko for 

innleggelse i sykehus og 30% færre legevaktsbesøk som de som har ny fastlege.  

 

Dette er svært viktig å ha med seg for kvinnehelseutvalget. Å styrke kontinuitet i 

fastlegetilbudet vil være viktig for god kvinnehelse.  

Kilde:  

https://bjgp.org/content/early/2021/10/04/BJGP.2021.0340 

 

Tilråding: 

Fastlegens har en svært viktig rolle i utredning, behandling og helsehjelp til kvinner. 

Kontinuitet i lege-pasientforholdet påvirker kvaliteten av helsehjelpen betydelig. Det 

er derfor svært viktig at allmennlegetjenesten styrkes, slik at Norge fortsatt kan tilby 

kvinner fastlegetjenester av høy kvalitet med høy kontinuitet og lav terskel.  

 

 

1. Svangerskap og barseloppfølging 

I Norge følges gravide og barselkvinner opp av fastleger, jordmødre, 

helsesykepleiere og gynekologer. I løpet av svangerskapet anbefales kvinner med 

ukompliserte svangerskap åtte kontrolltimer i primærhelsetjenesten. Etter fødsel 

anbefales det en kontroll hos fastlegen mellom 4 til 6 uker etter fødsel. Nasjonal 

faglig retningslinje for barselomsorgen (Helsedirektoratet 2014) sier at den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten har et felles 

ansvar for organiseringen av et sammenhengende og helhetlig tilbud i 

svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.  

 

Tall fra 2016 (Sjetne IS 2017) viste at 77% av kvinnene hadde hatt 

svangerskapskontroll hos fastlege. 63% hadde hatt kontroll hos både jordmor og 

fastlege.  

Fastlegen er en viktig bidragsyter i svangerskap- og barselomsorgen i Norge. 76 % av 

alle kvinner har minst en konsultasjon hos fastlegen sin hvert år, i snitt er en kvinne hos 

fastlegen sin 3,2 ganger hvert år.  

Kontinuiteten gjør at kvinne og lege kan bli godt kjent over mange år og ulike 

livsfaser. Dette lege-pasientforholdet er et godt fundament for en kontinuerlig og god 

oppfølging av kvinnen og den nye familien både før, under og etter svangerskapet. 

Fastlegene følger opp både mor og barn også etter fødsel. Nyfødte tildeles samme 

fastlege som mor.  

Forløpet av svangerskapet er av stor betydning for helsen til både mor og barn, og 

det er derfor essensielt at fastlegen har god kjennskap til dette. 

Svangerskapskomplikasjoner kan være et vindu inn i mors framtidige helse, for 

eksempel sammenheng mellom svangerskapskomplikasjoner og økt risiko for 

diabetes og hjerte- og karsykdom.  

Barselkontrollen er en mulighet for forberedelse til neste svangerskap. Dette 

understreker at fastlegen har en sentral rolle i krysspunktet mellom reproduktiv og 

generell helse, og at det er viktig at det gjøres mer forskning som kan bidra til 

svangerskap- og barselkontroller av høy kvalitet hos fastlegene. 

Det forventes fremover en større andel gravide med risikosvangerskap. Endringer i 

prenatal diagnostikk medfører økt behov for rådgivning. I dag er bare 50 % gravide 

lavrisikofødende. Helse Stavanger HF planlegger for at en tredjedel av fødende vil 

https://bjgp.org/content/early/2021/10/04/BJGP.2021.0340
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ha behov for innleggelse og mer oppfølging (HF 2015). Økt antall risikosvangerskap 

vil øke behovet for oppfølging hos fastlege da fastlegen og spesialisthelsetjenesten 

sammen har et særskilt ansvar for gravide med risiko, ifølge nasjonalt råd for 

fødselsomsorg.  

Flere sykehus reduserer liggetid på barselavdelingene, og det påvirker størrelsene på 

nye avdelinger. Barselretningslinjen sier at spesialisthelsetjenesten ikke skal bygge 

ned sitt tilbud før kommunene har utviklet et godt nok tilbud for oppfølging av mor 

og barn. Dette utfordrer tilbudet i primærhelsetjenesten, også fastlegene, og 

forslagene om nye avdelinger med kort liggetid har skapt stor debatt i både 

befolkning, fagmiljø og politisk, om dette er riktig tiltak (Brelin 2018, De Rosa 2018, 

Fladberg 2018). Dette bør utvalget se på. Det er et eksempel på nedbygging av 

viktige helsetjenester for kvinner. 

Brukererfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2016 (Folkehelseinstituttet) viste at 

82% av kvinnene var fornøyd med lengde på barseloppholdet. 11 % syntes det var 

for kort. 7 % syntes det var for langt. På landsbasis er det kun 5 % som reiser hjem 

etter opphold på under 24 timers varighet. Det er altså flere som synes oppholdet er 

for kort enn for langt. Det argumenteres fra enkelte hold i debatten for at flere 

kvinner ønsker å dra hjem tidligere nå enn for 5-10 år siden. Tallene fra 

Folkehelseinstituttet viser at det ikke er en stor andel kvinner som ønsker kortere 

barselopphold enn det som er dagens praksis.  

De fleste sykehus har godt under 5 % som har liggetid under 24 timer. Enkelte sykehus 

stikker seg ut, for eksempel Haukeland, der 23 % skrives ut etter <24 timer.  

 

Det ser ut som at ved sykehusene med kort gjennomsnittlig liggetid mener en større 

andel av pasientene at liggetiden er for kort (f.eks. Haukeland, St Olav, Østfold). 

Sykehus med lengre gjennomsnittlig liggetid ser ut til å ha færre som synes liggetiden 

er for kort (f. eks. Levanger, Sandnessjøen). Det ser også ut som at der sykehusene 

har lengre liggetid er det lavere andel som må ha rekontakt med 

amme/barselpoliklinikk etter utskrivelse.   

Vi vet at enkelte av anbefalingene i de faglige retningslinjene ikke følges i dag. En 

brukererfaringsundersøkelse fra FHI i 2016 viste at av de som reiste hjem fra sykehus 

under 48 timer etter fødsel var det bare 11% som fikk hjemmebesøk i løpet av 1.-2. 

dag, slik barselretningslinjen anbefaler (Sjetne IS 2017). En annen studie viste at kun 

17 % av kommunene følger Helsedirektoratets anbefaling om tidlig hjemmebesøk av 

jordmor til alle barselfamilier (Gamst 2017).  

Når man utvikler fremtidens svangerskaps- og barselomsorg er det viktig å ha et 

forskningsbasert kunnskapsgrunnlag. Det er forsket lite på fastlegens rolle i 

svangerskap- og barselomsorgen i Norge, det bør styrkes. 

 

Oppsummering:  

Fastlegen tilbyr svangerskap- og barseloppfølging. Kontinuitet i lege-

pasientforholdet er viktig for god kvalitet på helsehjelpen. Det er viktig at fastlegene 

fortsatt har en sentral rolle i dette arbeidet, blant annet med tanke på hvordan 

svangerskap påvirker barns og kvinners helse resten av livet.    

 

 

2. Prevensjon 

Fastlegene har en sentral rolle i arbeidet med prevensjonsmidler. Det er en utfordring 

for lik tilgang til helsehjelp at det er gratis for unge kvinner å få prevensjon på 

helsestasjon for ungdom, mens de må betale egenandel ved time hos fastlegen.  
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Gratis prevensjon som spiral og pstav for unge jenter, gjør at aborttallene går ned, 

fra å ligge på topp i Norden, til nå å ligge nederst. Bruk av nødprevensjon går også 

ned samtidig. Ungdom er ansvarlige når de ber om langtidsprevensjon. I dag kan 

man få gratis kondomer.  

 

Tilråding:  

a) Fastlegetjenester bør være uten egenandel opp til 18 års alder.  

b) Det bør bli gratis hormonell prevensjon for jenter under 16.  

 

 

3. Vold 

På verdensbasis opplever 1 av 3 kvinner fysisk eller seksuell vold, oftest av en partner. 

(Kilde UN Women). Dette til tross for FNs generalforsamlings «Declaration on the 

Elimination of Violence against Women» fra 1993. Data tyder på at vold mot kvinner 

har økt under covid-pandemien. I følge UN Women mener 7 av 10 kvinner at 

familievold har økt under pandemien. Kvinnehelseutvalget bør særlig se på vold 

mot kvinner, og hvordan det påvirker kvinners helse. Fastleger opplever at vold 

fortsatt er et tabubelagt tema, og at mange kvinner ikke forteller om dette før de 

har brukt lang tid på å opparbeide et tillitsforhold til legen sin. Vi ser at 

skadevirkningene av volden varer lenge, og det påvirker psykisk og fysisk helse og 

arbeidsevne.  

 

4. Omsorgsbyrde 

Ulik omsorgsbyrde for pårørende kan påvirke kvinner og menn ulikt. Tall referert fra 

Likestillingssenteret KUN viser at pasienter med døtre tildeles færre timer hjemmehjelp 

og hjemmesykepleie enn pasienter med sønner. Slike likestillingsutfordringer bør 

Kvinnehelseutvalget se på.  

 

5. Mødres rettigheter  

Selv om norske mødre har bedre rettigheter i barsel og foreldrepermisjon enn i 

mange andre land, opplever mange kvinner utfordringer med å få brukt de 

rettighetene de har ved sine arbeidsplasser. Dette gjelder for eksempel ammefri og 

forskjellsbehandling ved ansettelse, vikariat og oppsigelse på grunn av graviditet, 

fødsel, amming og permisjon, selv om dette er lovbrudd. Dette påvirker kvinner og 

kvinners helse. Kvinnehelseutvalget bør se på hvordan kvinners rettigheter innen 

dette feltet kan sikres bedre enn i dag.  

 

6. Psykisk helse 

Den største sykdomsgruppen som kvinner er hos fastlegen for, er psykisk sykdom og 

lidelse. I 2020 hadde jenter og kvinner 1 millioner konsultasjoner om psykisk sykdom 

og lidelse. De fleste av disse får utredning, behandling og oppfølging hos fastelegen. 

Det er derfor svært viktig at kapasiteten i fastlegeordningen styrkes, slik at man 

fortsatt kan tilby slik helsehjelp hos fastlegene, over hele landet, nært folk. Psykisk og 

fysisk helse henger tett sammen, og psykisk helsehjelp må i stor grad fortsatt ivaretas 

hos fastlegene.  

 

Når fastlegen mener at pasienten trenger behandling i spesialisthelsetjenesten ser vi 

at en stor og økende andel av henvisningene avvises. Vi mener det er behov for økt 

kapasitet i spesialisthelsetjeneste, særlig er det behov for flere psykiatere, både for 

voksne og barn.  

 

7. Ungdomshelse 

Kvinner mellom 16-19 år hadde 344 989 konsultasjoner hos fastlegene i 2019 (Kilde: 

SSB).   



Allmennlegeforeningen • Yrkesforening i Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo • Telefon 23 10 90 00 
Faks 23 10 90 10 • af@legeforeningen.no • Org.nr. 971 443 782 • Bankkto. 8101 47 77679 • www.legeforeningen.no/af 
 
  - 6 - 

 

Allmennlegeforeningen mener ungdom mellom 16-18 år må få dekket egenandelen 

ved å gå til fastlegen. Det er uheldig at ungdom er avhengig av foreldrenes 

økonomi for å gå til legen. Det øker terskelen for at ungdom søker legehjelp. I 

mange tilfeller ønsker ungdom å oppsøke lege uten at foreldrene vet om det. Det 

blir utfordrende når ungdom må betale egenandel.  

 

8. Likestilling 

Det er interessant i et kvinnehelseperspektiv hvordan ulike former for manglende 

likestilling påvirker kvinnehelse. Vi ser fortsatt store ulikheter i kvinners deltakelse i 

arbeidslivet, lønnsnivå, representasjon i ledelse, beslutningsposisjoner og i media, og 

et kjønnsdelt arbeidsliv. Kvinnehelseutvalget bør adressere likestilling og 

kvinnehelse.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Allmennlegeforeningen 

Christine Agdestein 

styremedlem 

 

 

 


