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“In hospitals diseases stay and people 
come and go; in general practice people 
stay and diseases come and go.“





Diskuter i summegrupper

• Hvilke diagnoser forekom i din AUDIT?

• Er dette representativt for din normalarbeidsdag?

• Ser du et spesielt utsnitt av befolkning eller sykelighet i din jobb?

• Hvilke forhold kan påvirke diagnosene i allmennpraksis?









Uttrekksdata om egen praksis

• Kan være egnet tema for diskusjon på kontoret, i 
veiledningsgrupper og smågrupper

• Verktøy for statistikk i de ulike EPJ

• Oversikt over takstbruk i brev fra HELFO

• NOKLUS 
• Diabetesregister
• Praksisprofil (bruk av laboratorieundersøkelser)

• Spesifikk programvare: Medrave4

• Nettkurs med uttrekksdata og samlinger
• Senter for kvalitet i legekontor
• Antibiotikasenteret for primærmedisin





www.skilnet.no

http://www.skilnet.no/


Diagnosesystemer i Norge

ICD-10 (snart -11)

• Biomedisinsk sykdomsforståelse

• >19 000 diagnoser

• Brukes på sykehus

ICPC-2

• Utviklet på 70-tallet av 
allmennleger

• Diagnoser, kontaktårsaker, 
symptomer, tiltak





Retningslinjer og anbefalinger

• How many will have hypertension in 45-75 age group?
• US 70 million (63%)  
• China: 267 million (55%)



Andel av befolkningen som er definert som risikanter

Can individuals with a significant risk for cardiovascular disease be adequately identified by combination of several risk factors? Modelling study based on 

the Norwegian HUNT 2 population, Volume: 15, Issue: 1, Pages: 103-109, First published: 12 February 2009, DOI: (10.1111/j.1365-2753.2008.00962.x)  

Petturson 2009

Behov for fastleger til 
kontroller:
99 per 100 000

Antall fastleger i Nord-
Trøndelag:
87 per 100 000



Hvem møter vi på legekontoret?

• Friske 

• Risikanter

• Hverdagsplager 

• Kortvarig, selvbegrensende sykdom

• Alvorlig sykdom og kompliserte medisinske problemstillinger



Klinisk-epidemiologisk tankegang

• Generell epidemiologi
• I befolkningen

• Blant legesøkende

• Lokale forhold
• Befolkningen

• Miljø

• Samfunn

• Kjennskap til pasienten



Mange symptomer er veldig vanlige



Eksempel: Anna (38)

• Tidligere frisk, gravid for tredje gang. 

• Problemer med hemoroider i tidligere svangerskap

• I uke 32 merket friskt blod i avføringen, jordmor anbefalt fastlegetime

• Fastelegetimen endte opp med å handle om mest om sure oppstøt, 
hun fikk generelle råd og syrenøytraliserende

• På nytt til fastlegen i uke 36 med friskt blod i avføringen og ubehag 
ved avføring, fikk Laktulose og Proctosedyl

• Normal vaginal fødsel, rapporterte ingen problemer ved 6-ukers 
kontroll



Anna (38)

• Ny fastlegetime etter ni måneder: ”Fremdeles plaget med 
hemoroider.” Friskt rødt blod ved avføring.

• Hyppigere avføring, normal konsistens. Ingen symptomer fra 
endetarmen.

• Normal undersøkelse av adbomen og rectum

• Normal Hb i fingeren. Normale orienterende blodprøver.

• Kontroll etter 2 uker: Uendrede symptomer.



•Hva kan det feile Anna?

•Anslå sannsynlighet for ulike diagnoser







Rektalblødning er et vanlig symptom

• I den generelle voksne befolkning: ca 15% siste år

• Kvinner under 40: 26%

• Legesøkningen er lav (30-40%) 

• Viktigste faktor for å søke lege: Opplevd alvorlighet av symptomene



Rektalblødning som eksempelsymptom:

• Høy forekomst i normalbefolkningen
• Liten diagnostisk verdi alene
• Lav prediktiv verdi for kreft (1:709)
• Prevalens av  kreft hos person <35 år med rektalblødning (1: 11 574)

• Større sannsynlighet for alvorlig sykdom hvis
• Pasienten selv presenterer symptomet
• Kombinasjon med andre relevante symptomer
• Mangel på annen sannsynlig diagnose
• Det ikke går over

• Alltid lurt med klare avtaler om sikkerhetsnett og evt. kontroll



Kolorektalkreft forekomst

• 2015: 4268 nye tilfeller av kreft i 
tykk- og endetarm

• Nest hyppigste (etter brystkreft) 
hos kvinner

• Nest hyppigste (etter 
prostatakreft) hos menn.





The symptom iceberg

• Identified by Last (1963) and 
operationally defined by Hanna 
(1979) as the prevalence of
significant symptoms in the
community that were not 
referred for professional advice.



”The mystery of General Practice”



Anslå forekomsten av sykdom hos pasienter 
med ryggsmerter i allmennpraksis:

Ankyloserende spondylitt

Infeksjon i ryggsøylen

Osteoporotisk fraktur

Metastaser

Metastaser hos pasient med kjent kreft

0,3%

0,01%

4%

0,7%

10%



Gjør kloke valg, radiologi:
1. Unngå CT-undersøkelse av voksne ved lette hodeskader med lav risiko.

2. Unngå bildediagnostikk ved korsryggssmerter uten varselsymptomer.
Varselsymptomer omfatter: feber eller andre infeksjonstegn, historie på skade, eller nylig 
spinalpunksjon, ledsagende allmennsymptomer, ferske vannlatingsvansker eller andre alvorlige 
eller progredierende nevrologiske utfall (som kan gi mistanke om epiduralabscess eller annen 
infeksjon, epiduralhematom, fraktur, cancer eller cauda equina syndrom). Ved mistanke om 
ukomplisert skiveprolaps eller ukomplisert spinalstenose er bildediagnostikk kun indisert etter 
4-6 uker konservativ behandling og dersom kirurgi overveies. 

3. Unngå bildediagnostikk ved ukomplisert hodepine uten varselsymptomer.

4. Unngå avansert bildediagnostikk ved fremre knesmerter dersom pasienten ikke har hydrops, 
låsning eller har forsøkt fysikalsk behandling uten bedring.

5. Unngå å anbefale utredning eller kontroll av tilfeldig påviste ovarialcyster ved 
bildediagnostikk dersom kriteriene for dette ikke er oppfylt.

6. Unngå bruk av CT ved mistanke om akutt appendicitt hos barn, før ultralyd har vært vurdert 
som et alttenativ.



Hvorfor tar jeg denne prøven?

• Testing av symptomfrie? (screening)

• Målrettet sykdomsoppsporing ved kjent risikofaktorer?

• Prøvetaking på klinisk indikasjon? (kliniske symptomer og tegn)



Det vanligste er vanligst

“When you hear hoofbeats, think 
of horses, not zebras.” This maxim 
coined by Dr Theodore Woodward 
in the 1940s is a useful reminder 
that we should diagnose the 
common causes rather than 
search, at exorbitant length (and 
cost), for low probability causes.















Diagnoser bør være dynamiske

«Psychiatric diagnosis should be 
written in pencil. Unfortunately
doctors to often use a magic
marker»

Allen Frances chaired the task 
force that produced the fourth 
revision of Diagnostic and Staticial
Manual (DSM-IV)



AAP-mottaker født på 80-tallet



AAP-mottaker født på 80-tallet



Overdiagnostikk, et forslag til løsning

«The best way to reduce
overdiagnosis in psychiatry is to 
give family physicians more time 
with their patients»

Allen Frances


