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Hvordan gjøre klokere valg?
Forankret i fag og ledet av legene

Involverer både pasienten og legen
◦ Fire pasientspørsmål
◦ Dialog om valg 

Fagmedisinske foreninger utarbeider anbefalinger
◦ hyppig brukte undersøkelser og behandlinger
◦ kan medføre skade
◦ evidens for uheldig bruk



De fire pasientspørsmålene
1. Er denne testen/behandlingen nødvendig?

2. Hva er bivirkningene?

3. Finnes det alternativ?

4. Hva skjer om jeg ikke tar testen/behandlingen?



Samarbeidspartnere





Mandeloperasjon:

10 x variasjon mellom naboområder

Norge: 

Dobbelt så mange operasjoner i 
Finnmark/Nordland som i Oslo, Bergen og 
Trondheim



Tre nivå av helsetjenester (Wennberg)
1. Nødvendige

2. Tilbudssensitive 

3. Preferansesensitive



Tre nivå av helsetjenester (Wennberg)
1. Nødvendige

◦ uavhengig av definisjoner og etterspørsel
◦ liten variasjon
◦ eksempel: Innleggelse premature <34 uker



Tre nivå av helsetjenester (Wennberg)
1. Nødvendige

2. Tilbudssensitive 
◦ fyller opp tilbud som finnes
◦ stor variasjon etter tilgang
◦ eksempel: acromionreseksjon



Tre nivå av helsetjenester (Wennberg)
1. Nødvendige

2. Tilbudssensitive 

3. Preferansesensitive
◦ behandlere tar ulike valg / tolker evidens forskjellig
◦ stor variasjon
◦ eksempel: forskriving av antibiotika og astmamedisiner



Inhalasjonssteroider barn 
Variasjon etter fylke

Variasjon på > 2 x 
mellom nabofylker

Mikalsen, Øymar et al: Tidsskriftet 2018



Antibiotika: 
Tre høyeste og tre laveste fylker 0-17 år
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Fenoxymetylpenicillin (J01CE02) Andre penicilliner (J01C, ekskl J01CE02)

Makrolider (J01FA) Sulfonamider og trimetoprim (J01E)

Cefalosporiner (J01D) Linkosamider (J01FF)

Tetracykliner (J01A) Alle andre i J01

#REF!

47 % høyere forbruk i 
Nord-Trøndelag/Oslo 
versus 
Finnmark/Troms

Størdal et al, Tidsskriftet 2017 





Hva fant vi i helseatlasene?
Betydelig bruk av helsetjenester
◦ 1 av 3 barn årlig kontakt med spesialisthelsetjenesten
◦ 2 av 3 barn årlig kontakt med primærhelsetjenesten

Stor og uforklart variasjon mellom boområder

Overbehandling – eller for lite tjenester?



Innleggelser barn <16 år



Legeforeningen:
For mye medisin?



Utvidet sykdomsbegrep – mindre nytte av behandling?
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For mye medisin
Overutredning
◦ Undersøkelser som rimelig sikkert ikke vil gi betydningsfull informasjon

Overdiagnostikk 
◦ Finner avvik uten symptomer eller risiko for død

Overbehandling
◦ Behandling som er unødvendig og potensielt skadelig



Archives of Internal Medicine 2010



Less is more



Et eksempel



Test X

Målt konsentrasjon
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Normal variasjon?
Målefeil og -unøyaktighet?

Relevant referansegrense?

Relevant for problemstillinga?





Choosing wisely: >20 land 





Skape sykdom – skape marked



Recipe: «Selling sickness»
Finn en «normal» tilstand og lag en lidelse

Framhev at mange har denne tilstanden

Finn leger til å reindyrke og formidle budskapet

Allianse med pasientorganisasjoner; disease awareness campaigns.

Bruk statistikk for å framstille stor nytte av behandling

…………tilsynelatende tilfeldig: Finn en medisin – uten risiko!





Topp 20 liste av «non-disease»
1. Aldring

2. Arbeid

3. Kjedsomhet

4. Poser under øynene

5. Dumhet

6. Skallethet

7. Fregner

8. Store ører

9. Grått/hvitt hår

10. Uheldig utseende

11. Fødsel

12. Allergi til det 21. århundre

13. Jet lag

14. Ulykkelighet

15. Cellulitt

16. Hangover

17. Angst for størrelse på penis

18. Svangerskap

19. Irritasjon i trafikken

20. Ensomhet





Kan litt ekstra utredning være så galt?

JAMA Pediatrics 2013: 167; 700-707



USA: Tredobling i bruk av CT 

Stråling: Ca 4870 ekstra tilfeller av kreft

5-14 år: 3-dobling

0-5 år: Dobling





Norske leger: 
Ser vi overutredning/overbehandling?
Barneleger 
Radiologer
Allmennleger



Ser vi overbehandling/overutredning
i det norske helsevesenet?
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Barneleger Radiologer Allmennleger

1500 leger har svart

9 av 10 leger svarer «JA»

8 av 10 beskriver det som «et problem»

2 av 3 «overbehandler selv». 



Ser vi underbehandling/underutredning
i det norske helsevesenet?
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~ 4 av 10 ser også underbehandling/utredning

Skjevfordeling av helseinnsats?



Hva er viktigste grunn til 
at du overbehandler?
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5 
ANBEFALINGER



Spedbarn med gulping/oppkast som ellers viser normal 
vekst og utvikling skal ikke utredes med pH-registrering
eller behandles med syrehemmere eller
motilitetsendrende medikamenter

PH-MÅLING OG PPI TIL 
BARN < 1 ÅR



1. Forskrivning av PPI < 1 års alder
Reseptregisteret
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Ikke test med paneler eller spesifikk IgE for mulig allergi 
mot matvarer uten en grundig gjennomgang av barnets 
sykehistorie

IgE-PANEL OG 
MATVAREALLERGI



Grunnlag for IgE-prøver:
Symptomer på straksallergi minutter til timer etter inntak av en 
matvare

Moderat til alvorlig atopisk eksem



En dag på poliklinikken….
Nye henvisninger med magesmerter: 

Lite om sykehistorie, rikelig med prøvesvar

Alle tatt fødemiddelpanel:
◦ Ingen nyttige funn
◦ Litt rødt på egg og melk…….forbudsliste



797 pasienter henvist797 pasienter henvist

184 testet uten 
relevante symptomer

184 testet uten 
relevante symptomer

72 diett72 diett

Ny vurderingNy vurdering

0 klinisk allergi0 klinisk allergi
Bird JA, et al. J Pediatr. 2015





Barnemedisin
1. Spedbarn med gulping/oppkast som ellers viser normal vekst og utvikling skal ikke utredes med  
pH-registrering eller behandles med syrehemmere eller motilitetsendrende medikamenter

2. Ikke test med paneler eller spesifikk IgE for mulig allergi mot matvarer uten en grundig 
gjennomgang av barnets sykehistorie

3. Antibiotika til nyfødte bør avsluttes etter 36-48 timer dersom ingen vekst i blodkultur og fredelig 
klinikk. Forebyggende antibiotika bør ikke brukes ved inneliggende sentralt kateter eller ved 
respirasjonsstøtte.

4. Systemiske steroider til barn med infeksjoner i nedre luftveier bør begrenses til moderate/alvorlige 
former for laryngitt og akutt bronkopulmonal obstruksjon hos yngre
barn med klare holdepunkter for atopisk astma.

5. Ved bronkiolitt er røntgen av thorax og gjentatte blodprøver vanligvis ikke nødvendig. 
Oksygenbehandling og pulsoksymetri avsluttes når barnet holder metning >90% i romluft.



Flere anbefalinger
Allmennmedisin: 
Friske mennesker uten symptomer eller kjent risikotilstand trenger ikke regelmessig 
helseundersøkelse 
Geriatri: 
Unngå å foreskrive nye medikamenter til eldre uten først å gjøre legemiddelgjennomgang
Nevrologi: 
Unngå å skrive ut opioid/kodein preparater, eller benzodiasepiner mot hodepine
Radiologi:
Ikke ta røntgenbilder ved korsryggssmerter uten varselsymptomer 
Immunologi og transfusjonsmedisin: 
Jernmangelanemi behandles med jern, ikke blodtransfusjon.
Medisinsk biokjemi: 
Ikke mål testosteron på menn uten symptomer eller tegn på testikkelsvikt. 



Måling: verktøy for forbedring
Tilbakemelding: viktig motivasjon

Data lages og lagres – men kan utnyttes bedre!

Sentrale helseregister: 
◦ Medisinsk fødselsregister
◦ Norsk Pasientregister
◦ Dødsårsaksregisteret
◦ Reseptregisteret
◦ KUHR og HELFO

Kvalitetsregister for enkeltsykdommer



Utfordringen: Kommunikasjon







Oppsummering
Stor og uforklart variasjon i helsetjenester i Norge

Overutredning og overbehandling kan være skadelig

Gjør Kloke Valg: Fagmedisinsk sjølransakelse

Mindre overbehandling: 
Tid og kompetanse der det gjør en forskjell

for mye 
medisin

for lite 
medisin



Oppsummering
Stor og uforklart variasjon i helsetjenester i Norge

Overutredning og overbehandling kan være skadelig

Gjør Kloke Valg: Fagmedisinsk sjølransakelse

Mindre overbehandling: 
Tid og kompetanse der det gjør en forskjell




