10.18 Referansegruppe mot overdiagnostikk
Referansegruppens 2. år har vært preget av stor aktivitet. Året startet med ny forsterket innsats
i arbeidet med policydokumentet om overdiagnostikk. Vårt utkast ble etter forbedring i styret
vedtatt som foreningens Policydokument. Det ble orientert om dette på årsmøtet i mai.
I løpet av høsten ble det klart at Nordisk føderasjon adopterte dokumentet som føderasjonens
offisielle dokument mot overdiagnostikk (med en mindre endring uten betydning for
realitetene).
Dokumentet er oversatt til engelsk og er publisert på Legeforeningens hjemmesider.
Referansegruppen har forsøkt å spre budskapet om dokumentet på forskjellig vis, mest arbeid
gikk med til å få inn en kronikk i Tidsskriftet som ble publisert primo desember.
Referansegruppen deltok med to workshops på Wonca Europe i København i juni.
Flere av gruppens medlemmer deltok på Preventing Overdiagnosis i Barcelona. Gruppen
hadde på forhånd sørget for at årets kongress var godkjent i hht fond 2 og dermed kunne gi
refusjon av utgifter.
Gruppen har levert en artikkelserie på 4 artikler til Utposten i løpet av året.
Gruppen arrangerte et kurs på PMU som ble tatt vel imot og det er allerede bedt om
oppfølging med tilsvarende kurs på Nidaroskongressen i -17. Kurset ble avsluttet med en
paneldebatt med våre to fremste helsebyråkrater, Guldvog og Andresen, hhv fra Hdir og
Helsetilsynet. Debatten fikk etterspill i NRK og i fagmiljøet i form av ønske om oppfølging
av noen aktuelle problemstillinger.
Gruppen har levert innspill til høringsuttalelser til en del styringsdokumenter fra sentral
helseforvaltning.
Gruppemedlemmer har deltatt i en del møtevirksomhet i sentral helseforvaltning på vegne av
NFA.
Flere av gruppens medlemmer har bidratt med foredrag artikler og innlegg i flere
sammenhenger, enkelte i meget stort omfang.
Det er avholdt et møte for gruppen på slutten av året. Det foreligger etter dette møtet
tilstrekkelig med planer og aktiviteter for -17 til at gruppens eksistens synes sikret.
Referansegruppen noterer ved årets slutt at temaet er brennhett. Legeforeningens egen rapport
om «variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten» ble vedtatt styrket på landsmøtet, en
utvikling som ikke var forutsatt ett år før. Referansegruppen har gitt betydelige innspill til
NFAs uttalelse om rapporten. Sentrale politiske aktører (statsminister, helseminister) uttaler i
økende grad bekymring for stor ulikhet og sannsynlig forekommende overbehandling i
helsevesenet. De to siste fenomenene er det sannsynligvis ikke rimelig at vår referansegruppe
tar hele æren for, men vi drister oss til å ta litt av æren og konstaterer at vi har truffet med
timingen.

