
 



 

 

 

Unngå å oppfordre friske mennesker til regelmessig helseundersøkelse 

uten symptomer eller kjent risikotilstand  

Helseundersøkelse av friske i betydningen screening for mer enn én sykdom eller risikofaktor 

genererer diagnoser og kostnader uten å bedre helsen. I følge en kunnskapsoppsummering i 

2012 basert på 16 studier og opplysninger om utfall for 182,880 deltakere, reduserer ikke 

helsesjekk morbiditet eller mortalitet, verken totalt sett eller relatert til kreft eller hjerte- og 

karsykdom. Det ble heller ikke funnet nedgang i sykehusinnleggelser, funksjonstap, 

bekymringer, konsultasjoner hos lege eller fravær fra arbeid. 

 

Unngå å måle PSA uten først å vurdere risiko og indikasjon ved hjelp av 

anamnese og klinisk undersøkelse  
Screening med PSA fører til betydelig overdiagnostikk. Mange av svulstene som oppdages 

ved screening vil aldri skade pasienten. Behandling medfører betydelig risiko for 

komplikasjoner. Hvis lege eller pasient vurderer screening, bør pasienten gis tilstrekkelige 

opplysninger til å kunne ta en informert beslutning sammen med legen.  

NSAID har bivirkninger i form av magesår og blødninger i fordøyelseskanalen og kardiovaskulær 

sykdom. Eldre og de med hjerte/kar risiko, nedsatt nyrefunksjon og de som bruker ACE-hemmere, 

AII-blokkere, diuretika, antikoagulantia eller antitrombotika er spesielt utsatt. 

Gjør kloke valg er en kampanje som tar sikte på å redusere undersøkelser og behandling 
som pasientene ikke har nytte av. Mange undersøkelser og behandlinger er ikke bare 
unødvendige, men kan i verste fall være skadelige og innebære risiko for bivirkninger og 
andre uheldige hendelser.  

Hvis det er grunn til å tro at resultatet av en undersøkelse eller behandling kan påvirke 
sykdomsforløpet eller på annet vis være til hjelp for pasienten, er risikoen lett å akseptere. 
Hvis dette er mindre sannsynlig, kan det være bedre å avvente eller velge andre 
alternativer.  

Både Norsk forening for allmennmedisin og flere andre fagmedisinske foreninger har derfor 
laget anbefalinger om undersøkelser og behandlinger som noen ganger bør unngås. 

 

Unngå å forskrive NSAID uten at det foreligger spesifikk grunn og 

risiko for bivirkninger er vurdert 

 



 

 

 

Unngå hostedempende eller slimløsende medisiner til barn med hoste eller 

pustebesvær                                                                                                                                                             

Hoste og slimproduksjon kan være det første tegn på sykdom i luftveiene eller lungene, men hoste 

er en normal forsvarsmekanisme. Slimløsende og hostedempende medisiner gir ingen, eventuelt 

liten, behandlingsmessig fordel. De kan gi bivirkninger, dels alvorlige, og øke risiko for overdose 

hvis de kombineres med andre medisiner.   

 

Unngå å bestille analyse av vitamin D hos personer uten øket risiko for D-

vitamin mangel  

Fra oktober til april er det i Norge så lite solstråling at svært mange har mangel på vitamin D. 

De aller fleste bør derfor ta tilskudd av vitamin D i vinterhalvåret, for eksempel i form av tran 

eller vitamin D- tabletter. Måling av vitamin D er for de fleste ikke nødvendig, men bør utføres 

hos personer som har økt risiko for vitamin D mangel. Dette kan være pasienter med 

osteoporose, kroniske muskel- og skjelettsmerter, kronisk nyresykdom og tilstander med 

redusert opptak av vitamin D fra tarmen. 

Unngå å gjøre bildediagnostikk ved ukomplisert hodepine uten 

varselsymptomer – begynn utredningen med hodepinedagbok B       

Varselsymptomer omfatter: akutt debut, raskt økende frekvens og alvorlighet av hodepine, 

hodepine som vekker pasienten, svimmelhet, tap av koordinasjon, parestesier eller nummenhet, 

nye nevrologiske utfall, sykehistorie med cancer eller immunsvikt. 

Unngå å teste med paneler eller spesifikk IgE for mulig allergi mot matvarer 

uten en grundig gjennomgang av barnets sykehistorie                            
Allergiprøver (spesifikk IgE) mot matvarer kan ikke alene gir svar på om et barn er allergisk mot 

denne matvaren. Både paneler og spesifikk IgE mot enkeltallergener kan være positive selv om 

barnet ikke har allergi. Å ta slike tester uten riktig grunnlag fra sykehistorien, kan føre til at barn 

feilaktig blir diagnostisert med allergi og får fjernet matvarer fra kosten. 

Unngå å gjøre bildediagnostikk ved korsryggssmerter uten varselsymptomer                                                                                       
Varselsymptomer omfatter: feber eller andre infeksjonstegn, historie på skade, eller nylig 

spinalpunsjon, 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. 

 



 

I Gjør kloke valg ønsker vi at pasienter og leger skal snakke 

sammen om overdiagnostikk og overbehandling. Derfor inviterer vi 

pasientene til å stille spørsmål til legene. 

  

           

Kilder og mer informasjon finner du på www.klokevalg.org 

Hvorfor må jeg ta denne testen/behandlingen? 

 

Hva er risiko og bivirkninger? 

 

Hva skjer om jeg ikke gjør noe? 

 

Finnes det alternativ? 

 


