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For mye medisin 

 

 

• Overutredning  

• Overdiagnostikk 

• Overbehandling 
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Ikke for mye, ikke for lite,  
men akkurat passe 
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«The campaign encourage clinicians and patients to engage in 
evidence-based conversations about what tests and treatments 
may not benefit them and could cause harm» 

http://www.choosingwisely.org/








Helseatlas 





 
 

• Redd for å gjøre feil, overse noe 
 
• For sikkerhets skyld 
• Kan ikke nok om alternativer, prognose 
• Kommunisere at det er begrensninger 
• I tide 

 
• Frykter klager 
• Press 

 
• Markedskrefter 





 

https://beta.legeforeningen.no/kloke-valg/


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 
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 Samarbeidspartnere 







Kloke valg for allmennmedisin desember 2017 

 

1. Ikke foreta «pakke-bestilling» av blodprøver - vurderer spesifikk 
indikasjon for hver enkelt prøve. 

2. Ikke oppfordre friske mennesker uten symptomer eller kjent 
risikotilstand til regelmessig helseundersøkelse. 

3. Ikke forskriv NSAID uten at det foreligger spesifikk grunn og risiko for 
bivirkninger er vurdert. 

 

 









Unngå bruk av statiner som primærprofylakse hos 
eldre uten at det er gjort en individuell vurdering av 

nytte og risiko 

 

Pågående statinbehandling bør avsluttes ved sykdom som reduserer 
forventet nytte av behandlingen, som alvorlig kreftsykdom, 
underernæring, organsvikt eller moderat/alvorlig demens.  

 

Statiner anbefales som sekundærprofylakse hos eldre som hos yngre, 
med mindre helsetilstanden eller leveutsiktene er betydelig svekket.  
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HVA ER DET KLOKEST Å GJØRE  



Rostoft, Tidsskriftet 



Lancet 2007 



• Pasientene inviteres til å stille legen fire 
spørsmål 

– Er denne testen/prosedyren/behandlingen 
nødvendig? 

– Hva er bivirkningen(e)? 

– Finnes det alternativ? 

– Hva skjer om jeg ikke tar 
testen/prosedyren/behandlingen? 

 



Hva driver overdiagnostikk? 

• Kulturen 
– Mer er bedre 
– Medikalisering 
– Tro på tidlig diagnose 

• Helsesystemet 
– Takster 
– Sub-spesialisering 
– Guidelines 
– Screening 

• Teknologi/industri 
– Nye tester 
– Markedskrefter 

• Profesjoner 
– Redd for å gå glipp av noe 
– Manglende kunnskap og veiledning 
– Tro på tester/biomarkører 
– Redd for sanksjoner 

• Pasienter 
– Tro på tester 
– Ønske om forklaring 
– «noe må gjøres» 



 

 

Hva ville du valgt hvis det var deg selv? 
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