
FOREDRAG FOR NORSK RADIOLOGISK FORENING OM PASIENTMEDVIRKNING I RADIOLOGISKE 

FORLØP 

Norsk Pasientforening ble etablert i 1983 som en interesseorganisasjon for pasienter. I dag er 

foreningens viktigste oppgave å hjelpe pasienter og pårørende som opplever problemer i møte med 

helsevesenet.  Noen har fått feil diagnose, eller kanskje ingen diagnose i det hele tatt, noen har erfart 

dårlig menneskelig behandling i møte med helsepersonell, og andre har blitt påført skade grunnet 

diagnostikk eller kanskje helst behandling som ikke skulle vært utført.  Enkelte ganger er skaden stor, 

varig og medfører arbeidsuførhet, og kanskje også omfattende erstatnings og klageprosesser, 

prosesser som er belastende for den det gjelder og kostnadskrevende for samfunnet. Det var derfor 

veldig naturlig for en forening som vår å støtte Legeforeningens kampanje «Gjør kloke valg», som har 

som mål å bedre kvalitet og pasientsikkerhet gjennom nettopp å redusere overdiagnostikk og 

overbehandling.  

Hva erfarer vi så er viktig for å sikre pasientmedvirkning og de kloke valgene? 

Pasienter møter leger og andre behandlere med forventninger og forestillinger. Vi ser at stadig flere 

kommer med en «bestilling» om få tatt «alle» prøver så de er «på den sikre siden», og ikke sjelden 

mottar vi henvendelser fra noen som vil klage fordi de ikke har fått gjennomslag for det de omtaler 

som sin «rett» til å bli undersøkt. Det er blitt langt mer vanlig å oppsøke helsevesenet fordi man vil 

forsikre seg om at man ikke feiler noe, ikke bare når det foreligger tydelige symptomer på sykdom. 

En av våre pasienter var helt klar på hvordan et besøk hos fastlegen foregikk: «Da har jeg bestemt på 

forhånd hva jeg vil han skal gjøre og hvilke prøver jeg vil han skal ta. Og da gjør han det».  

Ofte mangler pasienter kunnskap om prøvetakningens verdi, hva den gir og ikke gir. Og vet kanskje 

ikke at helsekontroller og undersøkelser ikke nødvendigvis gir en helsegevinst, men tvert om kan 

skape helse/sykdomsangst og utrygghet. Ikke sjelden finner man avvik som aldri ville gitt symptomer 

eller sykdom, men som fører til nye prøver. Så vil det av og til være slik at en prøve eller undersøkelse 

som ikke anses faglig indisert vil kunne trygge en engstelig pasient, og sånn sett bør utføres. 

For pasienter flest er nok konsekvensene av underbehandling tydeligere enn konsekvensene av 

overbehandling. Og et privat marked svarer i økende grad på pasientenes forventninger.  «Jeg vil ha 

en MR» sier man. Og får det, bare man betaler..Alle kan selge «ideen» om billeddiagnostikk hvis de 

har en tittel som tilsier det.  

Betydningen av god informasjon og god dialog mellom behandler og pasient 

Nesten alle som tar kontakt med oss forteller om utfordringer knyttet til kommunikasjon. Om ikke å 

nå frem med spørsmål, ikke bli hørt og om mangelfull informasjon. Og slik har det vært helt siden 

foreningen ble etablert. Pasientinformasjon er blitt mer generell og standardisert enn nyttig, konkret 

og relevant for den gjelder. Det viktigste for pasienter er kanskje ikke å få vite at de har «rett til 

helsehjelp «, kan klage på «dette vedtaket» og kanskje til pasientombudet, i stedet for informasjon 

om hva denne helsehjelpen faktisk innebærer. En gammel mann avlyste hele behandlingen fordi han 

fikk fem sider generell informasjon i posten som dekket alle typer behandling ved enheten. Svært 

mye av den gjaldt ikke ham… 

Vi ser hver dag betydningen av den gode dialogen mellom lege og pasient En viktig grunn til 

foreningens støtte til  «Gjør kloke valg» handlet nettopp om kommunikasjon, og om fire konkrete og 

gode pasientspørsmålene kampanjen oppfordrer pasienten å stille: Er denne undersøkelsen eller 

behandlingen virkelig nødvendig? Hva skjer hvis jeg ikke gjør det? Hva er risiko og bivirkninger? 

Finnes det alternativer?  



Det er mye lettere å godta beslutninger og vedtak når man får en god begrunnelse. Mitt «mantra» 

etter mange år både i helsevesenet og i foreningen er at mennesker i stor grad aksepterer det de 

forstår. Ved å ta pasienten med på råd, ta deres bekymring på alvor og ikke avfeie/avvise den,  

oppmuntre til å stille spørsmål og gi informasjon, vil ikke bare pasientsikkerhet og pasienttilfredshet 

bli bedre, men  unødvendig ressursbruk reduseres. Så pasientmedvirkning bidrar til de kloke valgene, 

enten det dreier seg om prøver og undersøkelser eller behandling.  

 Så vet jo de fleste at leger også tar feil noen ganger. Mange leger frykter nettopp å gjøre feil, slik 

spørreundersøkelser i kampanjen viser. Vi hører vi stadig om leger som er bekymret for å bli meldt til 

helsetilsynet, og ikke sjelden forteller pasienter at frykten for klage til helsetilsynet brukes som 

begrunnelse både for å avvise og imøtekomme pasientens forventninger. Forhåpentlig vil nye 

fagmedisinske anbefalinger kunne gi bedre trygghet både for lege og pasient i beslutninger.   

Uheldige følger av subspesialisering og standardisering  

For å kunne tilby det beste innen medisinen har helsetjenesten blitt stadig mer (sub)spesialisert.  

Men også mer fragmentert. Konsekvensene av fragmentering skaper for mange de største vanskene, 

og da særlig ved uklare symptombilder, sammensatte tilstander og kroniske lidelser. De er ikke like 

merkbare ved akutt og konkret sykdom, hvor en fastlagt retningslinje eller flowchart ofte avgjør 

behandlingen. Vi mottar jevnlig henvendelser fra slitne og frustrerte pasienter som opplever å bli 

kasteball mellom fastlege og ulike spesialister, spesialister med sitt sett av prøver og undersøkelser 

de vil pasienten skal gjennomgå. Ingen ser helheten eller samler trådene sammen med pasienten., og 

fastlegen føler seg bundet av spesialistenes vurderinger. Finner man ikke en konkret årsak gis 

symptomene ikke sjelden en psykisk forklaring. Og godtar ikke pasienten denne oppsøker de nye 

leger, det tas nye prøver. Vi bruker mye tid på å hjelpe pasienter som havner i et løp som skaper 

bekymring, dårlig livskvalitet og i verste fall sykdom og arbeidsuførhet. For mange er det å bli sett og 

hørt kanskje det aller viktigste.  

Standarder og retningslinjer, fastlagte prosedyrer og flytskjemaer skal sikre kvalitet i utredning og 

behandling Men erstatter ikke de gode kliniske vurderingene. Klinikerens rolle i utredningen er helt 

sentral, og særlig ved de nevnte uklare symptombildene og kompliserte og komplekse 

problemstillinger trengs en bred og åpen tilnærming, hvor nettopp evnen til kliniske og helhetlige 

vurderinger, til å lytte og tolke det man ser kan være avgjørende for å komme frem til rett diagnose 

og behandling 

Utviklingen har lenge gått «fra seng til stol». Poliklinisk behandling gir liten tid til observasjon, 

samtale og til de gode kliniske vurderingene. Og ikke bare privat helsetjeneste, men også 

sykehusdrift har et stykkprisfinansiert system hvor inntektene er av betydning for driften, og hvor 

bremsene ikke alltid slås på. Både organisering og kultur preges av dette, noe som verken bidrar til at 

pasientens stemme høres eller sikrer rettferdig fordeling av ressursene. For mange pasienter 

fremstår helsevesenet som en svær maskin, uoversiktlig og vanskelig å manøvrere i. Forløps- og 

pasientkoordinatorer skal bøte på noe av dette, men gjør de det? Også disse arbeider, om enn i 

varierende grad, fragmentert og «oppgavestyrt». Flere deler ofte funksjonen og er lite tilgjengelig for 

pasienten når de har spørsmål. Pasienter trenger å vite hvem som har ansvar for dem, at de kan nås 

og når. I mitt tidligere arbeid i mammografiscreeningen på Radiumhospitalet, erfarte jeg at  

kontinuitet og tilgjengelighet for pasienten gjennom behandlingsforløpet, og tverrfaglig samarbeid 

virkelig satt i system ble et eksempel på «pasientens helsetjeneste» – i praksis! 

 


