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Gjør kloke valg - Ekstern høring fra Norsk forening for medisinsk 

biokjemi 

 
 

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) takker for muligheten til å komme med innspill til 

Norsk forening for medisinsk biokjemi sine Gjør Kloke Valg anbefalinger. Norsk forening for 

medisinsk biokjemi har fra tidligere fem anbefalinger som alle er anbefalinger om prøver som 

ikke bør rekvireres.  

 

 

 

Unngå test for okkult blod i avføringen ved andre indikasjoner enn mistanke om 

kolorektalkreft. Immunologiske tester for okkult blod (iFOBT) bør erstatte kjemiske 

tester.  

 

Denne anbefalingen er veldig relevant for oss i allmennmedisin og vi støtter innholdet i 

anbefalingen. Dette er også et område hvor vi har vært opptatt av å endre praksis blant 

allmennleger og i fjor sommer oppnådde vi en endring i refusjonstaksten for hhv blod i 

fæces – 704j (hemofec) og 706j (immunologisk test for blod fra nedre del av tarmen), 

slik at de økonomiske incentivene for riktig prøvetaking også stimulerer til dette.  

https://normaltariffen.legeforeningen.no/book/Fastlegetariffen-2022/m-618 

 

Unngå repeterende blodprøvekontroller på klinisk stabile pasienter 

 

NFA støtter også denne anbefalingen. Det pågår nå et arbeid med anbefalinger om 

minste retestingsintervall for blodprøver som vi antar foreningen og Gjør Kloke Valg er 

kjent med.  

 

 

Generelt undrer vi oss igjen over om dette er anbefalinger spesielt rettet mot eget fagfelt. Slik 

vi har forstått kampanjen skal hver spesialitet/forening se på hva de selv kan bidra med for å 

redusere undersøkelser og behandling som pasienten ikke har nytte av og som i verste fall kan 

skade. Vi mener generelt at anbefalingens form og språk bør være mest mulig rettet mot eget 

fagfelt. Vi ber igjen styret for Gjør Kloke Valg kampanjen ta dette opp til ny diskusjon og 

vurdering. 

 

 

Med vennlig hilsen 
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