Unngå å henvise til undersøkelser og behandling som dekkes
av private helseforsikringer uten god faglig indikasjon.
En undersøkelse fra Danmark viser at selv om allmennlegene forbinder private
helseforsikringer med overbehandling og ulikhet i helse, føler mange seg presset til
å henvise pasienter med slike forsikringer til undersøkelser og behandlinger som
ikke er medisinsk indiserte. Ifølge Helsepersonelloven plikter den som utsteder
attest å være varsom, nøyaktig og objektiv, og helsepersonell skal sørge for at
helsehjelp ikke påfører pasientene, helseinstitusjoner, trygden eller andre
unødvendige utgifter. Tilfeldige funn fra unødvendige undersøkelser som utløses
fordi pasienten har privat helseforsikring kan føre til videre utredning og
behandling i det offentlige helsevesenet.
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Unngå å skrive resepter til bruk på andres indikasjon.
Forskrivende lege har ansvar for indikasjonsstilling og for delegering av
behandling inkludert injeksjonsbehandling. Helsepersonelloven §5 stiller krav til
bruk av medhjelper og det er bare den som selv er faglig kvalifisert til å utføre en
oppgave som kan overlate til andre å utføre oppgaven på vegne av seg selv. Det
forutsettes at den som forskriver gjør en faglig vurdering av indikasjon og av
medhjelperens kvalifikasjoner før slik delegering gis.
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Unngå å ta CRP og hurtigtest for streptokokker før pasienten
har blitt vurdert av lege.
Ulike tilstander gir varierende grad av stigning i CRP, og testresultatet alene gir
ingen informasjon om behovet for videre utredning eller behandling.
Luftveisinfeksjoner med smerter i hals er svært vanlig, et fåtall av disse skyldes
streptokokkinfeksjon, og enda færre vil ha nytte av antibiotikabehandling. En
negativ test kan ikke utelukke behandlingstrengende infeksjon. Friske bærere av
streptokokker i halsen kan teste positivt uten sykdom.
Ukritisk prøvetaking medfører forventninger i befolkningen til at tester er
nødvendig og medfører unødig bekymring for sykdom og økt risiko for
overbehandling med antibiotika.
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Unngå å forskrive antidepressiva til pasienter med lettere og
moderat depresjon før samtaler er forsøkt.
Pasienter med lettere depresjoner og mange med moderat depresjon kan få god
hjelp hos fastlegen og i primærhelsetjenesten forøvrig. Disse pasientene har
eksempelvis ofte behov for hjelp til å sortere problemene sine, til å bearbeide
hendelser, samt få støtte og kunnskap om hva depresjon er. De har ofte behov for
veiledning for å hindre passivitet og unnvikelse. Sosial understimulering,
ensomhet og funksjonssvikt grunnet annen sykdom kan være en del av
sykdomsbildet, og tiltak rettet mot dette kan bedre depressive symptomer. Det er
viktig å formidle håp og gi konkret hjelp å endre uheldige tanke- og
atferdsmønstre. Antidepressiva bør vanligvis unngås før samtaler som
behandling er forsøkt.
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Unngå å velge opioider som smertelindring hvis andre
legemidler gir tilfredsstillende effekt.
Unngå opioider ved kroniske ikke-maligne smertetilstander, unngå spesielt bruk av
oksykodon. Lag en klar behandlingsplan ved all forskrivning av opioider og en
forutsigbar nedtrappingsplan. Tenk helhetlig om smerte og mestring. Kognitive
teknikker og kunnskap om atferdspsykologi er nyttige verktøy.
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Unngå å forskrive NSAID uten at det foreligger spesifikk grunn
og risiko for bivirkninger er vurdert.
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.
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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.
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Unngå å starte medikamentell primærforebygging før
totalrisiko er vurdert og fordeler og ulemper med behandling
er drøftet med pasienten.
Individuell primærforebygging med medikamenter har fordeler og ulemper.
Vanligvis bør man ikke behandle på grunnlag av enkeltstående risikofaktorer.
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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.
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Unngå å bestille prøver uten at indikasjonen for prøven er
tydelig og svaret vil ha konsekvens for videre oppfølging og
behandling.
For hver blodprøve tatt av en frisk person er det 5 % sannsynlighet for at resultatet
ligger utenfor referanseområdet og dermed kan tolkes som tegn på patologi. Jo
flere prøver, desto større fare for falske positive resultater som kan føre til
bekymringer, videre utredning og i verste fall overbehandling.
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