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Intern høring - Rapport fra arbeidsgruppe i Legeforeningen om variasjon, 

over- og underforbruk i helsetjenesten 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 31.3.2016. 

 

Styret i Norsk overlegeforening har behandlet saken på styremøte 11.5.2016. Styret vedtok 

følgende uttalelse: 

 

Overlegeforeningen (Of) mener at den fremlagte rapport er en svært viktig rapport, da den 

peker på helt sentrale problemer i dagens helsetjeneste. Vi anerkjenner det arbeid som 

arbeidsgruppen har gjort for å utdype et viktig tema og at man har kommet med flere gode 

anbefalinger til hvordan man kan løse problemene med variasjon i helsetjenesten. Over- og 

underforbruk samt variasjon av helsetjenester i Norge er noe man bør fokusere på, 

sannsynligvis i betraktelig større grad enn tidligere, for å kunne sørge for at helsetjenesten når 

den del av befolkningen hvor behovet er størst. 

 

Når det gjelder selve mandatet viser man hovedsakelig til konsekvensene av overbehandling 

og legger i langt mindre grad vekt på underbehandling og underforbruk, noe Of mener er 

uheldig. Organiseringen av norsk helsevesen ved LEON prinsippet har gjennom flere ti-år hatt 

som siktemål å bygge opp en primærhelsetjeneste som kan avlaste spesialisthelsetjenesten og 

redusere omfanget av overbehandling. For de fleste spesialisthelsetjenester er forbruket i 

Norge lavere enn de fleste øvrige rike land. Et eksempel er antall polikliniske konsultasjoner i 

spesialisthelsetjenesten, her ligger vi i Norge på om lag en tredel av snittet i OECD. Også når 

det gjelder forbruk av medikamenter ligger den norske befolkning godt an, det er kun ett land i 

OECD-området som har lavere medikamentutgifter per innbygger. Etter Ofs syn ville det vært 

hensiktsmessig om en mer nyansert og belagt beskrivelse av problemets omfang (i Norge) 

fremkom av mandatet, og gruppens arbeid og rapportutkastet burde tatt utgangspunkt i dette. 

 

Sammensetningen av arbeidsgruppen er bra, men til tross for at man gjennom 

sammensetningen har forsøkt å treffe bredt, synes rapporten likevel å ha noen mangler. 

Spesielt mener vi at laboratoriefagene ikke er nok vektlagt. Radiologi er godt gjort rede for, 

men vi mangler vurdering av bruk av genetikk, patologi, mikrobiologi, klinisk-kjemisk samt 

klinisk farmakologi i helsetjenesten. Dette er områder som også bør utredes, fordi bruk og 

variasjon av disse tjenestene kan føre til uheldig ressursutnyttelse samt uheldige 

påkjenninger/konsekvenser for pasientene. 



 

I rapporten vises det til en betydelig geografisk variasjon, men Of ønsker også at variasjonen i 

forhold til sosioøkonomisk status hva gjelder forbruk av helsetjenester bør komme tydeligere 

frem. Dette anser vi som et viktig punkt i debatten, spesielt med tanke på den økte 

privatiseringen som man legger opp til i dagens samfunn. Pasientene, brukerne, behandlerne 

og ikke minst politisk ledelse har alle et gjensidig ansvar for å finne den rette balansen i bruk 

av helsetjenester, der dette ansees mulig. 

 

Under 3.1 mener Of at også «manglende utredning» i beskrivelsen av underforbruk, må legges 

til, da overutredning er en del av beskrivelsen av overforbruk. Manglende utredning er 

essensielt i de grupper av befolkningen som ikke oppsøker tjenesten i «tide» eller ikke blir 

trodd, eller hvor pasientens hoveddiagnose overskygger symptomer på andre lidelser. Dette 

rammer som oftest de mest sårbare gruppene i samfunnet, som vi må ta et større ansvar for å 

nå. 

 

I kapittelet om variasjon og tilbudssensitive helsetjenester står det blant annet at gjentatte 

kontroller av pasienten kan oppleves som nødvendig og trygt, selv om realiteten kan være at 

tjenesten er unyttig. I slike tilfeller vil pasientens trygghet være falsk. Of skjønner hva 

arbeidsgruppen mener, men vi er ikke sikre på om det kan brukes som argument mot slike 

kontroller. Her skal vi huske på at pasientenes opplevelse av trygghet også kan være en del av 

behandlingen og derfor kan være nyttig, men spørsmålet er om man i fremtiden kan forsvare 

denne type «behandling» ut fra de ressursene man har.  

 

I rapporten er det en god del eksempler. Stort sett er eksemplene gode, men Of ønsker å trekke 

frem noen eksempler som vi mener bør fjernes eller erstattes med bedre eksempler. 

Eksemplene som er brukt for å illustrere at man stadig endrer behandlingsgrenser er høyt 

blodtrykk og diabetes. Det er velkjent at pasienter med høyt blodtrykk og diabetes, påvist, men 

ikke minst udiagnostisert, har en økt risiko for alvorlige komplikasjoner som følge av at man 

går med udiagnostisert sykdom. Hypertensjon er den sykdom som både i global og nasjonal 

sammenheng forårsaker flest dødsfall og som det dermed er svært viktig å behandle. Vi kan 

derfor vanskelig se at det hadde vært bedre om de ikke hadde fått diagnosen med påfølgende 

medikamentell behandling eller kostholdsråd for at de selv skulle hatt en følelse av å være ved 

god helse. 

 

I livets sluttfase drives det, som beskrevet, utbredt diagnostikk og behandling uten sikre 

holdepunkter for nytten av ytelsen. Dette er et svært vanskelig tema å diskutere fordi følelsene 

både til pårørende, men også helsepersonell, har relativt stor innvirkning på beslutningene som 

tas. Spesielt bør bruk av intensivbehandling i livets sluttfase i spesialisthelsetjenesten nevnes. 

Vi mener at dette er et tema som man bør gjøre rede for i en slik rapport. 

 

I kapittel 6 beskrives drivere til underforbruk, og her mener arbeidsgruppen ut fra forskning at 

overforbruk er en større bidragsyter for å forklare variasjonen enn underforbruk. Men er man 

sikker på det? Kanskje man bare ikke har nok informasjon angående utbredelsen av 

underforbruk av helsetjenester. En årsak kan for eksempel tenkes å være at underforbruk ikke 

koster samfunnet noe i øyeblikksbildet og derfor er av mindre interesse. Samt at underforbruk 

vanskelig kan dokumenteres og at det er publikasjonsbias slik at studier som viser et 

overforbruk hyppigere publiseres. 

 

Of mener at en av anbefalingene i notatet bør være muligheten pasienten har for å ta ansvar for 

egen helse og valg av behandling. Kommunikasjonen internt i egen forening må forbedres for 



å komme frem til riktig nivå på tiltak som iverksettes. Legeforeningen bør gjennom 

utdanningen gjøre medisinstudenter samt leger i spesialisering oppmerksomme på denne 

utfordringen samfunnet har når det gjelder variasjon i bruk av helsetjenester, slik at man kan 

være med på å gjøre fremtidens leger bedre rustet for å gjøre kloke beslutninger i slike 

situasjoner. 

 

Of er svært positive til å opprette kollegastøtte som inkluderer å fraråde utredning og 

behandling, men vi mener at spesifiseringen av at dette gjelder yngre kollegaer er unødvendig. 

Slike situasjoner opplever vi alle, uavhengig av alder. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Jon Helle (sign.) 

Leder 

 

 

  

 

   

 




