


Gjør kloke valg er en kampanje som tar sikte på å redusere undersøkelser og behandling som 

pasienter ikke har nytte av. 

For mange undersøkelser og behandlinger er ikke bare unødvendig. Det kan i verste fall være 

skadelig.

Mange undersøkelser og behandlinger innebærer risiko for bivirkninger og uheldige hendelser. 

Hvis det er sannsynlig at undersøkelsen eller behandlingen vil være til stor hjelp for barnet ditt, 

er det lett å akseptere denne risikoen. 

Men hvis det er lite sannsynlig at undersøkelsen eller behandlingen er til stor hjelp, kan det være 

bedre å vente eller velge andre alternativer.

Norsk barnelegeforening har derfor laget anbefalinger om noen undersøkelse og behandlinger 

Gulping og oppkast hos spedbarn er vanlig. 

Hvis barnet vokser og utvikler seg normalt, skal det ikke utredes med pH-

måling eller behandles med medisiner. 

En grundig sykehistorie og klinisk undersøkelse vil i de fl este tilfeller avklare 

om det dreier seg om en normal refl uks eller om barnet kan ha refl ukssykdom.

Når nyfødte barn trenger antibiotika bør man vurdere om behandlingen skal 

avsluttes etter 36-48 timer dersom det ikke vokser bakterier i blodprøvene 

og tilstanden for øvrig er god.

Barn med luftveisinfeksjoner bør bare få kortisonlignende medisiner 

(BetaPred o.l.) ved moderate til alvorlige former av falsk krupp eller astma. 

Tester på matvareallergier hos barn bør tas bare ved konkrete mistanker 

om allergi, og må tolkes forsiktig. 

Slike tester kan vise utslag mot matvarer som barnet egentlig ikke er allergisk 

mot, og gi barnet et begrenset kosthold og mangelsykdommer.

Ved luftveissykdommen bronkiolitt trenger man vanligvis ikke røntgenbilder 

og gjentatte blodprøver. 

Når barnets oksygenmetning viser mer enn 90%, kan man avslutte 

oksygenbehandling og måling av oksygenmetning.



Hos de fl este barn med tilbakevendende magesmerter fi nner vi ikke noe 

galt ved utredning, og funksjonsforstyrrelser kan være forklaringen (f.eks. 

irritabel tarm, funksjonell dyspepsi).

Oversiktsrøntgen av magen gir lite informasjon og bør unngås. 

En god sykehistorie, undersøkelse, eventuelt enkle blodprøver og 

avføringsprøve dersom det er mistanke om betennelsessykdom vil

avklare om det er nødvendig med videre undersøkelser.

Når barn får akutt ørebetennelse, går dette oftest over uten antibiotika og 

skyldes ofte virusinfeksjoner. 

Smertestillende behandling er nyttig, og dersom betennelsen ikke går 

tilbake innen 2-3 døgn kan antibiotika vurderes. 

Barn under ett år og barn med hyppige ørebetennelser bør vanligvis

starte med antibiotika.

Ved luftveissykdommen bronkiolitt gir medisiner som utvider luftveiene ikke 

raskere bedring. 

Vi anbefaler støttebehandling uten medisiner, og inhalasjoner med adrenalin 

bør bare gis ved betydelig tett pust og dersom det har tydelig virkning.

Ved tegn til luftveisinfeksjon er urinprøve ikke nyttig hos ellers friske barn. 

Forurenset prøve eller bakterier i urinen som ikke gir plager kan fi nnes 

tilfeldig, og føre til unødvendig antibiotika eller utredning.

Medisiner som skal virke hostedempende eller slimløsende bør unngås 

hos barn. 

Disse medisinene er lite effektive, og hoste er en normal forsvarsmekanisme 

ved infeksjoner i luftveiene.



I Gjør kloke valg kampanjen ønsker vi at pasienter og leger skal snakke sammen om 

overdiagnostikk og overbehandling. Derfor inviterer vi barn og foreldre til å stille spørsmål 

til legene.

Hvorfor må barnet mitt ta denne testen/behandlingen? 

Hva er risiko og bivirkninger?

Hva skjer om vi ikke gjør noe?

Finnes det alternativ?

Noen tester, prosedyrer og behandlinger har fl ere ulemper enn fordeler. 

Ingen tester er perfekte. Noen ganger kan for eksempel tester være 

unormale, selv om du egentlig er frisk. Dette kan forårsake bekymring 

og kanskje medføre mer testing. Tester og prosedyrer kan også føre til 

unødvendig behandling som i verste fall kan skade.

Få prosedyrer og behandling er helt uten risiko. Medisiner kan for 

eksempel ha bivirkninger og andre former for behandling kan innebære 

risiko. Snakk med legen din både om virkninger og bivirkninger og om  

risiko  både ved en test, en prosedyre eller ved behandling.

Mange plager går over av seg selv. Derfor er det viktig å snakke med 

legen om hva som skjer hvis man velger å ikke gjøre noe, og sammen 

legge en plan.

Du trenger å vite alternativene før du kan være med på å gjøre kloke valg 

om egen helse.

Mer informasjon:
www.klokevalg.org


