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Disposisjon

Kjøreplan

Introduksjon – kort presentasjon av tema for min PhD

Del I.  Konsultasjonen som arena for evidens-basert 
sykdomsforebygging – litt historikk
Litt om CVD epidemiologi i det 20 århundre 

Del II. Et besök hos to hypotetiske fastleger 
“Dr B’s verden”
“Dr H’s verden”

Del III. Forebyggingens “nullvisjon”
- god medisin eller god butikk?

Tre metaanalyser:                                               
Innspill fra Sir Thomas Jones Woodward



Bærekraftig og ansvarlig medisin                                  
– fra et profesjonelt ubehag til en faglig visjon?



Bærekraftig og ansvarlig                            
forebyggende medisin 

Begrepsfesting av etiske dilemmaer                          
knyttet til implementering                                      
av ny medisinsk teknologi



Folkehelsenivå – samfunnsforhold, 
utdanning, velferd
Medisin kan ikke skilles fra politikk

Min avhandling handler om 
sykdomsforebyggende tiltak i 
forhold til individer som er i 
kontakt med “förstelinjetjenesten.”

Blodtrykksbehandling er et eks.

Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak 
kan settes inn på ulike nivåer, f.eks:



Individrettede, forebyggende tiltak pålegekontoret             
- bruk av medisinsk teknologi (i videste forstand)



Essensen av min PhD:                                            
utfordringer i individrettet forebyggende medisin

Kunnskapsteoretiske

Etiske 

Praktiske

X

X

X

Det er på tide å diskutere hva som kjennetegner 
enbærekraftig helsetjeneste, og vårt felles 
profesjonelle ansvarsom produsenter, 
formidlere og brukere av medisinsk kunnskap.



Figur: Hetlevik I, Scand J Prim Health Care 2004

BIOMEDISIN

•Gruppeorientert

•Naturvitenskapelig 
metode 

•“Evidens basert 
medisin”

Medisinsk forskning og praksis bør hvile på et balansert 
og konsistent teoretisk fundament (1)



Opprinnelsen til den reduksjonistiske, biomedisinske 

sykdomsmodell: Den vitenskapelige revolusjon i Europa

René Descartes 
(1596-1650)

“Ur-mennesket”



Figur: Hetlevik I, Scand J Prim Health Care 2004

BIOMEDISIN

•Gruppeorientert 

•Naturvitenskapelig 
metode 

•“Evidens basert 
medisin”

HUMANISME

•Fortolkning av det 
individuelle

•Kontekst og 
sammenhenger

•“Narrativ medisin”

Et balansert og konsistent teoretisk fundament (2) 



En voksende ubalanse i moderne medisin?

Figur: Irene Hetlevik, Scand J Prim Health Care 2004

?

EBM



Opprinnelig definisjon (intensjonen bak EBM):

"integration of best research evidence with clinical
expertise and patient values."

Kunnskapsbasert medisin (EBM)

EBM representerte opprinnelig (de tidlige 1990 årene) 
en faglig grasrotbevegelse der vitenskaplig 
dokumentasjon ble brukt systematisk til å utfordre 
datidens autoritetspregede medisinske ekspertvelde….



Personlig legetjeneste

Pasient og lege definerer i fellesskap 
problem(ene) og mål(ene) for videre 
samarbeid. 

EBM er et viktig hjelpemiddel for å
kunne velge godt dokumenterte og trygge 
tiltak 

EBM



Problemer med ”evidens-basert medisin”
slik den i praksis har utviklet seg

Evidens-baserte behandlingsformer ”sel seg sjølv
utan syn for sine eigne grenser, og impliserer ei 
direkte nedvurdering av andre kunnskapsformer 
og kunnskapstradisjonar.”

- Tor-Johan Ekeland, 2001

… men ’EBM-paradigmet’ har det siste ti-året i ökende
grad blitt brukt til å fremme snevre ekspert-interesser og 
markedsinteresser…



Del I
“Konsultasjonen som arena for              

evidens-basert sykdomsforebygging”



Tradisjonell “kurativ” medisin:                                               
Pasienten opplever et problem og velger å oppsöke lege

Kan du hjelpe 
meg?

Jeg skal gjöre mitt beste



Kan du hjelpe 
meg?

Jeg skal gjöre mitt beste!

Du kan dessuten ha ökt 
risiko for diverse 
sykdommer - det kan vi 
teste for og monitorere...

I “risikomedisinen” veves kurative og forebyggende tiltak 
gradvis tettere sammen



Den typen medisinsk forebygging vi i dag snakker om, 
kan spores til en epidemisk økning av hjertesykdom i 
den vestlige verden i det forrige århundre... 



Copyright ©2001 BMJ Publishing Group Ltd. Lawlor, D A et al. BMJ 2001;323:541-545

Dödelighet av koronar hjertesykdom pr 100 000 innbyggere

1948:                      
Framingham hjerte-
studien etableres i USA

1961:                              
De sentrale riskfaktorer 
for koronar hjerte-
sykdom dokumenteres

-Höyt blodtrykk
-Forhöyet kolesterol
-Röyking

1964:  The Lancet: 
gjennombrudds- artikkel                    

1950:  Nye metoder
- Den förste RCT                                       
- Röyking - lungekreft



Friske mennesker < 60 år 

Diastolisk blodtrykk                      
>110 mmHg i mer enn 3mndr. 

Studiens deltakere:                                     
22 menn, 49 kvinner

Lancet 1964 Feb 1;41:235-8.



Jeg bør sjekke BT, 
cholesterol og 
røyking



Copyright ©2001 BMJ Publishing Group Ltd.

Fra 1970-tallet begynte hjerte-epidemien å avta                    
(uten at det dengang kunne tilskrives medikamentene i særlig grad...)



...siden 1970 har en “risiko-epidemi” spredt seg innen 
medisinsk forskning...

Social Science & Medicine 1995



BP, BMI , Coronary Hear t Disease 

Risk, Physical activity, Nutr ition, 

Diabetes, Ca mammae, Ca coli, 

PAP smear, Diabetes, Bone 

density, Alcohol, Domestic 

violence, Depression, 

Immunisations, Vision and 

hear ing, etc ....

...og videre til klinisk praksis





“Blodtrykk bör være under 
140/90 mmHg”

“Kolesterol bör være  
under 5 mmol/l”

De europeiske guidelines’ (2003) anbefalinger angående to 
isolerte risikofaktorer – en modellstudie med utgangspunkt i 
data fra Helseundersökelsen i Nord-Tröndelag (HUNT 2)
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Totalt: 76% av personer ≥ 20år                                         
har ugunstig profil

De europeiske retningslinjenes anbefalinger angående enkelt-
faktorer, en modellstudie basert på HUNT 2



Retningslinjenes anbefalinger angående kombinerte
risikoestimat – en modellstudie basert på HUNT 2



Hvor stor andel av populasjonen har “höy risiko” (≥ 5% 
sannsynlighet for å dö av hjerte-kar-sykdom innen 10 år), hvilket 
betyr at de skal ha  “maksimal klinisk oppmerksomhet”?

Höy risiko

Middels risiko

Lav risiko
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FIG 1. Population distribution of risk categories in relation to cardiovascular 
disease for females and males when risk is extrapolated to 60 years, as 
recommended by the guidelines. 

Getz et al BMJ 2005: Estimating the high risk group….



BP, BMI , Coronary Hear t Disease 

Risk, Physical activity, Nutr ition, 

Diabetes, Ca mammae, Ca coli, 

PAP smear, Diabetes, Bone 

density, Alcohol, Domestic 

violence, Depression, 

Immunisations, Vision and 

hear ing, etc ....

Implementering av alle                               
US Preventive Task Force’s
anbefalinger året 2002               

= 7.4 timer/dag



Del II

Et besök hos to 
hypotetiske fastleger



En kasuistikk (Island, mai 2006)

Jón Ásgeirsson, 45 år, gift med tre barn, ass. redaktör i et 
ukeblad som har stadig större problemer med å få annonsörer. 
Jón har regnet seg som frisk, men er overvektig. Siste uker har 
han opplevd ökende slapphet og tiltakslöshet. De siste to 
dagene har han “gått ned for telling,” ikke orket å gå på jobben. 
Kjenner seg totalt utkjört. Kona er bekymret og sier det må
være noe som feiler ham. Jón oppsöker sin allmennpraktiker.



De to fastlegene...

Dr H Dr B



Utfordringer – vurdert för Jón kommer inn til legen

Kunnskapsteoretiske

Etiske

Praktiske 

X

X

•Hva er egentlig Jóns problem?

•Hva er gyldig og vesentlig 
kunnskap her?

•Hva sier EBM om en mann som 
Jón? 

•Hva er legens oppgave her?

•Hvilke svar kan teknologi gi?

•Hvilke svar kan en dialog gi? 

• ........? 

Fölg med



Hos Dr H



Dr. H: “Hva er gyldig og vesentlig kunnskap?”

Utgangspunktet er at et menneskes kropp alltid gjenspeiler 
et levd liv.

Når et menneske “går ned for telling,” må legen ha blikk for 
det intrikate samspillet mellom

1. - en biologisk kropp (obs. sykdomsutvikling), vevet inn i 
2. - den ‘store’ historien (samfunnet, tiden, kulturen...), 
3. - den ‘mindre’ historien (nære relasjoner, arbeidsplass...), 
4. - den personlige historien(barndom, livserfaringer...)



Mennesker lever i meningsfulle kontekster som 
påvirker helsa, ned til et “dypt, fysiologisk nivå”

• Adverse Childhood Experience study(USA), 
Anna Luise Kirkengens arbeider (Norge)

• Studier av “organisational justice” (UK/Finnland)

• CARDIA studien (USA)...

• “Biomedisinsk målbare effekter av biografisk arbeid”
(Pennebaker o.fl)

• Begrepet ’allostase’

• Whitehall II studien (England)



”Power, then, is key”.                                  
- Michael Marmot, Whitehall II, Lancet 9 Des 2006

“Verdighetens fysiologi”

“Krenkelsens og avmaktens patofysiologi”



Narrativ medisin

• ”Narrative based medicine is about helping people to 
tell stories that have to be told if all of us are to 
remain fully human”

Arthur Frank, 2001

• ”A narrative approach sees the search for better
stories, and the attempt to provide these, as the basis 
of all the work that is done in primary care.”

John Launer, 2002



Konsultasjonen: Jón hos dr. H

Legen er åpen for meningsbærende “historier” på alle plan.

Jón blir invitert til å reflektere. 

Legen viser genuin interesse i samtalen.

Dette leder til en dialog om en rekke uklare hendelser på Jóns 
jobb som gir Jon følelsen av at bladets eier ønsker at han skal 
si opp....

Vanlig klinisk undersøkelse, ingen spes. bemerkninger i dag.

Noen blodprøver.

Avslutning – legen foreslår et nytt møte om en uke.



En kropp i ubalanse kan gjenspeile et liv i ubalanse. 
Eksistensiell smerte, tvil og utrygghet er ofte inne i 
bildet når et menneske söker lege. En god allmenn-
praktiker skaper rom for refleksjon -

Sometimes we know, sometimes we don´t 
Sometimes we give, sometimes we won´t 
Sometimes we’re strong, sometimes we´re wrong 
Sometimes we cry...

Pasienten må gis en reell mulighet til å komme til orde -

Sometimes it´s bad when the going gets tough 
when you look in the mirror 
when you wanna give up 
sometimes you don´t even want to try...

Metaanalyse: “Dialogen som döråpner”

Tom Jones og Van Morrison: “Sometimes we cry”



Legen signaliserer muligheten av å skape ny forståelse gjennom 
dialog -

Well, we´ll gonna have to sit down and think it through 
Yet, we´re only human, what more can we do, 
the only thing to do is eat humble pie...

Opplevelser av krenkelse og/eller avmakt er svært relevante.                  
Verdighet er et sterkt undervurdert tema i medisinen -

For they´ll put me in a jacket / Put me in a jacket 
And they´ll take me away / Take me away
But I ain’t gonna fake it / I ain’t gonna fake it...

Delt forståelse av menneskelige vilkår står sentralt -

Sometimes we live / Sometimes we live 
Sometimes we die / Sometimes we die...

Sometimes we cry. Sometimes we cry.



Hos Dr B



Dr. B jobber  “evidens-basert” og “pasient-sentrert”.
Han stiller ikke spørsmål ved biomedisinens kunnskaps-
grunnlag. 

Det er samtidig viktig at legen viser interesse og respekt 
for pasientens forventninger, tanker og synspunkter, ellers 
skapes ikke den tillit som er grunnlaget for at pasienten 
fölger legens råd og gode resultater kan oppnås.

Faget medisin handler om å forebygge, diagnostisere og 
behandle definerbare sykdommer og risikotilstander 
med utgangspunkt i objektiv og generaliserbar, 
vitenskapelig kunnskap (EBM).



Repetisjon

Jón Ásgeirsson, 45 år.....

... frisk, men overvektig. ... ökende slapphet og 
tiltakslöshet.... ikke orket å gå på jobben.... totalt 
utkjört. 

Jón oppsöker sin allmennpraktiker.



Konsultasjonen: Jón hos Dr. B
Anamneseopptaket. 

Vanlig klinisk undersökelse. Dr. B noterer dessuten höyde, 
måler vekt, og regner ut Jóns BMI som er 31.

“En mann som deg, Jon – stresset, utkjört og overvektig – har 
jo en betydelig risiko for å utvikle hjertesykdom. Det er noe 
vi kan kartlegge. Er du interessert i det?”

Jón önsker all relevant informasjon om sin tilstand. 

Dr. B sier at uansett, så må Jón slanke seg. Han skriver en 
“Grönn resept”.

Blodpröver bestilles. 

Dr. B tar fram en röntgenrekvisisjon ...

Ny time – kom når vi har fått svaret fra röntgen.



Resultatet av en autentisk konsultasjon i 
allmennpraksis på Island (mai 2006):

Coronar CTX

Jón Ásgeirsson födt 1961

“Plaget av stress og ökende slapphet i 
noen måneder. Normotensiv. BMI 31.”



Tom Jones: “Only in America”

I´ve been all over this crazy globe 
Now I´m on my way back home
It´s just like they tell you 
You don´t realise 
what you’ve got till you leave it
It´s so good to be back, believe it, but –
Only in America
You can take that freeway ride!

Metaanalyse:                                                    
“Om raske løsninger og teknologisk frihet”



“The image of understanding”



Jón Ásgeirssons 
kransarterier    
29 mai 2006



“The clinical gaze is not that of an intellectual eye…. 

It is a gaze of the concrete sensibility, a gaze that travels from body 
to body, and whose trajectory is situated in the space of sensible 
manifestation. For the clinic, all truth is sensible truth.”

- Michel Foucault: The birth of the clinic

Svaret fra röntgenlegen: 
“Resymé: En forkalket veggforandring proximalt i LAD, 
men ikke tegn til signifikant stenose.”

Et lite kalknedslag



Utfordringer –

Kunnskapsteoretiske

Etiske

Praktiske 

X

X
•Hva var egentlig Jóns problem?

•Hva var legens oppgave her?

•Hvilke svar ga dialogen? 

•Hvilke svar ga teknologien?

•Hva skjedde egentlig hos Dr B?



Del III
Forebyggingens nullvisjon 

– god medisin eller god butikk?
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Hjertedödeligheten fortsatte å minke fram mot år 2006...



Men i“kampen om blodtrykket”
ble våpnede stadig skjerpet...

European guidelines on cardiovascular 
disease prevention in clinical practice. Third 
Joint Task Force of European and Other 
Societies on Cardiovascular Disease 
Prevention in Clinical Practice.

De Backer G, Ambrosioni E, Borch-Johnsen K, 
Brotons C, Cifkova R, Dallongeville J, Ebrahim 
S, Faergeman O, Graham I, Mancia G, Manger 
Cats V, Orth-Gomer K, Perk J, Pyorala K, 
Rodicio JL, Sans S, Sansoy V, Sechtem U, 
Silber S, Thomsen T, Wood D; Third Joint Task 
Force of European and Other Societies on 
Cardiovascular Disease Prevention in Clinical 
Practice.

Eur Heart J. 2003 Sep;24(17):1601-10.



EDITORIAL

April 2006



Prevalence of Pre-and Hypertension according differ ent cut-off points
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“Höy risiko”“Akseptabel” risiko? 



Behandlings-
trengende andel 
av befolkningen



For mange pasienter?  Ikke nok tid? “Fire and forget”!

En “Polypille” til 
alle over 55 år?

Juni 2003



Et medisinsk-industrielt kompleks? 

2004: Richard Horton, Chief editor, the Lancet, skriver: 
“Journals have developed into information laundering 
operations for the pharmaceutical industry.”

2004: Jerry Kassirer: tidl. Chief editor, NEJM utgir bok, tittel:               
“On the take: how medicine’s complicity with the big  
business can endanger your health.”

2004:  Richard Smith, Chief editor, BMJ, holder foredraget: 
“Medical journals are an extension of the marketing arm  of 
pharmaceutical companies.”



Utfordringer –

Kunnskapsteoretiske

Etiske

Praktiske 

X

X

•Hva var egentlig Jóns problem?

•Hva var legens oppgave her?

•Hvilke svar ga dialogen? 

•Hvilke svar ga teknologien?

•Hva skjedde egentlig hos Dr B?

En fortolkning



Professor Eric J. Cassell’s erfaringer og refleksjoner 
omkring medisinsk teknologi 

I utgangspunktet skaper vi medisinsk teknologi for at den skal hjelpe 
oss å löse våre menneskelige problemer.

Leger tenderer imidlertid til å omdefinere uklare problemer slik at de 
passer med teknologiens premisser. 

Dermed får vi i det minste adgang til teknologiens svar.  Dette kan 
dempe vår umiddelbare opplevelse av usikkerhet og avmakt i möte med 
det lidende mennesket. 

Men i den grad vi innhenter “korrekte svar på gale spörsmål,” vil bruk 
av teknologi bidra til å öke avstanden mellom lege og pasient.

Doctoring. The Nature of Primary Care Medicine, 1997



... kan det hende, at midt i alt det målbare, i 
en medisinsk verden der alt gjöres korrekti 
henhold til protokollene, så vil sannheten
om det å være et menneske gradvis skyves til 
side?



“But precicely through these 
successes, the danger can 
remain that in the midst of all 
that is correct the true will 
withdraw .”

The Question Concerning Technology (1953 )



Personlig legetjeneste

Lege og pasient definerer sammen 
målene. 

EBM er et viktig hjelpemiddel

“Befolkningsomsorg” på
legekontoret?

En “tredje partners” interesser 
definerer behovene. 

Implementering av EBM blir 
her selve målet.

“Pay for performance”

EBM

Risiko-
klinikken



Risiko-
ingeniörene



We’re riding in a strange car
We’re following a strange star
We’re climbing on the strangest ladder
that was ever there to climb

We’re living in a strange time
Working for a strange goal
We’re living in a strange time
Working for a strange goal
We’re turning flesh and body 
into soul -

Sluttanalyse: Det er underlige tider i faget
“Strange boat”



“We need wisdom most 
when we believe in it least”

- Hans Jonas (1903-1993)

Takk for oppmerksomheten





Resultater og konklusjon i avhandlingen

Det dokumenteres at kunnskapsgrunnlaget for individrettet 
medisinsk forebygging er utilstrekkelig. 

Dette kan på sikt lede til uheldig disponering av ressurser i 
helsetjenesten, med redusert kvalitet, effektivitet og redusert 
troverdighet for den forebyggende medisin til følge. 



Diskusjon 
– en vei til ansvarlig og bærekraftig utvikling?

Argumentene i diskusjonen bygges opp i samsvar med  
foreslåtte kriterier for bærekraftig og ansvarlig 
forebyggende medisin, inspirert av nyere, generell 
litteratur om bærekraftig utvikling.



Mine foreslåtte kriterier for bærekraftig og ansvarlig medisin

1. Et balansert og konsistent teoretisk fundament for 
medisinsk forskning og praksis

2. Före-var prinsippet med tanke på skadevirkninger av 
medisinsk aktivitet

3. Beskyttelse av de menneskelige kvaliteter i mötet mellom 
pasient og lege (konsultasjonen)

4. Deltakelse, demokrati, og samordning når kliniske 
retningslinjer skal utvikles og implementeres

5. Fremtidsperspektiv – vårt felles ansvar for morgendagens 
helsetjeneste





Risikomedisinens kunnskaps-fundament



”Gadamers forsvar for legekunsten”
(Åge Wifstad, 2003)

Medisinens antikke røtter: en praktisk vitenskap vi ikke 
lenger har begreper for

”den særegne gjenopprettingens kunst”

”Legens verk kan aldri være hans. (...) Og legen kan like lite 
bevise sin kunst overfor seg selv som han kan bevise den 
overfor andre”

”Placeboeffekten”



Hvordan påvirker “risiko-stempelet” folks liv?



Sentralt ved en medisinsk diagnose (merkelapp) er at den har en 
uunngåelig effekt på historien (narrativen). Det å ”navngi”
endrer det fenomen som blir navngitt og også hvordan det 
oppleves...   

Fra et narrativt synspunkt er det derfor essensielt å spørre seg i 
hvilken grad en medisinsk diagnose (”merkelapp”) i et gitt 
tilfelle er ”koherent” med den historien som utfolder seg, eller 
om den står i fare for å ”kapre” dialogen. 

Dilemmaer knyttet til medisinske diagnoser 
og risiko-fokusering



Problemer med ”den evidensbaserte narrativ”
i moderne medisin (og psykologi, og…)

”Concrete and linear views of the world generally carry
more weight than subtle and evolutionary ones, so the
narrative practitioner is likely to lose out in any
competition between the two”

John Launer, 2002

Evidens-baserte behandlingsformer ”sel seg sjølv utansyn 
for sine eigne grenser, og impliserer ei direkte 
nedvurdering av andre kunnskapsformer og 
kunnskapstradisjonar”

Tor-Johan Ekeland, 2001



Forebyggende medisin

Tiltak som tar sikte på å forhindre eller redusere sannsynligheten for 
at en pasient/person skal bli syk i fremtiden og/eller lide prematur 
död.

Begrepsavklaringer 2

Kunnskapsgrunnlag? 
- “Mainstream biomedisin”: Fokus på å hindre sykdomsutvikling
og/eller manipulere risikofaktorer
- Nye teorier i allmennmedisinen: Direkte fokus på å fremme helse
og stimulere individets ressurser

“Choosing health? First choose your philosophy”(Lancet, 2003)

Rasjonale:
“It is better to be healthy than ill or dead. That is the beginning and 
the end of the only real argument for preventive medicine.      
It is sufficient.” (Geoffrey Rose, 1992) 

- Antas å være kostnadseffektivt



Reidun Förde: Etiske overveielser i allmennpraksis, 2003:
1. Medisinsk praksis må bygge på vitenskapelig sett “sanne”

kunnskaper. 

2. Vi må stille kritiske spörsmål til medisinens og helsevesenets 
rolle i samfunnet.

3. Klinisk-medisinsk etikk: Fokus på samhandlingen mellom lege 
og pasient. 

Kunnskapsteori (epistemologi): Teorier om hvor kunnskap
kommer fra og hvilke kriterier som gjör at vi kan stole på den.

Er den aktuelle kunnskap om noe 
- Korrekt? 
- Gyldig i den aktuelle sammenheng? 
- Vesentlig, sammenliknedt med annnen relevant kunnskap?

Etikk: Etikk dreier seg om å evaluere menneskelige handlinger, å
forsöke å forstå moralens natur og å definere hva som er rett og hva 
som er galt.



Forebyggende tiltak i konsultasjonen...

...ut fra et biomedisinsk fokus

- bruk av rutinemessige testbatterier (teknologi) for åfinne individer 
med ökt risiko for å utvikle klinisk sykdom, etterfulgt av tilbud om 
behandlingstiltak og videre kontroller/målinger hvis ökt risiko påvises.

Den moderne medisinsk-teknologisk-vitenskapelige utvikling leder til 
at veletablerte begrepsmessige kategorier utviskes 

- Frisk/syk...(”risikant”?)  

- Risikofaktor tilstede? (nei/ja ...pre-risiko)

- “Normalt”/”patologisk”... (“patologisk, men kan være ufarlig”?)

- Opplevd sykdom nei/ja... (teknologi-influert kroppsfortolkning?)



Medisin: vitenskapen og kunsten å opprettholde 
helse og åforebygge, lindre og kurere sykdom                            

(Merriam-Webster, 2006 )



Hvis det finnes noen universalnökkel i medisinen,                                       
handler det om menneskelig verdighet

See Jonathan Mann 1998, Richard Horton 2004



Begrepsfesting - typer av krenkelse 
(Jonathan Mann 1998)

• å ikke bli sett

• utskillelse og ydmykelse 

• invasjon av den personlige sfære 

• å bli betraktet kun som representant for en gruppe…



”Det finnes situasjoner der biomedisinens måte å begrepsfeste 
hva som foregår er i beste fall inadekvat, og i verste fall 
destruktiv”. 

En ”biomedisinsk narrativ” kan noen ganger gjøre vondt verre: 

- når biologiske merkelapper settes på fenomener som  
gjenspeiler eksistensielle erfaringer mer enn noe annet, 

- når utfordrende og vonde livshendelser omdefineres til  
diagnostiske termer, og 

- når komplekse sammenhenger ”kodes” som om de var enkle.   

John Launer, 2002



”Loven om det reduserte utbytte”
“Avoiding the unintended consequences of growth                          

in medical care: how might more be worse?”
Fisher & Welch, JAMA 1999

Investering i medisinsk behandling

Nytte (utvikling)

?



Mer biomedisinsk aktivitet

Mere diagnostikk Mer behandling

Mer å gjöre

Distraksjon
Kompleksitet

Lavere behandlings-
terskler, færre 
klassifiseres som friske

Diagnostisk usikkerhet
Overdiagnostisering
Pseudo-sykdommer

Mer bekymring og funksjonsnedsettelse
Flere unödige inngrep
Flere medisinske feil

Flere bivirkninger og skader

Med utgangspunkt i Fisher & Welch, 1999


