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Hva bør pasienten teste selv?

Steinar Madsen

Medisinsk fagdirektør

Statens legemiddelverk

Optimisme 

I år 2000 vil de sykdommene som tar livet av 
flest mennesker slik som hjertesykdom, slag, 
lungesykdom og mange kreftformer være 
utryddet

Avisinnlegg 1987
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Del 1: 
Befolkningsendringer og 

sykdomsforekomst

Livslengde

Statistisk sentralbyrå
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Norge faller i ranking

OECD

Gjennomsnittlig levealder, 2011
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Noe må man dø av

Sirkulasjonsorganer

Svulster

Åndedrettsorganer

Nervesystemet

Optimal og virkelig helsetilstand
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Alder

Fødselsskader og 
medfødte sykdommer m.v. 

Kreft, hjerte- og 
karsykdom, Alzheimer m.v.

Teoretisk
optimalt
livsløp

Dagens
helsetilstand
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Helse-forståelse 

Andel dagligrøykere Statistisk sentralbyrå

Del 2: 
Fra risiko til sykdom
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Sykdom fra forebygging til behandling 

Risiko Sykdom Behandling 

Forebygging
Livsstil 
Genetikk

Diagnose Pleie
Legemidler
Livsstil

Eksempel: Mann med hjerteinfarkt

• 49 år gammel mann

• Innlagt med sterke 
brystsmerter

• Akutt hjerteinfarkt
– Blokket og stentet

• Skrevet ut med flere 
forskjellige medisiner for å 
forebygge tilbakefall
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Sentrale spørsmål 

• Hvorfor fikk han infarkt?

• Får han best mulig behandling?

Svar: Familiær hyperkolesterolemi (FH)

• Arvelig tilstand med sterkt økt kolesterol
– 15 000 – 20 000 er rammet i Norge

– Ca. 7 000 har fått sikker diagnose gjennom gentest 

• Mange får hjertekrampe og hjerteinfarkt i ung 
alder
– Alle pasienter med FH skal ha kolesterolsenkende 

behandling 

• Bør vi ta gentest av alle?
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Svar: Retningslinjebasert – ikke individuelt tilpasset 

• Virkningen av legemidler varierer fra person til 
person
– Ulik aktivitet i enzymer som bryter dem ned

– Mange pasienter bruker legemidler som ikke har 
fullgod virkning

• Hvorfor ikke kartlegge dette en gang for alle?
– Utgangspunkt for bedre behandling?

Pasientens spørsmål

• Hvorfor blir ikke alle undersøkt?

• Hvorfor får vi ikke informasjon om at slike tester er 
tilgjengelig?
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Hold deg frisk – dø fort

• Forebygging av sykdom tar sikte på å skyve 
sykdom ut i tid  
– Ideell forebyggelse vil si at pasientene dør uten å 

belaste helsevesenet

• Du skal velge din død med omhu!

Del 3: 
Hva kan pasientene gjøre selv?
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Hva kan pasientene gjøre selv?

• Måle blodtrykk og styre behandlingen

• Ta sine egne blodprøver og analysere dem

• Påvise atrieflimmer

• Ta sine egne gentester 
– Gentest før oppstart av p-pille

• Teste synet og hørselen

• Måle lungefunksjon

• Ta streptest og starte med penicillin

• Og mye mer
Kom ikke i salg i Norge

To eksempler: Hypertensjon og atrieflimmer

• Kan pasienten påvise og behandle høyt blodtrykk 
på egen hånd?

• Kan pasientene påvise atrieflimmer på egen hånd?
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Hypertensjon 

Ny undersøkelse viste at 
hjemmemåling og 
egeninnstilling av medisindose 
var langt bedre enn legekontroll   

JAMA 2014; 312: 799-808

Screening for atrieflimmer

• Av personer over 70 er det om lag 
5 % som har uoppdaget 
atrieflimmer

• I Norge er det 15-20 000 hjerneslag 
hvert år
– 10 % av alle hjerneslag kan skyldes 

uoppdaget atrieflimmer  

Profesjonelt tommel-EKG
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Rask utvikling av pasientnært utstyr

Pulsregistrering
med lys

Mobilbasert EKG

EKG-klokke

La oss gjøre en liten beregning 

Gruppe Antall Kommentar
Alle med atrieflimmer 150 000 Usikkert anslag 

Alle som får behandling 100 000 Mer nøyaktig anslag 

Alle som ikke får behandling 50 000 Usikkert anslag 

Forekomst av hjerneslag ved 
ubehandlet atrieflimmer

Gjennomsnittlig 4 % 
per år over 65 år

Basert på epidemiologi, 
tilsvarer CHA2DS2-VASc
score 3

Antall hjerneslag hos pasienter med 
uoppdaget atrieflimmer

2000 Usikkert anslag 

Antall slag forebygget ved screening 
og behandling (50% påvisning og 
70% reduksjon i slag med 
behandling)

700 Usikkert anslag 
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Kommunikasjon

• Kommunikasjonsformene 
endrer seg dramatisk

• Hvor mye av arbeidet kan 
gjøres via elektronisk 
kommunikasjon?

• Hva vil pasientene kreve av 
helsevesenet?
– Hvordan bedre 

tilgjengeligheten?

Del 4:
De store spørsmålene
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Trenger vi egentlig helsepersonell?

• Pasientene kan overta en lang 
rekke oppgaver fra helsepersonell 
med ny teknologi

• Det er kun fantasien (og beskyttelse 
av profesjonene som setter 
grensene)
– Det er forbausende hvor viktig 

helsepersonell mener det er å snakke 
med helsepersonell – selv om 
pasienten ikke ønsker det eller trenger 
det

• Mindre tid på rutinearbeid - mer tid til 
dem som trenger det

Watson vinner Jeopardy

Hva styrer utviklingen?

• Er det medisinske behov som styrer teknologien?

• Eller er det teknologien som styrer medisinske 
behov?
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Hva med etikken?

• Genteknologi og nye metoder vil føre til mange 
etiske problemstillinger
– Påvise sykdomsrisiko

– Mulighet til å fjerne mange former for medfødt sykdom 
og funksjonshemning 

Hva skal vi gjøre?

• Vi må gi klare råd om hvilke tester som er nyttige

• Vi må hjelpe folk til å ta vare på sin egen helse
– Hjelper du deg selv hjelper du andre

• Vi må avlaste helsevesenet
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Konklusjon 

• Med moderne teknologi kan vi i mye større grad 
overlate diagnostikk og behandlingsoppfølging til 
pasientene selv
– Bedre behandlingsresultater

• Bedre forebygging av for tidlig død

– Avlaste helsevesenet

Riktig bruk – bedre helse

steinar.madsen@legemiddelverket.no


