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Primum non nocere

Første bud
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Den store forskjellen…

Tradisjonell forebyggende medisin som  

vaksinasjon, pasteurisering, begrensning av 

smittsomme sykdommer mv, er årsaksspesifikk, 

empirisk og pragmatisk

Moderne proaktiv medisin har som mål å begrense 

multifaktorielle sammenhenger, basert på 

teoretiske kalkulasjoner og risikoberegning



Intervensjon i forhold til risiko for 

framtidig sykdom

reiser mange etiske spørsmål som ikke er like 

aktuelle i forhold til kurativ medisin og tradisjonell 

forebyggende medisin



DL Sacket

• When patients sought me out for help with their 

established, symptomatic disease, I promised 

them only to do my best av never guaranteed 

that my interventions would make them better



DL Sacket, cont

The fundamental promise we make when we

actively solit individuals and exhort them to accept

preventive internventions, must be that they will be 

the better for it

We need the highest level of randomized evidence

that our preventive manoevre will, in fact, do more 

good than harm

Our history is sad
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http://dx.doi.org/

10.1136/jech.200

7.071027

Over time, the definition of prevention has expanded so that its 

meaning in the context of health services is now unclear. As risk 

factors are increasingly considered to be the equivalent of 

‘‘diseases’’ for purposes of intervention, the concept of prevention 

has lost all practical meaning.

The concept of prevention: a good idea gone astray?

http://dx.doi.org/10.1136/jech.2007.071027


Fire kurver
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Cancer – (and in fact other diseases)



Frisk

Syk

Befolkningsperspektivet
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Falsk positive



Frisk

Syk

Befolkningsperspektivet

Falsk negative



Frisk

Syk

Befolkningsperspektivet



Gisle Roksund

Noe besnærende og intuitivt med tidligdiagnostikk..



Screening av friske vil alltid kunne skade 

Noen ganger gavne

Noen ganger gavne mer enn det skader



Screening – for good and for bad

• PKU & DM retinopatia 
• Cervixcytologi

• Resten - dilemmaer

• CRC screening?

• PSA & Ovarial cancer

Good screening

Bad screening

T 
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CRC screening?

Depresjonsscreening helsestasjon

Svangerskapsdiabetes?
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An (asymptomatic) person is diagnosed with a condition, and  

that diagnosis does not produce a net benefit for that person

Overdetection, false positive, misdiagnosis, overtreatment, 

overutilisation, expanded definitions, disease mongering, 

overmedicalisation



Drivers of overdiagnosis

Hofmann B. Eur J Epidemiol , 2014



Beslutningsgrunnlaget i hverdagen

Unngåelig overdiagnostikk. Bad medicine.

Pasientkrav, Rtg, MR, blodprøver

U-unngåelig overdiagnostikk

Defensive retningslinjer. Villscreening kreft. PSA. Statiner?

Fortjenestedrevet overdiagnostikk

Helseforsikring. Apotek. Korea

Sykdomsmakeri

Nye diagnoser, kroniske lidelser, risikotilstander

Fryktdreven overdiagnostikk

Media, tilsyn, pasientrettigheter

Tilslørende overdiagnostikk

NAV
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Hvordan forholder vi oss til dette?

Økende 

pasientrettigheter 

og krav
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Hvor bevisste er vi på hva vi bestiller av blodprøver?



Gisle Roksund

Ny teknologi: masse 

«indre rynker»

«Vær så snill, undersøk 

alt, doktor»

Jeg vil være helt sikker 

på at det ikke er noe 

alvorlig
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http://scott.fortmann-roe.com/docs/BiasVariance.html
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Cancer – (and in fact other diseases)



Lung cancer US women
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N Engl J Med 2014; 371:1765-1767 November 6, 2014

Korea



Thyroid cancer Norway



35

Malignant melanoma Norway 1953-2011

0-85+ år

Nordcan; 080514



Gisle Roksund
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Breastcancer, women, Norway 1953-2011

0-85+ år

Nordcan; 080514
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0-85+ år

Nordcan; 080514

Prostate cancer Norway, men 1953-2011



PSA

• Whilst we are on this subject of doing more good than harm, you might be 
interested to know that the inventor of the PSA test for prostate cancer 
screening Prof Richard Ablin, in a very recent op-ed in the NY Times, 9. 
march 2010  regrets his invention and rues how it has led to a multibillion 
dollar profit driven public health disaster in the USA . 

• He writes ‘I never dreamed that my discovery four decades ago would lead 
to such a profit-driven public health disaster. The medical community must 
confront reality and stop the inappropriate use of P.S.A. screening. Doing so 
would save billions of dollars and rescue millions of men from unnecessary, 
debilitating treatments.’

• You can read the entire editorial at the following web-link:

• http://www.nytimes.com/2010/03/10/opinion/10Ablin.html

• We really need to start looking at our own profession very critically now.

• Regards, Dr Ash Paul. Medical Director NHS Bedfordshire

‘I never dreamed that my discovery four 

decades ago would lead to such a profit-

driven public health disaster

Gisle Roksund

http://www.nytimes.com/2010/03/10/opinion/10Ablin.html
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Survivors stories drive screening 

towards more overdiagnosis

Popularity 
paradox

More Useful
Screening

Appears To Be

More Intensive
Screening

More
Overdiagnosis

More ”Survivor”
Stories





- Det er urimelig om de 

som inviteres, får en 

oppfatning av at screening 

er noe de bør gjøre

3-5 av 1000 vil unngå å 

dø av tarmkreft dersom 

screeningen innføres
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Vi drukner i 

retningslinjer

Alltid

tidligere 
og

mer
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Grensen redusert fra BMI 27 til 25 (UK 30)

Alle førstegangsgravide >25

7 av 10 gravide skal testes
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April 17. 2018

Antall nyfødte >4500g 

vil i høyden bli redusert fra 2,7% til  2,5%
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Ellen Margrethe Carlsen, Direktør HDir

«Den gravide bør kontakte lege eller jordmor snarest mulig etter 

en positiv test. Vårt råd er at den gravide bør tilbys time allerede 

innen en uke



Hvorfor kan ber ikke like gjerne helsemyndighetene 

leger og jordmødre å komme til med råd allerede ved 

befruktning?

Jo før jo heller…



Gisle Roksund

Det er noe intuitivt og fornuftig med tidligdiagnostikk

Jo før jo bedre

Det er ikke mulig å finne all potensiell alvorlig 

sykdom uten samtidig å foreta en betydelig 

overdiagnostikk, overutredning og overbehandling

Vi må innse
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Kommersiell medisin
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Du kan være syk uten å vite det…









Gisle Roksund

Falsk trygghet er lett å selge

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vGwcO5tUZsJcwM&tbnid=4dFhiSO2TAnu5M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.lillestromtorv.no%2FKjopesentre%2FLILLESTROM-TORV%2FVare-butikker%2FVitusapotek%2F&ei=E1xpUpLCF4fd4QTJnYFo&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNH-mRy7j25fHb2NZekBlQxG6OZjgg&ust=1382722955550836
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vGwcO5tUZsJcwM&tbnid=4dFhiSO2TAnu5M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.lillestromtorv.no%2FKjopesentre%2FLILLESTROM-TORV%2FVare-butikker%2FVitusapotek%2F&ei=E1xpUpLCF4fd4QTJnYFo&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNH-mRy7j25fHb2NZekBlQxG6OZjgg&ust=1382722955550836
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Barn og unge ser mye mer 

pornografi enn vi aner..
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Changing the rules

Depression

Diabetes 



Changing the rules

Depression

Diabetes 



Risikomedisinens utopiske 0-visjon

Sterk ekspansjon

Stadige flere undersøkelser for å identifisere 

økt risiko for sykdom

Medisinsk teknologi sentralt

Stadig flere blir risikanter

Lavere terskel for å være ”unormal

Gisle Roksund

Anbefalte grenseverdier for risikointervensjon er 

ikke medisinske fakta, men bygger på konsensus ut 

fra forskningsbaserte data og subjektive verdivalg. 

Farmasøytisk industri og enkelte ekspertmiljøer 

fokuserer sterkt på biologiske målinger og 

medikamentbruk
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Netto skade
Harm

Netto nytte



Det medisinsk industrielle kompleks



Et viktig bidrag til endring i medisinen fra behandling til forebygging

Det medisinsk industrielle kompleks



“We change the rules”- USA

Cholesterol

6.2 5.0 Mmol/l 

New Cases

42,647,000

Expert cutoff panel

9/10 paid by drug 

industry



“We change the rules”- USA

Diabetes

7.8 7.0 Mmol/l 

New Cases

1,681,000

Expert cutoff panel

Head of panel paid by 

drug industry



“We change the rules”- USA

Hypertension

160/95 140/90 mmHg 

New Cases

13,490,000

Expert cutoff panel

9/11 financial ties with 

drug industry



Pushwagner 

2009

Disease mongering 

exploits the deepest 

atavistic fears of 

suffering and death. It 

is in the interests of 

pharmaceutical 

companies to extend 

the range of the 

abnormal so that the 

market for treatments 

is proportionately 

enlarged

Iona Heath

Disease mongering



Medicine is broken. While patients trust that 

their drugs are safe and regulated, and 

doctors attempt to prescribe the most 

effective cures, the global pharmaceutical 

industry is a 600 billion dollar business rife 

with corruption and greed.

..companies run biased trials on their own 

products, which distort and exaggerate the 

results. Unflattering data is simply buried. 

Government regulators withhold vitally 

important information. Seemingly independent

doctor and patient groups are funded by 

the industry, in a world so cracked that 

medics and nurses are now educated by the 

drug industry. 

The result of all this is inevitable: patients are 

harmed, unnecessarily, in huge numbers

First price in BMA 

book awards 2014
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Much of the scientific literature, 

perhaps half,

may simply be untrue..



Ole Brumm

Legemiddelindustriens 

våte drøm?
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Kort pause



DSM 1952 -2013
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Sigmund Freud

1856-1939
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Diagnoser er

medisinske 

konstruksjoner 

og intet 

naturfenomen

Medisinske kart

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yUaPz9l_JgW48M&tbnid=hfPyHc2ZG7egwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.lookandlearn.com%2Fblog%2F10659%2Fsir-isaac-newton%2F&ei=uABfUbbZOYjvsgbrsIDgAg&bvm=bv.44770516,d.Yms&psig=AFQjCNFPnzzNfnp0cmPZaj1Mm8A4o1XI2g&ust=1365266956655904
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yUaPz9l_JgW48M&tbnid=hfPyHc2ZG7egwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.lookandlearn.com%2Fblog%2F10659%2Fsir-isaac-newton%2F&ei=uABfUbbZOYjvsgbrsIDgAg&bvm=bv.44770516,d.Yms&psig=AFQjCNFPnzzNfnp0cmPZaj1Mm8A4o1XI2g&ust=1365266956655904


Å skape ein diagnose
• Eit mønster av atferd, tenkjemåtar, kjensler og/eller lyster som 

avvik normativt

• Eller eit sett av plager som mange nok, eller visse grupper ber 
fram

• Eller eit sett av atferd vurdert som uønska, noko som ikkje bør 
vere.

• Det aktuelle mønsteret blir gitt ei fagleg nemning, gjerne latin 
og redusert til sitt akronym (OCD, ADHD, BDD)

• Den nye lidinga byrjar å leve sitt eige liv

• Kategorisering, justering, rekategorisering -
reliabilitetsforsking

• Epidemiologisk forsking - prevalens og insidens 

• Spreiing av informasjon - auka prevalens 

• Krav om behandling - tilbod om behandling

• Forhandling om implementering i diagnosesystem

• Forhandling om legale og sosiale rettar knytt til diagnosen 

Tor-Johan Ekeland 



Eksempler på nye diagnoser

• HSDD, SDADW

• MDD, AMDD

• PPS

• CDED

• LowT

• SEID 

Hyposexual desire syndrom

Sexual desire and arousal deficiency syndrom at 

women

(Adult) motivation deficiency syndrom

Postprandial stupor

Chronic dry eyes syndrom

Low Testosteron

Systematic exercise 

intoleranse disease



BDD

BDDBP



Aftenposten 240319

Vi gjorde noen 

katastrofale feil



Livet er fullt av smerte. 

Det betyr ikke at alt dette 

skal forstås og behandles 

som psykiske lidelser



Anyone living a full, rich life 

experiences ups and downs, 

stresses, disappointments, 

sorrows, and setbacks. 

Today, however, millions of 

people who are really no more 

than "worried well" are being 

diagnosed as having a mental 

disorder and receiving 

unnecessary treatment

2013



New epidemics

ADHD

Autism specter

Bipolarity specter
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Don't believe the statistics—they are wildly exaggerated. Our kids 

are no sicker now than they have always been; its just that they are 

too often mislabeled for behaviors that used to be considered part of 

normal variation. We are turning childhood into an illness.



Gisle Roksund

81% av unge på 20 år har 
psykisk sykdom dersom 
man holder seg strikt til 

diagnosemanualene
- Allen Frances



Hvordan skal vi 

forstå psykiske 

lidelser?

Innenfor 

en medisinsk 

sykdomsmodell 

eller 

en kontekstuell 

modell?

Sykdom i hjernen 

eller forventet og 

normale reaksjoner 

på et vanskelig liv?
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«Symptomene kan i de fleste tilfeller forstås som

en nevrologisk forstyrrelse..»



30-80% større sjanse for at gutter og jenter født i 

desember får diagnosen og får medisiner for ADHD i 

forhold til barn født i januar

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3328520/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3328520/
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2016

Framvekst av en smal 

kunnskapsskole

- Endring i fag- og timefordeling

- Kompetansemål

- Ferdigheter

- Nasjonale prøver

- Målkonformitet

Disiplin og selvdisiplin i den 

elevaktive kunnskapsskolen

- Før: medvirke i egen 

læringsprosess

- Nå: planlegge, gjennomføre, 

kontrollere, overvåke og 

evaluere egen innsats og 

læring
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Det begynner 

allerede i 1. klasse
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Jenter født tidlig på året kan biologisk sett være 

flere år «eldre» enn gutter født sent på året



Beslutningsgrunnlaget i hverdagen

Unngåelig overdiagnostikk. Bad medicine.

Pasientkrav, Rtg, MR, blodprøver

U-unngåelig overdiagnostikk

Defensive retningslinjer. Villscreening kreft. PSA. Statiner?

Fortjenestedrevet overdiagnostikk

Helseforsikring. Apotek. Korea

Sykdomsmakeri

Nye diagnoser, kroniske lidelser, risikotilstander

Fryktdreven overdiagnostikk

Media, tilsyn, pasientrettigheter

Tilslørende overdiagnostikk

NAV



080512

Medicine is a science of uncertainty and an art of probability

Hvordan klarer vi å ta beslutninger under usikkerhet?



How to live with the uncertainty of life?



Alle vil gjøre en god jobb og kan føle usikkerhet i blant..

For sikkerhetsskyld medisinen

Kravet til perfeksjon



Beslutningsgrunnlaget i hverdagen

Unngåelig overdiagnostikk. Bad medicine.

Pasientkrav, Rtg, MR, blodprøver

U-unngåelig overdiagnostikk

Defensive retningslinjer. Villscreening kreft. PSA. Statiner?

Fortjenestedrevet overdiagnostikk

Helseforsikring. Apotek. Korea

Sykdomsmakeri

Nye diagnoser, kroniske lidelser, risikotilstander

Fryktdreven overdiagnostikk

Media, tilsyn, pasientrettigheter

Tilslørende overdiagnostikk

NAV



Krav til sykdom, skade eller lyte



Dagbladet 130319



Hva kan vi gjøre?



Gisle Roksund



Gisle Roksund
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Myndighetene må på banen med en bevisst strategi

De må bl.a. støtte klinikerne i at det ikke er mulig å finne all potensiell 

alvorlig sykdom tidlig uten samtidig å foreta en svær 

overdiagnostikk, overutredning og overbehandling



Jakten på det normale barnet

Man begynner tidlig



Bekymringsindustrien
(Pettersvold og Østrem 2012)

Det samles i dag inn enorme mengder personopplysninger 

om små barn. Hensikten er å identifisere avvik fra det 

normale og forebygge antisosial adferd i fremtiden. Enkelte 

forskere hevder at de kan identifisere potensielt kriminelle 

ved spedbarnsalder (…) ... at det er mulig å peke ut 

fremtidige NAV-klienter i barnehagen.



Bekymringsindustrien
(Pettersvold og Østrem 2012)

Skjemaene vi har sett på, forteller at en normal treåring kan sitte i ro på 

plassen sin, leke uten å avbryte andre, kle på seg selv og dekke på 

bordet. Hun eller han skal være selvstendig, renslig og enkel å ha med 

å gjøre. Barn skal kunne dele med andre, rydde på plass leker, følge 

instruksjoner, kle på seg i riktig rekkefølge og ha et bevisst forhold til 

faste rutiner. De skal kunne konsentrere seg om en aktivitet, men ikke 

bli så opptatt av noe at de ikke “takler overganger” og villig rydder opp 

etter seg når de har lekt.



Normalitet og diversitet under press

Oppsummert



Ressurser flyttes fra syke til et økende antall 

bekymrede friske
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De store økonomiske ulikhetene mellom folk som 

utvikler seg nå er en fare for hele vår sivilisasjon 

Eva Joly

Skien april 2019



Kinge et al. JAMA 2019

Dødelighet etter 

inntekts-persentil

Norge

2011-2015

Fossefallet



Einar Jὁnsson  

Reykjavik

Livets bør

Livet går i kroppen



Antall 

sykdommer

i voksen-

livet



Konklusjon (basert på 148 studier):

Et menneskes relasjoner bør tas like alvorlig som 

andre risikofaktorer som påvirker mortalitet

Minket dødelighet (OR)

Sterke relasjoner

Slutte å røyke

Fysisk aktivitet

BT-behandling > 59 år

OR 1,5
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Utenforskap



Vårt viktigste oppdrag: de som sliter mest
Forsvare mangfoldet
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Integrering vs marginalisering

Et inkluderende og tolerant samfunn 

og arbeidsliv



Kunsten å si 

NEI



Takk for oppmerksomheten
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Vi gir oss ikke, gjør vi vel?


