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Tja, … 
Det er avhengig av hvem som spør! 



HbA1c, diabetes og komplikasjoner 

http://www.intechopen.com/books/medical-complications-of-type-2-diabetes/effectiveness-of-fenugreek-for-lowering-hemoglobin-hba1c-in-patients-with-self-management-of-type-2- 



«Normalområder» for HbA1c 

Hvem spør? «Normalområde» 

Normalpopulasjon < 6,1 % 

Diagnostikk for diabetes < 6,5 % 

Behandlingskontroll ved diabetes ≤ 7,0 % 

http://www.furst.no/analyse-og-klinikk/analyser/hba1c/ 



Hvorfor HbA1c 6,5*? 

Risiko for: 
a) Hjerteinfarkt 
b) Slag 
c) Dødsfall pga hjertesykdom 
d) Blodprop 
e) Nyreskade 
f) Øyeskade 

Zoungas et at. Diabetologia 2012 55:636–643 



Utvikling av overvekt 

http://www.heartspring.net/artwork_obesity.html; https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/barn-og-overvekt-kan-me-dra-slutningar 



Sammenheng  
Overvekt - Diabetes 

http://www.cutthewaist.com/impact.html 



Vi kan gjøre noe selv! 

http://www.cutthewaist.com/impact.html 





Paradigmeskift i helsevesenet 

 A «change of thinking from one way to another» 
which is «driven by agents of change» 

       Thomas Kuhn 

• Tilgang til internet 
• Globalt økt utdanningsnivå, bl.a. helse-relatert kunnskap 
• Systemer i helsevesenet som nå utnytter IT-løsninger 
• Pasientens rett til innsyn i sin journal 
• Pasienter som har tilgang til sine EPJs 
• Pasienter med økt innflytelse på avgjørelser som tas 
• Pasientens bidrag kan føre til bedre utfall 
 



Tilgang til internett 

 

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/what-is-the-future-of-the-internet 



http://www.aspirafp.co.uk/sites/default/files/Gen%20Research_precis%20FINAL%2006%2009%2013.pdf 



Pasient- og brukerrettighetsloven 

Kapittel 5. Rett til journalinnsyn 

§ 5-1.Rett til innsyn i journal 

 Pasienten og brukeren har rett til innsyn i 
journalen sin med bilag og har etter særskilt forespørsel 
rett til kopi. Pasienten og brukeren har etter forespørsel 
rett til en enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk eller 
lignende. 

 Pasienten og brukeren kan nektes innsyn i 
opplysninger i journalen dersom dette er påtrengende 
nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig 
helseskade for pasienten eller brukeren selv, eller innsyn 
er klart utilrådelig av hensyn til personer som står 
vedkommende nær. 

 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_6#%C2%A75-1 



Norsk akkreditering 

• NS-EN-ISO: 15189:2012 Medisinske laboratorier – 
Krav til kvalitet og Kompetanse 

5.9 Frigivelse av resultater 

MERKNAD 1: For resultater av enkelte analyser (for 
eksempel analyser av visse genetiske eller 
smittsomme sykdommer) kan det være nødvendig 
med spesiell rådgivning. Laboratoriet bør strebe etter 
å unngå at resultater med alvorlige implikasjoner 
kommuniseres direkte til pasienten uten at 
vedkommende har mulighet til å få relevant 
rådgivning. 

 



«I USA regner man med at bruk av telemedisin 
og selvbetjening kan frigjøre 18 prosent økning 
i primærhelsetjenesten» 

1. Digitalisering 
2. Standardisering 
3. Pasientens involvering 

http://www.digi.no/bedriftsteknologi/2015/11/25/digital-helse-gir-bedre-liv1 



Overforbruk av diagnostikk 



 



«Vi er forbi spørsmålet om vi bør 
tilgjengeliggjøre prøveresultater.  
 
Tiden er inne for å arbeide med 
hvordan vi gjør det!» 

 

– Armin Piehler 



Hva blir utfallet? 

Farer Muligheter 

Pasientsikkerhet Økt pasientsikkerhet 

- Helseinformasjon Raskere behandling 

- Tolkning av resultater Høyere egenmotivasjon 

- Psykisk stress Økt tillit 

Ressurser Bedre helse 

- Flere besøk og henvendelser til 
rekvirent 

- Flere henvendelser til laboratoriet 



«Selvmord blant kreftpasienter er 
sjeldent, men sammenliknet med 
mennesker uten kreftdiagnose var den 
relative risikoen 12,6 (95 % KI 8,6 – 17,8) 
den første uken etter kreftdiagnosen. 
[…] 
Risikoøkningen var størst rett etter at 
pasienten hadde fått diagnosen og sank 
med tiden.  
[…] 
Resultatene tyder på at psykisk stress i 
forbindelse med en kreftdiagnose kan gi 
umiddelbar og alvorlig fysisk og psykisk 
helserisiko.» 

http://tidsskriftet.no/article/2862214/;  Fang F, Fall K, Mittleman MA et al. N Engl J Med 2012; 366: 1310 – 8.  



https://www.sundhed.dk/borger/min-side/min-sundhedsjournal/laboratoriesvar/ 



Spørreskjema 

• Haughton Thornley Medical Centers 

(http://www.htmc.co.uk/) 

• Personopplysninger 

• Språkforståelse 

• Tilbakemelding angående tjenesten 

• Du leser opplysninger som er sjokkerende eller 
irriterende. Hvordan reagerer du? 

 

 

https://www.surveymonkey.com/r/recordsaccess?sm=ACfewxF69rGGgBGFfbeArFqITcpi1h3HjHEXARehyao%3d 



Andre tiltak 

• Forsinkelse av prøvesvar til pasienten for spesielt 
kritiske analyser 

• Forsikring om at laboratoriet kommer til å ringe hvis 
det kan være akutt helsefarlige tilstander 

• Mulighet for å begrense tilgang til prøvesvar 

• Tilgang til rådgiving 

 



Hjelpe pasienten 

• God, enkel og tydelig fremstilling 

• God, kvalitetssikret og forståelig informasjon 
• Om de enkelte testene 

• Om sykdomstilstander 

• Om tolkning av resultater 



Hjelpe pasienten 

• God, enkel og tydelig fremstilling 

• God, kvalitetssikret og forståelig informasjon 
• Om de enkelte testene 

• Om sykdomstilstander 

• Om tolkning av resultater 



God, enkel og tydelig fremstilling 

Analyse  Svar Benevning Ref-område 
Erytrocytter 6,0*  10^12/L  3,90 5,10 

VS. 

Røde blodceller 

lav høy normal 



Forskjellige fremstillingsmåter 

Torsvik T, Lillebo B, Mikkelsen G. J Am Med Inform Assoc. 2013 Mar-Apr;20(2):325-31.  



Hjelpe pasienten 

• God, enkel og tydelig fremstilling 

• God, kvalitetssikret og forståelig informasjon 
• Om de enkelte testene 

• Om sykdomstilstander 

• Om tolkning av resultater 



 



 

http://brukerhandboken.no/ 



 

http://brukerhandboken.no/ 



https://labtestsonline.org/ 



 

https://labtestsonline.org/ 



 

https://labtestsonline.org/ 



Hjelpe pasienten 

• God, enkel og tydelig fremstilling 

• God, kvalitetssikret og forståelig informasjon 
• Om de enkelte testene 

• Om sykdomstilstander 

• Om tolkning av resultater 



 

http://nhi.no/forside/ 



Hjelpe pasienten 

• God, enkel og tydelig fremstilling 

• God, kvalitetssikret og forståelig informasjon 
• Om de enkelte testene 

• Om sykdomstilstander 

• Om tolkning av resultater 



Forståelse av «Referanseområdet» 



1 test –  
5 friske personer med et resultat utenfor 

referanseområdet 



10 tester –  
40 friske personer med minst ett resultat utenfor 

referanseområdet 



Normal, men syk 

Ref-område Enhet 15.04.2016 10.10.2015 01.04.2015 30.11.2014 08.05.2014 15.10.2013 05.04.2013 02.03.2013 

S-PSA <3,6 µg/L 0,6 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 8,0* 

Behandling for prostatakreft 

Tilbakefall 



Er det forskjell 
mellom to 
resultater? 

http://www.furst.no/analyse-og-klinikk/analyser/hba1c/ 



https://www.sundhed.dk/borger/min-side/min-sundhedsjournal/laboratoriesvar/; http://medcom.dk/ 



http://www.htmc.co.uk/ 



Takk for oppmerksomheten 


