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Store implementeringsforsøk 
(RCT) i allmennpraksis 

 Butler 2013 – omfattende opplæring i livsstilssamtaler, 

ca 3000 pasienter fra 13 + 14 praksiser – minimal 

effekt 

 Kaner 2013 – omfattende opplæring og sertifisering i 

livsstilssamtaler, ca 3500 pasienter – ingen effekt 

 Van Beurden 2012 – omfattende skreddersydd 

opplæring, 77 leger og 6300 pasienter – ingen effekt 

og vanskelig å implementere 

 



Kritisk revurdering av 
evidensen 

 O’Donnel 2014  - review of reviews 

 SBI virker på middelaldrende menn uten 

avhengighet 

 Ikke hos andre 

 Saitz 2014  

 ingen effekt på biologiske parametre 

 Litt effekt på forbruk (sier pasientene)  

 Intervensjonen krever så omfattende opplæring at 

det ikke er gjennomførbart i vanlig praksis  





Pragmatisk kartlegging 
Pragmatic case finding 

 Bruker ikke validerte verktøy 

 Bruker strategier tilpasset pasienten, den aktuelle 

situasjonen og legens stil 

 Pragmatisk  kartlegging: 

 Kliniske tegn, alkohol som kompliserende faktor, legens 

fornemmelse 

 Enkle screening-tiltak i noen rutinepregete konsultasjoner 

 



Kliniske tegn - eksempler 

 Angst og depressive plager 

 Høyt blodtrykk 

 Gjentatte sykemeldinger 

 Søvnforstyrrelser  

 Ulykker  

 Fordøyelsesplager  

 Samlivsproblemer 

 Jobbrelaterte problemer  

 

 



Rutine-konsultasjoner - eksempler 

 Ny pasient  

 Helseattester  

 Svangerskap  

 ‘Helsjekk’ 





Mål  

 Utforske fremmende og hemmende faktorer på 

individ- og systemnivå for implementering av 

pragmatisk kartlegging i allmennpraksis 



Materiale og metode  

 Dialogbasert kursrekke (4 x) på legesenter 

 Korte presentasjoner, diskusjoner og rollespill 

 4 legesentre med 14 leger gjennomførte 

 To e-læringsmoduler 

 Fokusgruppeintervju innledningsvis dag 1 og 3 

 Ett fokusgruppeintervju med leger fra to andre 

legesentre 

 

 



Resultater  

 Gi en mulighet for endring, når det er relevant 

 Tid som mulighet og begrensning 

 Mellom skam og normalitet 

 

 Å manøvrere mellom autonomi og felles 

forpliktelse 

 



Så hva trenger vi? 

 Ingen generell screening  

 Passer ikke  

 Virker ikke  

 Fokus på relevans 

 For legen, for pasienten 

 Økt oppmerksomhet og frimodighet 

 God støtte i andrelinjen 

 For veiledning 

 For henvisninger 


