
Mer er ikke alltid bedre
Vi helsearbeidere ønsker å 
ta kloke valg for din helse 

- sammen med deg

www.klokevalg.org



Gjør kloke valg
- en nasjonal kampanje mot  

overdiagnostikk og overbehandling

Kampanjen har to hovedmålgrupper 
- behandlere og pasienter, og skal  

oppfordre til samtale for å sammen  
finne helsetjenester som 

• det er god evidens for
• ikke påfører skade
• virkelig er nødvendig

Mange undersøkelser og behandlinger 
er ikke bare unødvendige. 

De kan i verste fall være skadelige. 

Mer er ikke alltid bedre. 

For mer informasjon se www.klokevalg.org



Mer er ikke alltid bedre

4 spørsmål tannlegen 
gjerne svarer på



Som pasient oppfordrer vi deg til å aktivt 
ta del i behandlingsplanleggingen. 

Her er fire spørsmål tannlegen gjerne 
svarer på:

• Hvorfor trenger jeg denne testen/ 
behandlingen?

• Hva er risiko og bivirkninger?
• Hva skjer om jeg ikke gjør noe?
• Finnes det alternativ?

Slik vil tannlegen kunne gi deg som  
pasient god informasjon og veiledning 
om valg av behandling.

For mer informasjon se 
www.klokevalg.org



Unngå å rekvirere prøver hvor svaret ikke 
vil ha konsekvens for diagnose eller videre 
odontologisk behandlingsforløp.

For mer informasjon se
www.tannlegeforeningen.no/klokevalg
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Gjør kloke valg  
 - en nasjonal kampanje mot  

overdiagnostikk og overbehandling

Den norske tannlegeforenings anbefalinger 
om undersøkelser og behandlinger som kan 
være unødvendige og i verste fall skadelige.

01 Antibiotika skal ikke brukes rutinemessig ved  
     behandling av marginal periodontitt og peri- 
     implantitt 
02 Antibiotika skal ikke forskrives ved akutte  
     smerter
03 Panoramarøntgen skal ikke benyttes som del  
      av rutinekontroll av asymptomatiske pasienter
04 Fyllinger skal ikke skiftes bare fordi de har vært i     
      funksjon i mange år 
05 Visdomstenner skal ikke fjernes forebyggende/ 
      uten indikasjon
06 Kroneterapi bør ikke benyttes dersom det kan  
      oppnås god kontur, funksjon og estetikk med  
      en fylling
07 Unngå å rekvirere prøver hvor svaret ikke vil ha  
      konsekvens for diagnose eller videre odonto- 
      logisk behandlingsforløp

For mer informasjon se
www.tannlegeforeningen.no/klokevalg


