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Min bakgrunn 

• «Skiftet» karriere fra IT/telekom til medisin i 2003 

• Studerte og arbeidet i Danmark til 2011 

– Medisinsk avd. i København (Glostrup) 

– Almen praksis København (Ishøj) 

• Arbeidet som fastlege i Rauma 2011-2013 

• Mikrobiologi siden vinteren 2013/2014 
 

Således finnes det en tid før og etter starten i Faget! 

 

 



Ig Nobel-priset i psykologi år 2000 

• "Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One's Own 
Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments“ 
David Dunning and Justin Kruger, 1999 

 
• Inspirert av McArthur Wheeler 

 
• På bakgrunn av dette framla de hypotesen at 

inkompetente mennesker: 
– Ikke klarer at se sin egen brist på ferdighet/kunnskap 
– Ikke klarer at se hvor langt denne mangel strekker seg 
– Ikke klarer at vurdere ferdigheten/kunnskapen hos andre 
– Bare oppnår innsikt i denne mangel etter de gjennom 

øvelse oppnår større ferdighet/kunnskap 

 
 
 



Dunning-Kruger effekten 

• Effekten gjenfinnes i mange ulike studier 
dekkende over mange ulike områder 

– Leseforståelse, sport, spill, førerevne, medisin! 

 

• Ingen er immun! 

 

 



Dunning-Kruger effekten i praktikken 

1. Våre rekvirenter sitter inne med mye kunnskap 
som vi undervurderer 

 

2. Vi sitter inne med mye kunnskap som de 
undervurderer 

 

3. Vi må ta høyde for dette og prøve at på en 
respektabel måte hjelpes for at gi pasienten best 
mulige behandling 



Erfaringer fra før år 0 

• Finnes det adekvat prøvetaknings-kompetanse? 

– Ja, til dels men ferskvare 

• Nye retningslinjer, nytt utstyr 
Vanskelig at holde seg oppdatert 

– Metodikkforståelse 

• Variabel forståelse for hvilke 
analyser som er mulig 

– Stor variasjon etter erfaring 

• Alene eller mange kolleger? 
Mulighet at dele erfaring 

 



Forts. erfaringer fra før år 0 
relevante prøver? 

• Stor mengde unødvendige prøver 
– Mange prøver uten konsekvens 

• Ev. tatt i forbindelse med banale infeksjoner i 
håp om at ha det i bakhånd ved komplikasjoner 

– Stor etterspørsel fra pasienter 

– Shotgun-metodikk  

– Blind høne finner også korn 
 



Forts. erfaringer fra før år 0 
det sentrale spørsmålet! 

• Forstår rekvirenter prøvesvarene? 
– De vanligste prøvesvarene er nok dessverre hyppig overtolket  

• Urinprøver, luftveisprøver, sårprøver 

• Men jeg fikk jo en resistens? 

– Faglig svakhet og/eller ønske at vise handlingskraft? 
Eller kanskje bare dårlig med tid til den optimale 
beslutningen? (og liten konsekvens med den suboptimale) 

– Får man nødvendig rådgivning? 
• Ikke alltid godt harmonisert rådgivningsnivå fra ulike labb 



Tid, hvor er du? 

Det mangler ikke evne at slå opp og sette sig in i 
tingen men det mangler ofte tid att gjøre det. 
 
Arbeidsbelastningen kan vare  
vanvittig høy og andre ting blir  
ofte prioritert når man  
får en pause. 

  

  

 



Hva kan vi så gjøre? 

• Stor glede av relevant rådgiving 

– Bevarelse-rutiner 

• Ta seg tiden til at formulere brukbare svar 
– Betviler sterkt vi gjør mye nytte med mange rutineprøver 

 

• Bra workflow (bra prosedyrer, koder og flowcharts) 
 

• Involvere bioingeniør så langt det er mulig 
 

• Litt rådgivning er bedre enn ingen 
 

• Digital beslutningsstøtte i svaring? 



Hva kan vi så gjøre? 
 

• Telefonisk rådgiving 
• Ikke bare ta spørsmål som kommer men ev. oppsøkende 
 

• Ikke slute være leger, våge gi råd om videre tiltak 

 

• Informasjonsskriv og hjemmeside 
• Oppdatert og let tilgengelig 

 

• Vise ydmykhet og tålamod 



Så hva er ett bra prøvesvar? 

• Har relevans for pasientens behandling 
– vi bør hjelpe rekvirenten at gjøre riktig analyse 

– vi bør unngå at svare ut totalt uinteressante funn 

 

• Inkluderer rådgivning anpasset rekvirenten 

 

• Gir tolkningsstøtte i hvilken relevans ulike funn har 

 

• Kommer innenfor et klinisk brukbart tidsrom 

 



Tak for tiden! 

Food for thought: tenk alle områder vi er elendige på men så kraftig overvurder våres evner. 
De områder du kommer i tanker om er du kanskje litt for god på og har en realistisk syn på. 
Det er nåen av de ting du faktisk tror du er ok på og slet ikke tenker at du er dårlig på… 
 

«Our biggest problem as human beings is not knowing that we don't know.” 
Virginia Satir 


