
Akutt og intensivmedisin hos gamle

Jørgen Dahlberg
AHUS



Hvorfor er 
dette av 
betydning 
for dere?

• Akutte tilstander = dårlig tid
• Kritisk syke pasienter = redusert 

bevissthetsnivå
• Pasienter med redusert kognitiv funksjon
• Vanskelige beslutningsprosesser

• Mange involverte leger/spesialiteter
• Begrensninger i behandlingsnivå
• Prioriteringer
• Pårørende



Noen etiske 
grunnprinsipper

De fire prinsippene:
• Respekt for pasientens autonomi
• Velgjørenhet – paternalisme (sterk vs myk)
• Ikke-skade
• Rettferdighet



Hvilken 
behandling kan 
tilbys?

• Individuell vurdering:
• Undersøkelse – diagnose –

prognose
• Behandlingen som tilbys skal være:
• faglig forsvarlig 

(kunnskapsbasert/nasjonale 
retningslinjer), 
• omsorgsfull  
• persontilpasset

• Rett til nødvendig helsehjelp, men 
bare dersom nytten står i forhold til 
kostnaden
• Rett til likeverdige tjenester



Hvordan 
prioriterer vi
(formelt)?

• Nyttekriteriet
• Forventet nytte av tiltaket
• QALY

• Ressurskriteriet
• Hvor mye ressurser i forhold til nytte og 

alvorlighet?

• Alvorlighetskriteriet
• Risiko for død eller stort funksjonstap?
• Økende vekt med økende alvor

• Samlet vurdering



Intensivbehandling er
en begrenset ressurs 

• Den teoretiske tilnærmingen:
•Man kan ikke nekte 

intensivbehandling
• «Det er alltid plass på intensiven»
• Vi prioriterer likt etter 

prioriteringsprinsippene
• Den praktiske tilnærmingen:
• Vi må prioritere akutt hvem som 

skal ha plassene, situasjonsavhengig
• Kan lete etter mer personell, andre 

sykehus, skaffe transport etc.
• Den reelle tilnærmingen:
• Den dyreste helsehjelpen vi kan gi.
• Stramme inn der det lar seg gjøre



Overbehandling? 

• Mye fokus på intensivavdelinger
• Det er den siste tiden som koster mest



OVER 80% AV DE SOM DØR PÅ
INTENSIVAVDELING I NORGE, DØR
FORDI MAN AVSLUTTER
LIVSFORLENGENDE BEHANDLING



Behandlingsbegrensning versus 
prioritering

• Behandlingsbegrensing: 
• Hvilken behandling er den beste for pasienten? 
• Prognosen: Hensiktsløs behandling?

• Prioritering: Har vi ressurser til å tilby den gode 
behandlingen vi ønsker?



Hyppigste problemstillinger i KEK

•Begrensning i behandlingen av en alvorlig syk (56%) 

•Pårørendes vilje/ønske (40%) 

•Pasientautonomi (37%).

(Tidsskr Nor Legeforen nr. 2, 2011; 131: 118–21)



Hpl. § 4.

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet 
og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, 
arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. 

….



Pbrl. § 2-1a. Rett til nødvendig helsehjelp fra 
kommunen
Pasient og bruker har rett til øyeblikkelig hjelp fra kommunen, 
jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5.
Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og 
omsorgstjenester fra kommunen.

Pasient og bruker har rett til et verdig tjenestetilbud i samsvar 
med helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 første ledd, bokstav 
b.

Kommunen skal gi den som søker eller trenger helse- og 
omsorgstjenester, de helse- og behandlingsmessige 
opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett.



Pbrl. § 2-1b. Rett til nødvendig helsehjelp fra 
spesialisthelsetjenesten

Pasient har rett til øyeblikkelig hjelp, jf. Spesialisthelsetjenesteloven § 3-
1.
Pasient har rett til nødvendige helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.

Prioriteringsforskriften, jfr. § 2
• Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra 

spesialisthelsetjenesten etter pasient- og brukerrettighetsloven §
2-1b annet ledd, når:

• 1. pasienten har et visst prognosetap med hensyn til livslengde 
eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen 
utsettes og

• 2. pasienten, med det unntaket som er nevnt i § 3 annet ledd, kan 
ha forventet nytte av helsehjelpen og

• 3. de forventede kostnadene står i et rimelig forhold til tiltakets 
effekt.



Samtykke og tvang



Pasient og brukerrettighetsloven (Pbrl.)
§ 4-1. Hovedregel om samtykke
Helsehjelp kan bare gis med pasientens 
samtykke, med mindre det foreligger 
lovhjemmel eller annet gyldig 
rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten 
samtykke. For at samtykket skal være 
gyldig, må pasienten ha fått nødvendig 
informasjon om sin helsetilstand og 
innholdet i helsehjelpen… 



Samtykket

•Form; ord eller handling (pbrl. § 4-2)
• Innhold; Informert samtykke (pbrl. §§ 3-1 og 3-2) 
•Kompetent 
•Frivillig avgitt



Unntak for samtykke

1. Hjelpeplikt (§ 7 i hpl.)
Unntatt ”§ 4-9-situasjoner”

Terminal
Religiøst forbehold for blod
Sultestreik

2. Mangler samtykkekompetanse (pbrl. §§ 4-3, 4-6 og kap 4A)
3. Alminnelig nødrett
4. Annet: Smittevernloven, Tvangsbestemmelser i psykisk helsevernloven 

(SK sentralt)



Hjelpeplikten



Hvor vid er hjelpeplikten?

§ 7 hpl.
Helsepersonell skal straks gi den helsehjelp de evner når det
må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig. Med de
begrensninger som følger av pasient- og 
brukerrettighetsloven § 4-9, skal nødvendig helsehjelp gis 
selv om pasienten ikke er i stand til å samtykke, og selv om 
pasienten motsetter seg helsehjelpen. 

Ved tvil om helsehjelpen er påtrengende nødvendig, skal 
helsepersonell foreta nødvendige undersøkelser. 



Unntak fra hjelpeplikten

4-9. Pasientens rett til å nekte helsehjelp i særlige situasjoner
Pasienten har på grunn av alvorlig overbevisning rett til å 
nekte å motta blod eller blodprodukter eller til å nekte å 
avbryte en pågående sultestreik. 

En døende pasient har rett til å motsette seg livsforlengende 
behandling. Er en døende pasient ute av stand til å formidle 
et behandlingsønske, skal helsepersonellet unnlate å gi 
helsehjelp dersom pasientens nærmeste pårørende 
tilkjennegir tilsvarende ønsker, og helsepersonellet etter en 

selvstendig vurdering finner at dette også er pasientens 
ønske og at ønsket åpenbart bør respekteres. 



Problemstillinger ved hjelpeplikten

• Hvor langt går “påtrengende nødvendig”
• FCF
• Nyresvikt
• Vurderingselementer: 

• Grad av inngrep i autonomi?
• Kompetanse?
• Konsitent beslutning?

• Grad av tapt QALY?

• Er det en grense for inngrep i autonomien i slike tilfeller?
• Menneskerettighetene som en skranke

• EMK (art 3, 5 og 8)
• Oviedokonvensjonens art 5 og 8



HLR

Noen betraktninger om HLR
- Når kan det begrenses?
- Når skal det startes og når skal det avsluttes?

Hvorfor er akkurat HLR- så viktig å vurdere?


