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Vanlige kliniske situasjoner 

• Sykehusinnleggelse? 

• Diagnostikk?

• HLR+ eller-

• Intensivbehandling?

• Respirator?

• Dialyse?

• Væske?

• Ernæring   PEG

Cytostatika

• Antibiotika

• Demens

• Dårlig prognose

• Skrøpelighet

• Høy alder

• Livskvalitet

• Kort forventet levetid



HO Melberg, UiO
4



5



På hvilket grunnlag kan en begrense livsforlengende behandling?

• Faglig
– Behandling vil (sannsynligvis) ikke føre fram

• Pasienten vil ikke ha behandling
– Beslutningskompetanse og informasjon

• Livskvalitet-livsinnhold
– Gitt pasientens situasjon og prognose gir behandling ikke mening

• Kostnad/ nytte – (u)bevisst bruk av Qualy



Innhold

• Medisinsk prognose

• Helsejuss

• Medisinsk etikk

• Framgangsmåte
– Pårørende. Forhåndssamtaler



Prognostikk

• Diagnostikk er nøyaktig og spesifikt

• Prognostikk er skjønnsmessig 

• Diagnosene gir ikke prognosen for individ

• Prognosene ved behandling eller ikke-
behandling dreier seg om 
sannsynlighetsvurderinger



Helsejuss

• All behandling krever samtykke
– Pas.br.rl. § 4.1

• Samtykkekompetanse
– Pas.br.rl. § 4.3-8

Rett til å nekte helsehjelp
- Pas.br.rl § 4 A

Helsehjelp til pasienter som motsetter seg
- Pas.br.rl. § 4.A

• Faglig forsvarlighet
– Lov om spesialisthelsetjenesten § 2.2

• Pårørende har ingen avgjørelsesmyndighet
– Pas.br.rl. § 4.3-8

• Helsepersonell har hjelpeplikt
– Helsepersonelloven § 7



Lovgrunnlag og klinisk virkelighet

• Den autonome pasient 
bestemmer selv

Legen som rådgiver

• Pasienten med tapt 
autonomi er sårbar

• Legens faglighet og etikk 
erstatter tapt autonomi 
og gir beskyttelse

Den tillitsfulle pasient og 
den paternalske lege



Medisinens og helsevesenets etikk

• Plikten til å gjøre vel  (ikke skade)

• Livets ukrenkelighet

• Respekt for pasientens autonomi

• En verdig død

• Rettferdighet, likhet

– Den som trenger det mest først

– Bruke samfunnets ressurser der virkningen er størst





Beslutningen når pasientens 
beslutningsevne er tapt

• Tas i samråd med pårørende

– men ikke slik at pårørende overlates ansvaret

• Bygger på pasientens beste

• Bygger på pasientens ønske eller antatt ønske

• Er gitt tilstrekkelig tid og grundighet

• Er forankret i drøfting i kollegium, team

– men er tilslutt ansvarlig leges ansvar



Samtalen med pårørende til 
pasient uten beslutningsevne

Det er viktig for oss å snakke med dere

- slik at vi sikrer at dere ikke er uenige i de 
beslutninger vi må ta, 

- men særlig fordi vi trenger deres hjelp til å 
finne ut hva som hadde vært pasientens ønske 
i denne situasjonen.



Å bevare autonomi når kompetansen svikter

• Livstestamente
– Advance directives

– Patient Self-Determination Act USA 1990

• Forhåndssamtaler
– Advance care planning
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Forhåndssamtaler
Advance Care Planning

• Bevare sin autonomi om kompetansen senere 
svikter

• Å utrykke sine ønsker og preferanser for 
framtiden

• Å reservere seg mot visse behandlinger

• Å utpeke sin talsperson
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Den forberedende samtale
Når pasienten ønsker det

• Etter alvorlige komplikasjoner av kronisk 
sykdom ( KOLS med respiratorbehandling)

• Når man kan svare nei på spørsmålet ”blir du 
overrasket om pasienten er død innen ett år?!

• Når kurativ behandling går over i palliativ.
• Når pasienten har irreversibel organsvikt som 

krever teknisk understøttelse
• Når pasientens prognose er svært dårlig
• Det anbefales at slike samtaler blir rutine for alle 

pasienter som får fast plass på sykehjem. 
• Veillederen om begrensning av 

livsforlengende behandling
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Forhåndssamtaler 

• Når pasientene tar initiativet

• Ved diagnose av livstruende sykdom

• Ved diagnose som gir tapt kompetanse

• Forverring av alvorlig sykdom

• Endret livssituasjon (sykehjem)

• Rutine (hjemmebesøk hos gamle)
• Mullick A. BMJ 2013

• 60-90 % ønsker slike samtaler
• Sharp T.  Br J Gen Pract 2013
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Har det noen effekt?

• Flere studier viser ingen effekt på behandling mot 
slutten av livet av livstestamenter

• SUPPORT. Jama 1995

• Flere studier viser effekter av forhåndssamtaler
– Mindre aggressiv medisinsk behandling
– Mindre sykehus
– Bedre livskvalitet mot livets slutt
– Mindre pårørendebelastning
– Større tilfredshet

• Robinson.  Age Ageing 2012
• Abel. BMJ 2013
• Detering. BMJ 2010
• Silveria. N Engl J Med 2010
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Mal for forhåndssamtaler

• Introduser tema og få tillatelse

• Samtal om informasjon, beslutningsprosess og 
familieinvolvering

• Samtal om sykdom og prognose
– Engstelse og frykt

– Hva vet du og hva trenger du å vite?

• Samtal om de sentrale temaer. Hva er viktig for deg?
– Verdier og preferanser

– Er det ferdigheter og funksjoner du vanskelig kan leve uten?

– Hvor mye vil du gå gjennom for å vinne mer levetid?

– Er det spesiell behandling du ikke ønsker?

• Skal det som nå er sagt journalføres/brukes i senere 
beslutninger/brukes hvis du selv ikke lenger kan delta i 
diskusjonen? Skal det sendes videre?


