
 
 
 
 
 

En verdig avslutning - eller overbehandling? 
 
 
 
 
 


	
Når	er	nok	nok?		
Fanger	behandlingsbordet?	
Er	et	annet	siktemål	enn	det	kura7ve	mulig?	
	
Om	e7kk,	prioritering,	overdiagnos7kk	og	overbehandling	
	

	



Hvordan håndtere alvorlig sykdom – og alvorlige hendelser –  
 i møte med pasient og pårørende

Ei	pasienthistorie	og	de	pårørendes	opplevelser	



Målsetning

•  Noen	betraktninger	om	prioritering	og	(over)behandling	

•  Noen	e7ske	overveielser	

•  En	pasienthistorie	og	pårørendes	opplevelser	

•  Og	noen	råd(?)	



                                                                                           

Jeg velger meg april  
I den det gamle faller,  
i den det ny får feste;  

det volder litt rabalder,-  
dog fred er ei det beste,  

men at man noe vil. 
  

Jeg velger meg april,  
fordi den stormer, feier,  

fordi den smiler, smelter,  
fordi den evner eier,  

fordi den krefter velter,-  
i den blir somren til!  

 
Bjørnstjerne Bjørnson 

”Kunsten å velge”
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”In most discussions about priority setting in healthcare, there is a tendency to 
avoid the problem.  
If we ask whether we should invest scarce resources in several simple hip 
operations rather than in one severely terminally ill patient, whose well-being we 
can enhance only a tiny little bit, we are often met with the reaction: 
‘Why not invest in both these medical projects?’.  
 
This reaction is intellectually dishonest, but demagogically effective and 
hence almost irresistible.  
 
(In times of crisis, however, this demagogical maneuver does not work. 
Here the scarcity is obvious and there is no way that we can avoid the problem of 
allocation. When there are no intensive care unit places available for people whose 
lives could be saved if they were taken care of properly, if we have long ago run out 
of our supply of ventilators, then we have to face hard choices: 
Whom should we save?”) 
 
Ethical aspects of triage in mass casualty. Torbjörn Tännsjö. 

Current Opinion in Anaesthesiology 2007, 20:143–146 
 

Om prioritering



Fra Legeforeningens eDske regler

•  Om	samfunnsansvar:	

•  En	lege	skal	i	sin	virksomhet	ta	7lbørlig	hensyn	7l	samfunnets	økonomi.	Unødige	eller	
overflødig	kostbare	metoder	må	ikke	anvendes.	

•  Legen	må	bidra	7l	at	medisinske	ressurser	fordeles	i	henhold	7l	allmenne	e7ske	normer.	En	
lege	må	ikke	på	noen	måte	søke	å	skaffe	enkeltpasienter	eller	grupper	en	ubereGget	
økonomisk,	prioriteringsmessig	eller	annen	fordel	

•  Prioritering	(og	økonomi)	er	også	e7kk	–	fordeling	av	begrensede	ressurser.	Sprik	mellom	
befolkningens	forventninger	og	hva	som	i	praksis	kan	7lbys!	

•  Legen	må	ved	livets	avslutning	vise	respekt	for	pasientens	selvbestemmelsesreL.	Ak7v	
dødshjelp	(..å	fremskynde	en	pasients	død),	må	ikke	anvendes.	En	lege	må	ikke	hjelpe	
pasienten	7l	selvmord.	Å	avsluLe	eller	ikke	seLe	i	gang	hensiktsløs	behandling,	er	ikke	å	
regne	som	ak7v	dødshjelp.	

	



Noen definisjoner

•  Overdiagnos,kk:	
•  Når	en	7lstand	eller	diagnose	blir	påvist,	og	7lstanden		uten	behandling	ikke	vil	gi	
symptom,	helsetap	eller	død	

•  Overbehandling:	
•  Behandling	som	ikke	endrer	forløpet	av	sykdom	7l	det	bedre	og	som	noen	ganger	fører	
7l	helseskade	

•  Definisjonene	er	teore7ske	og	baserer	seg	på	at	vi,	på	individnivå,	har	informasjon	om	hvordan	
forløpet	hadde	vært	uten	diagnos7kk	eller	behandling.	Det	har	vi	sjelden	eller	aldri.	

”Utan tvivel, är man inte riktigt klok”  
Tage Danielsson 
 



Tradisjonell betydning av overbehandling

•  Enkeltpasienter	med	alvorlig	og	terminal	sykdom	hvor	livsforlengende	
behandling	fortseLes	(”fu7le	care”)	

•  Mangelfull	informasjon	7l	pasienter	med	terminal	sykdom	om	effekt	av	
behandling	

•  Pasienter	med	kroniske	7lstander	hvor	7lbudt	undersøkelse/behandling	
ikke	er	(godt	nok)	dokumentert	

•  NyLeverdi	i	en	befolkning	av	”screeningundersøkelser”	–	hvem	betaler	
prisen?	

	

•  Ref.	BMJ	2012;345:e6684		(F.	Godlee)		



Begrensing av livsforlengende behandling

•  Når	pasienten	ber	om	det	
•  Slikt	ønske	kan	også	formidles	av	de	pårørende	

•  Når	behandlingen	forlenger	en	plagsom	dødsprosess	
•  Døden	kan	utseLes	kort	7d,	behandlingen	forhindrer	en	god	og	verdig	avslutning	

•  Behandlingen	forlenger	et	liv	med	betydelige	plager	
•  Overlevelse	mulig,	men	fysiske/mentale	konsekvens	av	7lstand/behandling(!)	svært	
alvorlig	og	plagsom	

•  Varig	opphør	av	høyere	mentale	funksjoner	
•  ”Den	vegeta7ve	pasient”.	Pasienter	med	trauma7ske	hjerneskader	kan	vanskelig	
vurderes	før	det	er	gåL	12	mnd!	

	



Aktuelle begrep

•  ”Akseptabel	livskvalitet”	
•  Evne	7l	å	oppleve	egen	og	andres	eksistens,	uLrykt	ved	kontakt/samhandling,	og	at	
smerte	og	lidelse	kan	lindres	

•  Vurderes	på	bakgrunn	av	pasientens	uLrykte/antaLe	egenoppfatning	samt	prognose	
med	og	uten	behandling	

•  Pasienter	med	demens	kan	ha	god	livskvalitet!	

•  ”NyLeløs	behandling”	(”Fu7le	care”)	
•  Behandling	uten	effekt	(verken	lindrende	eller	livsforlengende)	
•  Liten	sannsynlighet	for	nyLe	av	behandlings7ltaket	
•  NyLe	av	behandlingen	lav	sammenlignet	med	ulemper	(bivirkninger	og	komplikasjoner)	
•  NyLen	av	behandlingen	er	marginal	sammenlignet	med	kostnadene	
•  Høy	alder	alene	ikke	grunn	7l	å	avstå	fra	behandling!		
	



Og: De beslutningene vi tar, må vi leve med (og dø med)! 



Indikasjon er som regel den svakeste og minst spesifiserte 
delen av kliniske retningslinjer

•  Retningslinjer	basert	på	studier	med	en	selektert	pasientpopulasjon	

•  Når	”dokumentert	behandlings7ltak”	spres	7l	en	uselektert	populasjon	
fortaper	gevinsten	seg	–	uheldige	konsekvenser	av	7ltaket	vil	dominere.	

•  Grovt	sagt	vil	<	20	%	i	en	uselektert	populasjon	oppfylle	kriterier	anvendt	i	
en	klinisk	utprøvende	studie.	

•  Årsak	7l	manglende	samsvar	mellom	epidemiologiske	data	(store	tall!)	og	
data	fra	studier	på	selekterte	pasienter.	

•  (+	”indikasjonsglidning”	–	hypotermibehandling	ved	hjertestans)		
																																						
	
	
													Tidsskr	Nor	Lægeforen	1999;	119:	1078,	Å.	Reikvam				



Indikasjon er vanskelig:

•  77	år	gammel	mann.	15	år	7dligere	op	ca.	coli,	12	år	7dligere	lobektomi	pga	
plateepitelcarcinom	høyre	overlapp.	Nå	residiv	sentralt	høyre	midtlapp.	

•  Høyresidig	pulmektomi.	Primært	ukomplisert	–	7l	lokalsykehus.	
•  Dag	6	reinnlagt	pga	infeksjon/respsvikt/bronkopleural	fistel.	
•  Gradvis	forverrelse	av	respiratorisk	7lstand.	Trakeotomi,	innleggelse	av	
thoraksdren	x	2.	(ECMO	diskuteres!!)	Mul7organsvikt.	

•  Dag	30	AHLR	-.	
•  Dag	35	behandling	avsluLes.	

•  («Å	ville	det	gode.	Men	er	det	7l	gode	for	pasient	og	pårørende?)	
	



Sitat fra BMJ  
(«Too much medicine», (2012; 345))

•  Unnecessary	care:	are	doctors	in	denial	and	is	profit	driven	healthcare	to	blame?	(J.	Lenzer)	
•  Why	hospitals	overtreat:	malprac7ce	fears,	supply	driven	demand,	knowledge	gaps,	biased	
research,	profit	seeking,	pa7ent	demand,	and	financial	conflicts	of	guideline	writers.		

•  Other	commonly	cited	problems	included	the	rapid	uptake	of	unproved	technology	and	the	failure	
to	inform	pa7ents	fully	of	the	poten7al	harms	of	elec7ve	treatments.	

•  Pa,ent	power	needs	to	be	built	on	strong	intellectual	founda,ons:	(N.	Crisp)	
•  The	most	obvious	is	that	the	clinician	is	not	the	pa7ent.	These	perspec7ves	are	necessarily	
different,	as	Professor	Hilary	Thomas	so	movingly	described	in	her	transi7on	from	eminent	cancer	
expert	to	vulnerable	pa7ent.	We	each	make	our	own	trade-offs	as	we	balance	the	“burden	of	
treatment”—the	discomfort,	indigni7es,	inconvenience,	and	other	costs—against	the	poten7al	
and	some7mes	uncertain	benefits	of	the	treatment.	The	doctor	doesn’t	always	know	best.	



Og hva har de\e med eDkk å gjøre?

•  Medisinsk	indikasjon	
•  Å	gjøre	godt	og	ikke	skade	

•  Pasientrelaterte	forhold	
•  Respekt	for	pasientautonomi	

•  Livskvalitet		
•  Gjøre	godt/ikke	skade	og	pasientpreferanse/autonomi	

•  Samfunnsmessige	forhold	
•  Prinsippet	om	reserdighet	og	likebehandling	



Livskvalitet: 
”gjøre godt, ikke skade og respekt for pasientautonomi”

•  Hva	er	prognosen	for	at	pasienten	(med	eller	uten	behandling)	kan	leve	
normalt;	hvilke	fysiske,	mentale	og	sosiale	handikap	vil	hun	kunne	få	selv	
om	behandlingen	er	vellykket?	

•  På	hvilket	grunnlag	har	”vi”	reL	7l	å	vurdere	livskvalitet	som	uønsket	på	
vegne	av	en	som	ikke	sjøl	kan	gi	uLrykk	for	sin	vurdering?	

•  Foru7nntaLhet	(fordom)	hos	behandler	som	kan	påvirke	hennes	vurdering	
av	pasientens	livskvalitet?	

•  E7ske	utordringer	knyLet	7l	å	forbedre	eller	å	øke	pasientens	livskvalitet?	
•  I	hvor	stor	grad	vil	vurdering	av	livskvalitet	påvirke	endring	av	
behandlingsplan,	for	eksempel	7l	å	avsluLe	livsforlengende	behandling?	

•  Vurderinger	i	forkant	av	beslutning	om	stoppe	livsforlengende	behandling!?	
•  Juridisk	og	e7ske	vurderinger	rundt	suicid/suicidalforsøk?	



Den vanskelige samtalen
  

Et personlig lege-pasientforhold vil gjøre det lettere for den syke å komme frem 
med indre demoner som alltid følger alvorlig sykdom og kommende død. 
”Fastlegen” vil også ha mer mot til å gjennomføre «Den vanskelige samtalen» når 
medisinens verktøykasse er tom og livet går mot The End.  
Engangslegene unngår gjerne den ærlige melding om at nå bør  
pasient og pårørende gjøre seg klare for siste akt.  
 
Følgen av denne mangel på åpenhet kan bli rutinemessig videreføring av 
medisinske tiltak som bare forlenger dødsprosessen. En annen konsekvens kan bli 
at pasient og pårørende går inn i en desperat jakt på medisinske undere som ikke 
finnes.  
 
Siste del av livet kan bli en stressende dans hvor falske forventninger og brutte 
håp forfølger hverandre. 

Per Fugelli, Aftenposten 03022011 







Pasienthistorie

•  53	år	gammel	mann	med	invalidiserende	RA,	behandlet	m/immunsuprimerende	
medikamenter	og	prednisolon.	Atlantoaksial	glidning.	

•  Påvist	stor	tymus-tumor,	7l	kirurgi.	
•  Forventa	vanskelig	intubasjon	–	problemer,	subkutant	emfysem,	vanskelig	å	
ven7lere,	tracheotomi.	Inngrep	utseLes.	Ingen	siker	fistel,	men	lesjon	av	
slimhinne	i	trachea.	

•  Opereres	to	dager	senere	med	werning	av	tumor.		
•  Komplikasjoner		

•  Pneumoni.	Medias7niL.	Sternum	wernes	-	flere	inngrep	med	muskellapper	for	å	«lukke»	
thoraks.	Tarmperforasjon	–	colostomi.	Fistel	mellom	spiserør	og	luzrør	–	mat	og	drikke	
kommer	på	thoraksdren.	Spiserør	legges	på	hals	og	etablering	av	gastrostomi.	



Pasienthistorie fortsa\

•  Intensivbehandling	104	døgn.	
•  46	dager	på	sengepost/rehab,	så	hjemsted	for	videre	rehab	–		(31	dager)	

•  Ny	innleggelse	eLerfulgt	av	langvarig	og	omfaLende	kirurgisk	inngrep–	ny	kirurgi	
•  (I	alt	gjennomgikk	han	22	kirurgiske	inngrep/prosedyrer)		

•  35	dager	på	Intensivavdelingen	
•  4	mnd	8	dager	sykehus	(post/rehab)	
•  Hjemme	31	dager,	ny	innleggelse.		
•  Forverring	av	lungefunksjon	med	respirasjonssvikt.		
•  Ønsker	ikke	behandling.	Ønsket	respekteres	–	i	samråd	med	pårørende.		
•  Han	dør	fredfullt,	15	minuLer	eLer	hans	kone	er	kommet	7l	sykehuset	



Pasienthistorie fortsa\

•  Samarbeidsproblemer	mellom	pasient/pårørende	og	personell	
•  Pårørende	oppleves	som	«krevende»	
•  Personalet	oppleves	som	lite	lyLende,	liten	evne	7l	å	ta	inn	over	seg	de	pårørendes	
fortvilelse	og	sinne	

•  Mangel	på	«koordinert»	informasjon,	«for	mange»	ville	snakke	med	pasient/pårørende	«på	
eget	ini7a7v»	

•  Informasjon	7l	pårørende	blir	fragmentert	og	ikke	konsistent		
•  Vik7gst	–	da	og	i	eLer7d	(nå!)	–	de	som	var	involvert	i	hendelsen	stod	aldri	frem	
og	beklaget!	







En av de pårørendes tanker. 
I e\erDd…

•  Pårørende	-	og	sykepleier	ved	annen	avdeling	i	samme	ins7tusjon	
•  Utordringa	ved	å	være	pårørende	og	fagperson	som	«kjenner»	og	møter	det	samme	
personellet	i	andre	arbeidsrelaterte	sammenhenger.	

•  Egen	kunnskap	-	og	egne	krav	7l	kompetanse	-	utordres	i	møte	med	kolleger	som,	slik	hun	
opplever	det,	ikke	evner	å	«se	og	forstå»	hennes	fortvilelse,	redsel	og	sorg.		

•  Opplever	at	behandlere	vegrer	seg	for	å	være	åpne	og	ærlige	på	at	noe	uforutseL	
har	skjedd,	at	en	nær	pårørende	er	påført	skade.	

•  Hva	vi	sier	–og	hva	vi	ikke	sier	-	men	som	formidles	ved	vår	opptreden!	
•  Forsterkes	ved	at	7lstanden	gir	langvarig	intensivopphold	og	gjentaLe	inngrep	

•  Plan	for	informasjon	–	sørge	for	konsistens	i	det	som	formidles!	
•  Sprikende	informasjon	(«villinformasjon»)	forsterker	utrygghet	og	usikkerhet		
•  Hvordan	håndterer	behandlerne	uenighet	(og	usikkerhet)	om	hva	som	er	mulig	å	oppnå?	

	



Pårørendes tanker fortsa\

•  Hvordan	forholder	vi	oss	7l	«krevende	pårørende»,	pårørende	som	er	tydelige,	
og	kanskje	provoserende,	i	både	tale	og	oppførsel?	

•  Hva	gjør	det	med	oss	og	hvordan	håndterer	vi	det?	
•  Husk	at	pårørendes	reaksjoner	er	ulike	(i	ord	og	handling),	men	den	emosjonelle	reaksjonen	
kan	være	lik!	

•  Hvordan	ivaretar	vi	hverandre	når	uheldige	hendelser	skjer?	
•  Ser	vi	hverandre?	
•  Inkluderende	omsorg	eller	ekskluderende	avvisning?	



Noen gode råd

•  Åpenhet	om	hva	som	har	skjedd	–alle	involverte	bør	(om	mulig)	delta	
•  Beklage	
•  Konsistens	i	informasjon,	spesielt	vik7g	når	pasienten	ligger	lenge	i	avdelingen!	

•  Ta	pårørendes	fortvilelse	og	mulige	aggresjon	på	alvor	
•  Det	handler	om	å	ivareta	de	pårørende	der	og	da	
•  Egen	frustrasjon	skal	ikke	reLes	mot	de	pårørende.	Selv	om	vi	mener	oss	«ureserdig	
behandlet»,	lite	fruktbart	å	gå	i	konfrontasjon	med	pårørende.	

•  Ha	en	plan	for	å	ivareta	de	involverte	i	hendelsen	
•  Husk	at	livet	består	også	av	den	delen	av	døgnet	man	ikke	er	på	jobb	–	vi	bærer	med	oss	«det	
andre	livet»	når	vi	er	på	jobb.	Og	omvendt!	



BEHANDLER – PÅRØRENDE/PASIENT 

ET DILEMMA? ”Appleton consensus”  
                                                     BEHANDLER 
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A 
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D 

KONSENSUS 

BEHANDLERS DILEMMA: B.  
Enighet(?) om behandlingsmål: 1. Kurativt? 2. Palliativt? 3. Pleie/omsorg? Krever enighet i behandlergruppe og god 
informasjon til pasient og pårørende. 
Kurativ tilnærming: God nok behandlingsinnsats fra første dag – revurdering ved manglende effekt av behandlingen! 
Kommunikasjon og god dialog med pasient og pårørende avgjørende for å komme fra A til D, uten den vanskelige 
situasjonen, representert som B. 
De gjenlevende skal leve med hele prosessen diagnostikk/ behandling/ evt avslutning av behandling 


