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ETHICUS (ESICM)

•Dødsfall i europeiske intensivavdelinger er ledsaget av 

behandlingsavgrensning og/eller -avslutning hos ~ 70 %

•Behandlingsbegrensninger er vanligere i Nord- enn i Sydeuropa

Sprung, C. L. et al. JAMA 2003;290:790-797



Intensive Care Med (2008) 34:271–277

Primary reasons for end-of-life decision by region
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Intensivmedisinske kriser

og komplikasjoner

sepsis

nyrenyre-

svikt ARDS

poly

nevropati

poly-

nevropati



Ruth D. Piers et al. JAMA. 2011;306(24):2694-2703



Avslutning eller begrensing av livsforlengende behandling

(”Passiv dødshjelp”)

-unnlate å starte livsforlengende behandling behandling

-avslutte livsforlengende behandling

-lindrende behandling som kan medføre at dødsprosessen forkortes

(”Aktiv dødshjelp”)

-behandling som har til hensikt å forkorte dødsprosessen



Probability of Death Over Time for Withholding, 

Withdrawing, or Active Shortening of the Dying Process

Sprung, C. L. et al. JAMA 2003;290:790-797





Hva er en intensivpasient?

Norsk standard for intensivmedisin:

En pasient defineres som en intensivpasient når det foreligger 

truende eller manifest, akutt svikt i én eller flere vitale 

organfunksjoner, og svikten antas å være helt eller delvis 

reversibel

Norsk intensivregister:

Opphold i intensivavdeling i > 24 timer

eller:

• Død før 24 timer

• Respiratorbehandlet



Hva er intensivmedisin?

Norsk standard for intensivmedisin:

Et intensivavsnitt er en sykehusenhet som skal kunne 

behandle pasienter med svikt i flere vitale organfunksjoner

UK: Level 3 bed: Support for two or more organ failures OR

need for mechanical ventilation

Hva er en intensivavdeling?

Et sett av medisinske virkemidler som anvendes for å understøtte (eller 

overta) organfunksjon hos pasienter med akutt livstruende svikt i ett 

eller flere vitale organsystemer

eller en systematisk tenkemåte som omfatter diagnose, behandling og 

omsorg for pasienter med akutte livstruende sykdommer.



Wunsch H. 2012





Intensivmedisin

USA: Ca. 20 intensivsenger / 100.000 innbyggere

Jus/etikk: pårørende = beslutningstakere

Nesten 20 % av alle dødsfall skjer i en intensivavdeling

Norge: Ca. 8 intensivsenger / 100.000 innbyggere 

(EU: ca 10 / 100.000)

Jus/etikk: legen fatter beslutninger i medisinske spørsmål

Færre enn 5 % av alle dødsfall skjer i en intensivavdeling



USA:

Wunsch H. 2012



Hvem har beslutningskompetanse?

Pasienten – er intensivpasienten tilregnelig?

Legen –§ 4 Lov om helsepersonell

Plikt til å innhente råd/synspunkter fra annet helsepersonell og pårørende



Medisinsk behandling

Indikasjon – pasienten kan ha nytte av behandlingen

(ex. respiratorbehandling bedrer respirasjonssvikt)

Kontraindikasjon – forhold ved pasienten og/eller sykdommen gjør at 

pasienten ikke har nytte av behandlingen eller vil ta skade av behandlingen 

(ex. pasienter med uhelbredelig lungekreft ?)

Relativ kontraindikasjon – forhold ved pasienten og/eller sykdommen som 

gjør at pasienten har begrenset nytte av behandlingen

(ex. høy alder)



Prognose - Har pasienten nytte av behandlingen?

Overlevelse (lett å måle)

sannsynlighet for å overleve med/uten behandling

””””saving lives is our business””””

Livskvalitet (lett å glemme)

Utskrivelse fra intensivavdelingen i vegetativ tilstand er ikke et 
suksesskriterium!

Rehabiliteringspotensiale?

””””Pasienten bør kunne rehabiliteres til en tilværelse der han/hun i rimelig 
grad er autonom og der han/hun kan interagere med omgivelsene””””

Robert Sibbald et al. Perceptions of “futile care” among caregivers in intensive care units. 

CMAJ • November 6, 2007 • 177(10)



Prognose

Ingen lov og ingen nasjonal konsensus om hvor dårlig 

pasientens prognose skal være før det besluttes å ikke tilby 

behandling

Ingen lov og ingen nasjonal konsensus om ressurstak for 

potensielt livreddende behandling

kliniske miljøer må selv ta stilling 







globalt ischemisk insult

f.eks. hjertestans

umiddelbar og 

irreversibel 

vevsskade

(nekrose)

varierende grader 

av forsinket

vevsskade











Verdensbanken:

Verdien av vunne leveår = bruttonasjonalprodukt per innbygger per år 

En slik grense vil både ta hensyn til det enkelte lands økonomi og 

endringer over tid i økonomien.

Norge 2001: BNP per innbygger 335 000

Norge 2005: BNP per innbygger 412 000  

I tråd med dette har 350 000 kroner vært foreslått som samfunnets 

maksimale betalingsvilje for gode leveår



tid

p
 (

o
ve

rl
e

ve
ls

e
)

Plan for undersøkelse og behandling

Plan for behandlingsavslutning

Nytteløs behandling?



Plan for oppholdet

Plan for undersøkelser 

– utløsende/kurable årsaker?

– prognostiske vurderinger

Plan for behandling

– suksessiv introduksjon av terapeutiske tiltak etter retningslinjer

– introduksjon av adjuvant terapi etter plan

Stopp

Plan for behandlingsavslutning

– behandling som har et kurativt siktemål skal avsluttes. 

– prinsipielt uproblematisk å avslutte livsforlengende behandling, 

inkl respirator

– palliativ behandling kan evt gjennomføres utenfor intensivenheten




