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Etiske problemstillinger 

 Etiske problem bør drøftes jevnlig i samlet 

personalgruppe, legen er en viktig aktør. 
 

 Tema kan være:  
 Tvang 

 Livets slutt 

 Behandlingsbegrensing  

 Forhold i avdelingen 



Kasuistikk 1  

 Mann 95 år  

 Bodd i sykehjem de siste 4 år 

 Alvorlig kreftsykdom 

 Oppegående og stabil vekt de første 3 år 

 Vekttap på 30 kg i løpet av få måneder til tross for normalt 

matinntak 

 Fysisk svekket, avhengig av rullestol 

 Nytilkommet plager med hallusinasjoner 

 Kontrakturer og trykksår 

 Hyppig infeksjoner med kortvarig effekt av antibiotika kurer 

 Feber hoste, rask respirasjon, CRP 210, ikke spist de siste dager, 

men drukket bra. 



Kasuistikk 2  

 Mann 67 år  

 Bodd i sykehjem de siste 4 år 

 Alvorlig demens sykdom 

 Oppegående og stabil fysisk funksjon 

 Deltar i sosial aktivitet og besøker familien jevnlig 

 Økende kognitiv svikt og dårligere tale 

 Har urinretensjon, men sjelden infeksjoner  

 Akutt endret med nedsatt matlyst og tretthet, sitter og sover store deler 

av dagen 

 Ved klinisk undersøkelse og prøvetaking ikke påvist sikker årsak til 

endringen 

 Akutt forverret dag 5 med feber (tp >39 C) magesmerter, sterkt 

palpasjonsøm over nyrelosjen på høyre side 

 Er så sløv at han ikke klarer å ta medisiner, trenger i.v. beh. som ikke 

kan gis ved sykehjemmet 



Behandlingsavklaring 

Behandlings avklaring bør gjøres når pasienten blir lagt inn til 

fast plass i sykehjem eller får påvist alvorlig sykdom.  

Viktig å få vite: 

• hva pasienten har av kunnskap om egen sykdom og 

prognose. 

• pasientens syn på livsforelengende behandling 

• innleggelse i sykehus, medisinsk faglig vurdering og 

pasientens ønske 

• respirator eller annen pustestøtte 

• behandling på sykehjemmet  
• Antibiotika ja/nei 

• Lindrende behandling 



Notat om behandlingsavklaring 

Notatet må inneholde: 
 

• innleggelse i sykehus ja/nei 

• Behandling som ansees å være virkningsfull 

• Pustestøtte 

• Kirurgi 

• Antibiotika 

• Hjerte-lungeredning  

• lindrende behandling 



HLR 

 HLR-minus 
• Det skal ikke startes hjerte eller lungeredning 

dersom pasienten blir livløs. 
 

• HLR-minus sier ingenting om hvilken annen 

behandling som skal gis.  





Antibiotikabruk 

 Formål: 

 Behandle sykdom 

 Lindre plager 

 Forlenge livet 


