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Hensikt 
Prosedyrens hensikt er å kvalitetssikre beslutningsprosesser knyttet til å unnlate og å avslutte livsforlengende 
behandling av døende pasienter. 
 

Bakgrunn 
Helsetjenestens oppgave er å hjelpe syke til å gjenvinne eller vedlikeholde helsen, lindre lidelser og å oppnå målet med 
minst mulig skade for pasienten. Behandling av døende pasienter vurderes spesielt nøye med tanke på nytte for 
pasienten, om den forlenger lidelser og om den hindrer en verdig død. Disse vurderingene er vanskelige og 
beslutninger tas i åpenhet og i nært tverrfaglig samarbeid. Pasienten og pårørende er med i beslutningsprosessen. Dette 
er i tråd med gjeldende bestemmelser om at all helsehjelp skal være forsvarlig behandling (Ref 1), helsepersonell har 
hjelpeplikt når helsehjelpen anses å være påtrengende nødvendig for pasienten (Ref. 2)  og at pasientrettighetsloven gir  
en beslutningskompetent døende pasient rett til å motsette seg livsforlengende behandling (Ref 3.) 
 

Ansvar 
Behandlingsansvarlig lege har ansvar for at beslutningsprosessen skjer i samsvar med disse retningslinjene. 
Behandlingsteamet rundt pasienten har ansvar for å delta aktivt i beslutningsprosessen. 
 

Definisjoner 
Døende pasient: alvorlig syk pasient med antatt svært kort levetid.  
(Denne definisjonen er under debatt, se ref. 4, 5, 6). 
Livsforlengende behandling: all behandling med mulighet til å utsette pasientens død, inkludert HLR, kunstig 
ventilasjon, spesifikk behandling som f.eks. dialyse, cytostatika, antibiotika, kunstig hydrering og ernæring 
(nasogastrisk sonde, PEG, TPN). 
Lindrende behandling: all behandling, pleie og omsorg som har til hensikt å lindre pasientens symptomer, som f.eks. 
lindring av fysisk og eksistensiell smerte.  
Behandlingsunnlatelse: Unnlate oppstart av livsforlengende behandling 
Behandlingsavslutning: Avslutte tidligere iverksatt livsforlengende behandling 

 
Handling 
 
Medisinsk vurdering 

• Det er enighet om diagnose, status og prognose. Hvis tvil og/eller uenighet om dette, revurderes situasjonen, 
eller "second opinion" innhentes. 
 

• Nytten av pågående behandling er evaluert. Oppstart eller videreføring av livsforlengende behandling anses 
samlet sett nytteløs. 

 
Beslutningsprosessen 

• Spørsmål om behandlingsunnlatelse eller behandlingsavslutning drøftes i det tverrfaglige teamet rundt 
pasienten. Medisinske, etiske og juridiske sider vurderes. Konsensus tilstrebes. 
 

• Behandlingsansvarlig lege og sykepleier (primærkontakt) tar spørsmålet opp med pasienten, og eventuelt 
pårørende, i en samtale om diagnose, prognose, behandling og andre forhold knyttet til livets avslutning. Det 
gis også mulighet til samtale om pasientens psykiske og eksistensielle situasjon. Samtalen bør foregå på et 



 
Utgave: 
1.00 

Dok.id.: 
A.1.5-17.2.1 

Retninslinjer for å unnlate eller avslutte livsforlengende behandling til døende pasienter Gyldig fra 
31.10.2006 

[] 

 

        Side 2 av 3 Utskrift kun gyldig på utskriftstidspunktet:  23.11.2006 

tidspunkt hvor pasienten fortsatt er i stand til selv å delta, slik at både pasientens og pårørendes synspunkter 
kan tas med i beslutningsprosessen.  
Målsettingen er at pasient og pårørende forstår og aksepterer beslutningen om behandlingsunnlatelse/-
avslutning og konsekvensene av den. Ved uenighet mellom helsepersonell og pasient/pårørende, brukes det, 
om det er mulig, mer tid på prosessen. I denne tiden er fortløpende informasjon og flere samtaler viktig. 
 
Spørsmålet om behandlingsunnlatelse eller behandlingsavslutning tas ikke opp med pasienten hvis 
behandlingsansvarlig lege vurderer at det vil være til fare for pasientens liv eller påføre ham helseskade eller 
det er imot pasientens uttrykte vilje. Nærmeste pårørende har rett til å bli informert om pasientens tilstand og 
om videre behandling dersom pasienten sier seg enig i det. Hvis pasienten ikke er beslutningskompetent, har 
pasientens nærmeste pårørende rett til slik informasjon. 
 

• En anmodning fra en beslutningskompetent, døende pasient om å avstå fra livsforlengende behandling 
respekteres. Dersom pasienten ikke er beslutningskompetent, og nærmeste pårørende gir uttrykk for ønske om 
å avstå fra livsforlengende behandling, respekteres et slikt ønske når behandlingsansvarlig lege i samråd med 
behandlingsteamet, finner at dette også er pasientens ønske. 
 

• Ingen pasient har krav på medisinsk nytteløs behandling. 
 

• I situasjoner som domineres av medisinsk etiske problemstillinger, kan Klinisk etikk-komite hjelpe med 
vurdering av situasjonen og valg av aktuelle handlingsalternativer. 
 

• Behandlingsansvarlig lege dokumenterer fortløpende beslutninger knyttet til behandlingsunnlatelse/-
avslutning i pasientjournalen. Beslutningen gjøres kjent for det tverrfaglige teamet. 

 
Praktisk oppfølging 
 

• Før beslutningen iverksettes sikres at pasient og pårørende får hjelp til å ordne nødvendige praktiske forhold. 
Pårørende gis anledning til å være til stede hos den døende og ta farvel. 
 

• All livsforlengende behandling tas bort. Noen ganger er det hensiktsmessig å gjøre dette trinnvis. 
 

• Lindrende behandling kontinueres. Kontakt med Palliativt Team (PT) vurderes. 
 

• Pårørende tilbys en oppfølgingssamtale etter pasientens død. 
 

Kryssreferanser 
 HLR-minus , Behandling og pleie av alvorlig syke og døende 
 

Eksterne referanser 
1. Lov om Helsepersonell $ 4. 
2. Lov om Helsepersonell $ 7. 
3. Lov om pasientrettigheter $ 4-9. 
4. Materstvedt LJ, Syse A. Døendes rettsstilling. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 488-9. 
5. Nortvedt P, Pedersen R. Om døendes rettsstilling. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1080. 
6. Materstvedt LJ, Syse A. Helsejus og medisinsk etikk. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1081. 
7. www.ulleval.no: Kompetansesenteret for lindrende behandling 
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