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Refleksjonsnotat om "hensiktsløs" og "nytteløs" behandling 

Klinisk Etikk-komité, Oslo Universitetssykehus  

 

Bakgrunn 

 Begrepene "hensiktsløs" og "nytteløs" brukes av og til i diskusjoner om begrensning av 

behandlingsinnsats. I Legeforeningens etiske regler §5, som omtaler forbudet mot legers 

medvirkning til eutanasi eller selvmord, sies det at "Å avslutte eller ikke sette i gang hensiktsløs 

behandling, er ikke å regne som aktiv dødshjelp" (1).  I den nasjonale veilederen for 

beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende (2) 

brukes begge begrepene. Begrepet "nytteløs" eksemplifiseres i veilederen som f.eks. behandling som 

helt sikkert ikke gir noen positive effekter, behandling der sannsynligheten for effekt er svært liten ,  

behandling hvis nytte  er liten i forhold til bivirkninger, risiko, eller kostnader. Et par steder i 

dokumentet synes man å sidestille "nytteløs" med "uforsvarlig". 

 Hensiktløs og nytteløs brukes også i den offentlige debatt, og høres ikke sjelden i diskusjoner 

mellom helsearbeidere. Målsettingen med dette notatet er å bidra til klarere omgang med disse 

begrepene og å gi noen forslag til tilnærming når det oppstår konflikter knyttet til forståelsen og 

bruken av de samme. 

Er det forskjell på "hensiktsløs" og "nytteløs"? 

 Disse to begrepene brukes tidvis som om de var synonyme. Vi vil hevde at så ikke er tilfelle. 

Begrepet "nytte" henviser til en positiv effekt av en handling. En person med en betent blindtarm vil 

trolig nesten alltid ha nytte av å få det syke organet fjernet kirurgisk. Den umiddelbare nytten 

(positive effekten) består i at plager/smerter forsvinner og vedkommende kjenner seg bedre og har 

det bedre. Den mer langsiktige nytten er å unngå bukhinnebetennelse for derved å kunne overleve. 

Hvorvidt en handling faktisk var nyttig vil ikke vise seg før handlingen er utført og effekten bedømt. 

 Begrepet "hensikt" fokuserer derimot på målsettingen med handlingen, hva man ønsker å 

oppnå ved den. Bedømmelse med tanke på hensiktsmessighet vs hensiktsløshet vil kunne gå forut i 

tid for handlingen, og er ikke avhengig av en a posteriori vurdering av om den faktisk viste seg å være 

nyttig. En handling vil kunne være hensiktsmessig i en gitt situasjon, men hensiktsløs hvis 

perspektivet forandres. Imidlertid vil man i en a priori vurdering av om en foreslått handling vil være 

hensiktsmessig eller hensiktsløs, ofte skue til oppsamlet erfaring om hva slags nytteeffekt som har 

vært oppnådd ved handlingen.  

Noen tanker om bruken av begrepene 

 I nesten all vurdering av "nytteløs" og "hensiktsløs" ligger det en verdikomponent. Det er 

viktig å bevisstgjøre oss på hvilke verdier vi legger til grunn for vurderingene. I et pluralistisk samfunn 

kan vi ikke ta det for gitt at pasient eller pårørende deler våre verdier. Behovet for å spare ressurser 

må ikke kamufleres med argumenter om "nytteløs" eller "hensiktsløs".  

 Skal vi bruke begrepet "hensiktsløs" krever dette en forhåndsdialog med pasienten og/eller 

pårørende om hva som er hensikten med behandlingen. Da vil man kunne avklare om perspektivene 
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lar seg forene. Dette kan illustreres med en situasjon der en mor har født et barn med alvorlig 

hjerneskade, og som ikke forventes å kunne overleve på lengre sikt. Barnet utvikler pustesvikt. Far 

arbeider i utlandet og har ingen mulighet til å nå hjem før om 2 dager. Det er deres første barn, og 

mor ønsker at far skal ha fått se sitt barn, og orker heller ikke tanken på å være alene når barnet dør. 

Hun ber derfor om at barnet respiratorbehandles til far har kommet.   

 Pasientansvarlig lege må her veie hensynet til pasienten (barnet) mot hensynet til 

foreldrenes behov og situasjon. Fortsatt respiratorbehandling i to døgn til kan være hensiktsmessig 

fordi den imøtekommer foreldrenes emosjonelle behov og kan på lengre sikt kanskje hjelpe dem til å 

forsone seg med tapet. Behandlingen vil trolig være hensiktsløs hvis forventingen til den er at barnet 

derved skal bli frisk. En forutsetning for å behandle pasienten til far kommer må imidlertid være at 

den kan skje uten plage eller smerte for barnet. Dersom lindring ikke er mulig, kan selv to døgns 

behandling tenkes å ikke tilfredsstille kravet i Helsepersonellovens §4 om at behandling som ytes skal 

være "omsorgsfull". Videre behandling kan altså tenkes å være hensiktsmessig ut fra et valgt 

perspektiv, men likevel medmenneskelig uakseptabel. 

Forslag til tilnærming når pasient/pårørende og behandlere er uenige om "hensiktsløs" eller 

"nytteløs" behandling* 

i) Prøv å skille mennesker fra problem 

 Misforståelser kan oppstå fordi for mange leger og/eller sykepleiere forsøker å kommunisere 

med pasienten og de pårørende. Selv om man kanskje mener å si det samme, kan man velge 

forskjellige ord som kan tolkes helt ulikt. I slike situasjoner kan det være til hjelp å klargjøre hvem 

som er pasientansvarlig lege og hovedkontakt for sykepleierne. Viktige samtaler bør overlates til 

disse, og resten av teamet bør forholde seg til denne kommunikasjonen. Hvis det eksisterer en 

etablert konflikt mellom pasient/pårørende og en eller flere ansatte, er det verdt å diskutere om 

vedkommende ansatte bør erstattes av en annen/andre. Åpen kommunikasjon innad i 

behandlingsteamet vil kunne avklare ulikheter i tolkning av situasjonen og dens mulige/akseptable 

løsninger. Er de ulike tolkningene/løsningene alle forenlige med kravet til forsvarlig og omsorgsfull 

behandling? Vil det være mulig å diskutere seg fram til en mer enhetlig forståelse innenfor teamet? 

ii) Fokuser på behov/forventinger snarere enn fastlåste posisjoner 

 Prøv å avklare hva som er pasientens/pårørendes forventning til videre behandling. Det 

trenges ærlig kommunikasjon om hva slags videre behandling som er tenkelig/mulig, hva som kan 

forventes ved slik behandling, og hva prisen for pasienten vil være i form av lidelse. Lytt til hva 

pasienten/pårørende tenker om hensikten med eller forventet nytte av videre behandling. Er det 

mulig i noen grad å komme disse forventingene i møte, eller er de urealistiske? Vær tydelig på at 

avgrensning med tanke på f.eks. kirurgiske tiltak eller intensivbehandling ikke innebærer at man 'gir 

opp' pasienten, men at man vil ha et sterkt fokus på lindring og omsorg. 

iii) Hvis mulig, utarbeid en liste over valgmuligheter før man bestemmer det videre handlingsløpet 

 Det er viktig å prøve å etablere en atmosfære preget av gjensidig tillit. Hvis pasienten og de 

pårørende forstår at man er ærlig i kommunikasjonen og har pasientens beste for øye, er mye 

oppnådd. En forutgående diskusjon i behandlingsteamet bør kunne avklare hvilke handlings-

muligheter som finnes. Det er tillitvekkende hvis pasient og pårørende forstår at man har brukt sitt 
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team som ressonansbunn og kilde til kunnskap. I noen situasjoner kan det være relevant å diskutere 

pasienten med kolleger på andre sykehus i eller utenfor landet. Det bidrar også til at pasient og 

pårørende forstår at man har tatt situasjonen med stort alvor og strukket seg langt. Hvis flere 

handlingsmuligheter finnes og kan gjennomføres, bør disse diskuteres åpent med pasienten og de 

pårørende.  

iv) Avtaler bør så vidt mulig grunnlegges på objektive kriterier 

 Ved uenighet om omfanget av livsunderstøttende behandling bør det gjøres tydelig hvilke 

forandringer i tilstanden eller hvilke endepunkter som vil gjøre at behandlingsfokuset endres.  

 I mange situasjoner kan det være til nytte å konsultere 'Nasjonal veileder -  Beslutnings-

prosesser ved begrensning av livsforlengende behandling'. Klinisk Etikk-komité kan bidra til drøfting 

av vanskelige situasjoner og være med og kaste lys over relevante etiske verdier.  

*Med utgangspunkt i (3). 
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