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KroniKK 
Helse- 
beHandling
Torgeir Bruun 
Wyller
Professor i geriatri ved UiO og  
overlege ved geriatrisk avdeling,  
Oslo universitetssykehus

I et intervju i Vårt Land 23. 
juni advarer anestesilege  
Liv-Ellen Vangsnes mot 
overforbruk av høyteknolo-

gisk intensivbehandling til pasi-
enter med svært liten sjanse for å 
overleve. Vangsnes’ advarsler er 
på samme tid både helt riktige og 
helt gale. De er riktige fordi man 
ikke skal utsette mennesker for 
hensiktsløs og plagsom behand-
ling når det uansett er klart at de 
er kommet til livets ugjenkalle-
lige avslutning. Da bør de heller 
få hjelp til å dø en verdig død.

Dessverre skjer slik over-
behandling for ofte, og det har 
sikkert sammenheng med at vi 
i helsetjenesten er for dårlige til 
å kommunisere med pasientene  
og heller setter i gang enda 
mer avansert behandling, slik  
Vangnes påpeker.

Feil budskap. Men budskapet  
blir feil fordi det ignorerer at 
saken  også har en annen side, 
nemlig underbehandling. Spørs-

målet om behandlingsnivå er en 
balansegang der det stadig tråk-
kes feil – i begge retninger. Det 
har vært sterkt – og rettmessig 
– advart mot overbehandling i 
mange år. Oppmerksomheten om 
dette problemet har derfor økt.

Samtidig vil disse advarslene , 
selv om de ikke er ment slik, 
naturligvis  bli sterkt fremhevet 
av dem som ikke har pasientenes 
beste for øye, men som mener 
samfunnet skal bruke enda mer 
penger på offentlig og privat brød 
og sirkus, og mindre på nyttige 
tiltak for samfunnets svakeste. 
Risikoen for underbehandling 
er blitt mindre fremhevet, og er 
mindre politisk korrekt å omtale . 
Derfor er det fare for at dette  
problemet vil tilta.

To årsaker. Det er to viktige 
årsaker til underbehandling. 
Den ene er at pasientens prog-
nose feilvurderes. Hos akutt syke 
gamle, er tap av normale ferdig-
heter et svært vanlig symptom 
ved all salgs akutt sykdom. De 
ferdighetene som oftest tapes, 
er evnen til å holde seg oppreist 
og evnen til å tenke klart: Pasi-
enten faller, blir forvirret og blir 
funnet hjelpeløs på gulvet ute av 
stand til å fortelle hva som har 
skjedd. Med korrekt behandling 
vil de som regel gjenvinne sine 
funksjoner. Men ikke sjelden feil-

vurderes de som demente i den 
akutte fasen, og får ikke behand-
ling de kunne hatt nytte av.

Dessverre er det mangelfulle  
kunnskaper både i helse- 
tjenesten, i forvaltningen og i 
det politiske  miljøet om at eldre 
kan ha god prognose selv om de 
fremstår som både hjelpeløse og 
ynkelige i forløpet av en akutt 
sykdom. Den vanligste konse-
kvensen er at pasienter ikke blir 
innlagt på sykehus selv om de 
ville hatt åpenbar nytte av det. 
Ofte ser vi også at pasienter blir 
nektet behandling på intensiv-
avdeling der dette ville vært til 
nytte. Det skyldes som regel en 
kombinasjon av kunnskapsløshet 
og mangel på intensivkapasitet.

Dyrker ungdom. Den andre 
årsaken er ukvalifisert synsing 
om pasientens forventede «livs-
kvalitet» dersom han eller hun 
overlever. Vårt samfunn dyrker 
ungdom, autonomi og produkti-
vitet. Mennesker som mister sin 
autonomi og ikke lenger produ-
serer materielle goder, blir sett 
ned på. Ofte i den grad at vi friske 
og sterke synes det måtte være 
bedre for dem å være døde. De er 
ikke alltid enige i det selv.

Det fremheves ofte at leger i 
mindre grad enn andre ønsker 
høyteknologisk intensivbehand-
ling når de selv blir syke. Det kan 

tolkes på to måter. Kanskje har 
leger et mer realistisk forhold 
til medisinens muligheter og 
begrensninger  enn folk flest, og 
derfor gjør mer rasjonelle valg. 
I så fall er det grunn til å lytte 
til deres personlige preferanser.

Men kanskje er det også slik at 
leger, som en velutdannet, vel-
stående og ytende del av befolk-
ningen, leder an i den allmenne 
tendensen til å tillegge de svake, 
de hjelpetrengende og de upro-
duktive en lavere «livskvalitet»? 
I så fall er legestanden på rask vei 
vekk fra sine klassiske idealer.

Vanskelig samtale. Forbere-
dende samtaler med pasienter  
om livets sluttfase er blitt sterkt 
anbefalt i den senere tid. I 
utgangspunktet  er det en sym-
patisk idé: Pasienter har ulike 
preferanser når det gjelder livs-
forlengende behandlingstiltak, 
og det er et uttrykk for respekt 
å kartlegge dette. Det må i så fall 
gjøres mens pasienten ennå er 
i stand til å gi uttrykk for sine 
synspunkter.

Men det er grunn til å advare  
på det sterkeste mot å gjøre for-
beredende samtaler til en «obli-
gatorisk prosedyre». Grensene 
kan være hårfine mellom to 
varianter  av slike samtaler. På 
den ene siden en respektfull 
og var samtale, styrt av helse- 

Ofte blir pasienter med liten sjanse for å overleve over-
behandlet. Oppmerksomheten er mindre om faren for 
underbehandling av eldre, og dette problemet vil trolig øke.

U 
Kanskje leder  
leger an i tenden-
sen til å tillegge de 
svake, de hjelpe-
trengende og de 
uproduktive en 
lavere «livs- 
kvalitet»?
Torgeir Bruun Wyller

Fare for under- 
behandling
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personellets omsorgsfulle ønske  
om å få tilgang til pasientens 
tanker  om et uhyre følsomt tema. 
På den andre siden et regelrett 
psykisk overgrep, der pasienten 
uforberedt og taktløst får spørs-
mål om han eller hun i en gitt 
situasjon  ønsker å dø eller leve 
videre. Andelen i siste kategori 
vil øke dersom slike samtaler 
gjøres til enda en prosedyre man 
må hake av for at man har utført.

Mange undervurderer hvor lett 
man legger ordene i munnen på 
pasienten. Pasienter i en sårbar 
og underdanig situasjon har en 
forbløffende tendens til å svare 
det de tror er forventet av dem 
– selv i spørsmål om liv og død. 
Når man har vært vitne til noen 
tilfeller der legen har bestemt seg 
på forhånd, og benytter «den for-
beredende samtalen» til å få sin 
forutinntatte oppfatning bekref-
tet, blir man ytterligere skeptisk 
til ukritisk å gjøre dette til rutine. 

Dårlig omsorg? Endelig må 
det tas i betraktning at pasien-
ters livsønske styres av deres  
forventninger om hva slags  
behandling, lindring og omsorg 
de vil få dersom de skulle over-
leve. Forespeil dem et trøstes-
løst liv på et underbemannet  
sykehjem eller innesperret i 
eget hjem med 30 ulike hjelpere  
innom per uke, og det er ikke 
vanskelig å få mange til å 
ønske  å avstå fra livreddende  
behandling ! Spørsmål om 
behandlingsintensitet  kan der-
for ikke ses uavhengig verken av 
de pårørendes  moralske ansvar  
eller  av den generelle standarden  
på samfunnets helse- og  
omsorgstjenester. 

Liv-Ellen Vangsnes fortjener 
honnør fordi hun våger å reise 
en viktig og vanskelig disku-
sjon. Men virkeligheten fortoner 
seg ulik, alt etter hvilket ståsted 
man har. I intensivavdelingene 
ser man de pasientene som ikke 
skulle vært der. I sykehusenes 
kliniske etikkomiteer får man 
de vanskelige diskusjonene der  
pårørende kanskje har urea-
listiske forventninger til hva  
behandlingen kan yte. Men ikke 
fra noen av disse posisjonene 
ser man de pasientene der alle  
undervurderer potensialet for 
nyttig behandling. De blir bare 
ikke behandlet.

Lite beLyst: Risikoen for underbehandling er blitt mindre frem-
hevet enn overbehandling, og er mindre politisk korrekt å omtale. 
Derfor er det fare for at dette problemet vil tilta, skriver professor 
Torgeir Bruun Wyller. Foto: Frank May/NTB scanpix

LivssynspoLitikk 
AndreAs HAlse (AP)
Nestleder i kultur- og utdanningskomiteen,  
Oslo bystyre

Vårt Land hadde en sak torsdag 2. 
juli om tro- og livssynspolitikk 
i Oslo. Som det kommer fram i 
saken, har Arbeiderpartiet gjort 

andre prioriteringer enn flertallet i de siste 
fire årene. For oss har det viktigste vært å 
gjøre noe med køene til barnehagene og 
i eldreomsorgen, og vi har derfor valgt å 
utsette utbyggingen av nye kirker.

Prioriteringer. Høyresiden har ikke 
prioritert barnehager og eldreomsorgen 
like høyt som oss, det er en ærlig sak at 
vi har vært uenige om dette. Jeg reage-
rer likevel på at Erik Lunde (KrF) prøver 
å framstille oss som religionsfiendtlige 
fordi vi visstnok stemte mot et forslag om 
at skoler fortsatt skal låne ut biblioteker, 
kantine eller lignende til skoleandakter 
og andre religiøse elevaktiviteter.

I debatten den gang sa jeg:
«Det er ikke noen grunn til å skape tvil 

om den praksisen som har vært, eller 
endre  den praksisen, og som for så vidt 
også var oppe i forrige bystyreperiode, om 
at det er lov til å drive den religiøse aktivi-
teten som i dag skjer i skolen. Det er ingen 
grunn til å plukke ut den aktiviteten fra 
de generelle elevaktivitetene, og nå gi den 
en spesiell behandling. Vi har hatt klare 
regler på dette i Osloskolen lenge, og det 
er ingen grunn til å ta dette opp på nytt.»

Gal framstilling. Vi gikk altså inn for å 
beholde de samme reglene som allerede 
gjaldt. Det gjorde også KrF, de følte bare 
av en eller annen grunn at det var viktig å 
vedta det en gang til. Jeg syns man kunne 
tatt seg bryet med å forholde seg til dette, 
i stedet for å gi et inntrykk av at vi ønsket 
noe helt annet. Likevel, hvis noen eventu-
elt fortsatt skulle lure, kommer vi fortsatt 
til å gå inn for å beholde det regelverket 
som har vært i Oslo i en årrekke. Elevene 
skal ha mulighet til å organisere elev- 
aktiviteter på skolen. 

Tvilsom beskrivelse

søndagsåpent 
Oddbjørg IngelIne MInOs
Byrådssekretær (KrF) i Oslo

Hvorfor skal ikke folk få 
bestemme  selv? Du trenger jo 
ikke handle på søndag selv om 
andre gjør det. Hvorfor skal 

noen bestemme over deg, hva med den 
individuelle frihet? Trenger egentlig staten  
å styre dette?

Jeg tror staten trenger å bestemme. 
Søndagen er et gode og en verdi som vi 
sammen må ta vare på og ikke ødelegge.

Overforbruk. Vår tids produksjon og 
forbruk har for lengst overskredet det 
kloden  klarer å bære. Strengt tatt burde  vi 
reversere handelen og stenge flere dager  
i uken, spør du meg, for å vri samfun-
nets fokus bort fra kommersialisering 
og materialisme , og mer mot felleskaps-
tenkning og verdiskapning på et ideolo-
gisk og etisk nivå.

Det er da vitterlig ingen menneskerett å 
gå i butikker hver eneste dag for å handle! 
Det er heller ikke en dyd av nødvendig-
het for å fylle grunnleggende menneske-
lige behov. Det begynner derimot å bli en 
mangelvare med tid for å stimulere det 
åndelige og indre i mennesket.

Hvilke individuelle rettigheter bør vi 

kjempe for? Noe så trivielt som å handle 
hver dag, er ikke en av dem. For meg er 
dette et verdivalg, fordi dette er en sam-
funnsomlegging med konsekvenser for 
vår kultur og vårt levesett.

Tenk helhet. Noen vil stykke opp dis-
kusjonen til kun å gjelde hvilke enkelt-
butikker som i dag får holde åpent på søn-
dag, og dreier samtalen til at når man kan 
handle pocketbøker bør man vel også få 
lov til å handle sko. Det blir for banalt 
og smålig.  

Det er helheten som er interessant: Hva 
er søndagen for folk i dag, og hva blir den 
eventuelt med åpne butikker i framtiden.

Jeg tusler meg en tur nedover Bogstad-
veien. Jeg er et bymenneske og liker å gå i 
byen på en søndag. Kanskje etter å ha vært 
en tur på gudstjeneste i kirken. Jeg ser folk 
litt bedre på søndag enn en annen dag i 
uken. Folk går saktere, flere stopper opp 
og titter inn i butikkvinduene, så går de 
videre. Jeg kjenner jeg slapper av, spesielt  
når andre også tar det med ro. Man kan bli 
stresset bare av å se andre stresse!

La oss for Guds skyld få fortsette å hvile 
på søndagen. Søndagen er en helt anner-
ledes dag. Kanskje man ikke helt skjønner  
hvor verdifull den er, før den skulle bli 
borte. Jeg går til valg for å holde hvile- 
dagen hellig, nettopp fordi enkelt- 
mennesket ikke lever av brød alene.

Staten bør bestemme

U Eldre kan ha god 
prognose selv 

om de fremstår som 
både hjelpeløse og 
ynkelige i forløpet av 
en akutt sykdom.
Torgeir Bruun Wyller

si din mening!

Y verdidebatt.no 
Ta debatten om underbehandling, søndagsåpent og livssynspolitikk i nettforumet vårt. 




