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KLINISK ETIKKOMITÉ 

Høringsuttalelse til NOU 2014:12 

”Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten” 

 

Utvalget har foreslått at følgende hovedprinsipper legges til grunn: 

Prioriteringen bør søke målet ”flest mulig gode leveår for alle, rettferdig fordelt”.                     

Prioriteringen bør følge av klare kriterier.                                                                                         

Prioriteringen bør gjøres systematisk, åpent og med brukermedvirkning.                                         

Prioritering bør gjennomføres med et helhetlig sett av effektive virkemidler 

Mht kriteriene har utvalget foreslått at disse bør bestå av følgende: 

Helsegevinst                                                                                                                                                

Ressursbruk                                                                                                                                                       

Helsetap 

Prioritering i helsevesenet er ikke bare et økonomisk, men også et etisk prosjekt. Kliniske etikkomiteer 

er foreslått å ha en rolle i prioriteringsarbeidet, både i lokale og regionale helseforetak. Klinisk 

etikkomité Oslo Universitetssykehus (KEK OUS) vil derfor benytte anledningen til å uttale seg om 

forslaget som er lagt fram om prioritering i helsevesenet. 

 

PRIORITERING NØDVENDIG: 

KEK-OUS er enig i at det er helt nødvendig å foreta prioriteringer i helsevesenet. Dette gjøres da også 

daglig i klinisk medisin. Vi kan aldri bevilge oss nok penger, for trolig er det ingen grenser for hva 

man vil kunne sette i gang av nye avanserte behandlingsmetoder. Utvalget er da også tydelig på at de 

ikke bare er snakk om penger, kompetent helsepersonell kan også være en begrenset ressurs, i tillegg 

til sengekapasitet, teknisk utstyr etc.  

 

PEDAGOGISK UTFORDRENDE Å FORKLARE: 

Det er pedagogisk utfordrende å få forståelse for dette, både i media og trolig også i befolkningen. 

Etter vår oppfatning svikter utredning i betydelig grad nettopp på det pedagogiske. Deler av 

utredningen er meget vanskelig tilgjengelig for lesere som ikke har spesialkompetanse i helseøkonomi. 

Selv medlemmer av OUS-KEK som har helseadministrativ utdanningsbakgrunn har «slitt» med å 

forstå deler av utredningen. Således er f.eks. kapitlene 7 og 9 svært vanskelig tilgjengelige (se 

nærmere nedenfor). Vi mener at dette i betydelig grad står i veien for en mer allmenn aksept av 

utredningens viktige poenger.  
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Det er pedagogiske utfordringer særlig på to felter. 

1. Utvalget kunne tydeliggjort nødvendigheten av at vi må prioritere sterkere. Vi savner også mer 

fokus på hva/hvem som er de viktigste ”driverne” i den stadig økte etterspørselen. Dette kunne 

eventuelt formuleres som et eget kapittel i starten, med vekt på: Demokratisk fastlagt budsjett. 

Forskning fører ofte til økte kostnader fordi nye medikamenter og ny teknologi koster mer, i hvert fall 
i en startfase. Denne utfordringen ses over hele verden. 

Ved f eks å estimerere de økte kostnadene som kan forventes ved å ta i bruk nye medikamenter og ny 

teknologi neste år, kan man kanskje illustrere at budsjettet blir for lite.  

2. Terminologien er preget av helseøkonomiske begreper som mange i sykehusene ikke er kjent med. 

Dersom utredningen også skal forstås og implementeres gjennom sykehusene bør man prøve å bruke 

andre ord i tillegg eller i stedet. For eksempel foregår prioritering i dag systematisk i de fleste 

akuttmottak både for medisinske og kirurgiske pasienter under begrepet triage. Ved å diskutere 

allerede innarbeidede begrep som triage, prognose og alvorlighet sammen med de nye begrepene, kan 

forslagene føles mindre fremmede. 

Eksempler på vanskelig terminologi er:    

S 127: ”grenseverdien er da selv en helsetapsjustert kostnad-effektbrøk der den rene kostnad – 

effektbrøken er justert for helsetapet knyttet til de helsegevistene som blir fortrengt”.  

 

Alternativkostnad, standardssituasjon, pretestsannsynlighet’  - slike og andre begreper kunne vært 
forklart på en side med definisjoner. 

 

S 113: ”Klinisk nivå regnes ofte som synonymt med eller tett relatert til mikronivå for 
andreordensbeslutninger. Tilsvarende kan ledelsesnivået regnes som synonymt med eller tett relatert 

til nivået for førsteordens beslutninger og det vil kunne inkludere både et makronivå og et meso-nivå 

slik disse…..”.  

 
For de av oss som arbeider på klinisk nivå vil vi definere klinisk nivå som nivået der man arbeider 

med pasienter, og selve det å være nær menneskene som er syke er relevant for hvorledes beslutninger 

tas.  
 

FOR STORT FOKUS PÅ HELSEØKONOMI OG REGNEEKSEMPLER: 

En hovedinnvending mot utredningen er også knyttet til helseøkonomi. Det er KEK-OUS’ oppfatning 

at de økonomiske argumentene for prioritering i alt for stor grad setter sitt preg på dokumentet som 

helhet. Det legges fram en rekke regneeksempler som derved skaper et bilde av at det meste som har 

med sykdom og helse å gjøre, lar seg beregne med kalkulator. KEK OUS mener ikke at økonomi er 

irrelevant, snarere mener vi at argumenter om at Norge som «verdens rikeste» land som har råd til alt, 

svikter både økonomisk men også etisk. Problemet, slik vi ser det, er at regnestykkene tåkelegger 

andre vesentlige sider ved bakgrunnen for at samfunnet er så sterkt involvert i behandling av syke 

mennesker. Av viktige elementer som burde vært fokusert mye tydeligere, er lidelse, barmhjertighet 

og omsorg. Ikke noen av disse lar seg med rimelighet kvantitere eller regne på, og likevel vil mange av 

oss hevde at man ikke som helsearbeider kan forholde seg til syke mennesker uten en grunnleggende 

holdning til disse begrepene. Helsepersonellovens paragraf 4 stiller krav om forsvarlighet og 

omsorgsfullhet. Vi mener at begrepet ”omsorg” i denne sammenhengen ikke er begrenset til det 

arbeidet som omsorgssektoren driver med, men beskriver en mer omfattende og grunnleggende 

holdning til møtet med pasienter som sykepleielitteraturen noen steder omtaler som ”caring 
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comportment”. Uten en slik grunnleggende holdning vil helsevesenets virksomhet lett bli forflatet til 

en gold produksjonsprosess. 

Selv om vi i det foregående har skilt mellom ”omsorg” og arbeidet i ”omsorgssektoren”, er det ingen 

tvil om at arbeidet i sistnevnte sektor også bør og skal preges av omsorg. Vi mener at det er uheldig at 

utvalget så klart har definert omsorgssektoren til å ligge utenfor området for utredningen. Mange av 

pasientene som tas hånd om i omsorgssektoren har mer enn en diagnose, og flyttes ganske ofte fram 

og tilbake mellom sykehusene og sykehjemmene eller hjemmet. Denne gruppen preges av en 

komorbiditet som i liten grad omtales i utredningen. Komorbiditet er svært viktig for den aldrende 

norske pasientpopulasjonen. For eksempel preger dette de akutte indremedisinske pasientene som 

utgjør den største akutte somatiske populasjonen. Media forteller litt for ofte om pasienter som 

utskrives ”for tidlig” fra sykehus, av og til med tragiske følger. Mange av disse pasientene er også 

over den ”aldersgrensen” på 80 år som utvalget bruker i flere av sine regneeksempler for å framstille 

helsegevinst og helsetap. Det er grunn til å frykte at et alt for sterkt fokus på helsegevinst kan falle 

uheldig ut for slike eldre pasienter. Det betyr ikke at man ikke også for eldre pasienter bør stille 

kritiske spørsmål til hva en behandling kan gi pasienten. Det er holdepunkter for at det i noen tilfeller 

iverksettes behandlingstiltak som rutine, uten at man i tilstrekkelig grad har stilt ovennevnte spørsmål.  

 

ÅPENT OG RETTFERDIG EN GOD TANKE: 

KEK OUS synes «åpent og rettferdig» er en god hovedtanke - det er en styrke at man ønsker åpenhet 

og at man tilstreber rettferdighet. Vi tror dette er i samsvar med hva hoveddelen av Norges befolkning 

tenker om dette. Med hensyn til de kriteriene som foreslås, mener KEK OUS at helsegevinst synes 

bedre enn alvorlighet (det eksisterende prioriteringskriteriet). Kronikerne vinner på dette, som er ment 

å omfatte levetid, livskvalitet, gevinst for pårørende og samfunnet (knyttet til pasientens beste) og 

verdighet for pasientene.  Men forståelsen og bruken av begrepet må nyanseres, særlig for de eldre 

pasientene med omfattende komorbiditet. 

Med økt åpenhet og brukermedvirkning gis pasienten mer innflytelse, men vi mener at det også 

medfører mer ansvar for pasienten.  Dette ansvar omfatter bl.a. deltagelse, oppmøte og medvirkning. 

Innenfor vår virksomhet har vi opplevd pasienter som ikke overholder avtaler, oppfører seg truende 

overfor personale og andre pasienter, og ødelegger kostbart utstyr. Likevel venter de at helsevesenet 

skal stille opp når det passer for dem. Vi mener det bør tydeliggjøres at en prioritering til behandling 

medfører at samfunnet bruker ressurser. En slik prioritering må medføre et ansvar for pasienten. Ellers 

brukes til dels store ressurser til liten nytte, potensielt også med skadevirkninger for andre til følge. 

KEK OUS synes det er en god tanke at de som har mulighet for å vinne flest mulig gode leveår, 

prioriteres, men forstår at både ressursbruk og helsetap vurderes sammen med den mulige 

helsegevinsten. I den offentlige debatten har dette blitt trukket ut i misforståelser, det har f.eks. vært 

hevdet at man kan risikere ikke å få kreftbehandling hvis man er i 70 årene.  Dette viser, som nevnt 

ovenfor, at man har en stor pedagogisk utfordring med å få rapportens budskap forstått. Således synes 

det nærliggende å oppfatte det slik at helsegevinst regnet mot antatt gjenværende levetid og helsetap 

regnet på samme måte, vil kunne ”straffe” eldre pasienter dobbelt. Hvordan man skal regne på dette 

for de over 80 år, er ikke lett å forstå av utredningen. 

Det er et uttrykt mål i utredningen at de foreslåtte kriteriene skal kunne brukes fra toppnivå og helt ned 

til klinisk nivå. Når man prøver å applisere dette i hverdagen f eks for å prioritere pasienten til den 
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siste intensivplassen, så synes det ikke som helsetapskriteriet er lett å bruke, og det føles også 

urettferdig.  

Psykisk helsevern har spesielle utfordringer når det gjelder prioriteringer som i liten grad omhandles. 

Det gjelder konsekvensene av den dobbeltrollen det psykiske helsevernet i en del tilfeller settes i ved 

at det både skal gi pasienten behandling, og gi samfunnet vern. Enten mot de pasienter hvor tvungen 

psykisk helsevern etableres basert på tilleggskriteriet ”farlighet” eller i tilfeller hvor pasienten dømmes 

til behandling. Disse gruppene av pasienter trenger store ressurser fra det psykiske helsevernet. 

Gruppen av pasienter som dømmes til behandling er økende. Flere pasienter i begge disse gruppene er 

underlagt tvungent psykisk helsevern, med eller uten døgnopphold i flere år, og noen livet ut.  

 

KLINISKE ETIKK-KOMITÉERS ROLLE:  

I utredningen foreslås det en utvidet rolle for de kliniske etikk-komitéene i prioriterings-arbeidet. I det 

eksisterende nasjonale mandatet for KEKene er bidrag til prioritering omtalt slik: ”Bidra til økt 

forståelse av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til ressursbruk og 

prioriteringer i helseforetakene”. Fokuset er altså her på relasjonen mellom klinisk etikk og 

prioriteringer. I en publikasjon fra en av våre komitéer (Førde og Ruud Hansen, 2014, sitert i NOUen) 

viser vi at saker som omhandler overordnede problemstillinger, deriblant prioritering, allerede i noen 

grad behandles i KEKer. Forslaget i utredningen har to ledd, det første gjelder innføring av ny 

teknologi og nye kostbare legemidler, det andre leddet gjelder åpenhet om prioritering. Det er viktig å 

være bevisst på at en eventuell rolle knyttet til det første leddet kan synes å ligge nær opptil 

funksjonen for Nasjonalt Råd (som nå er tenkt å fokusere kun på prioritering). Skal KEKene ta dette 

opp, vil det kreve tilførsel av ressurser (økonomi og personell) og kompetanse.  

Det ligger en fare i dette både for å byråkratisere KEKene, og også for å endre rolle-oppfatningen av 

hva en KEK er og steller med. En slik endring vil kreve stor aktpågivenhet slik at den frie posisjonen 

som KEKene nå, i følge sitt nasjonale mandat, har i forhold til behandling av pasientsaker, ikke går 

tapt. Når det gjelder åpenhet om prioritering, tror vi at KEKene kan spille en rolle som organ for 

dialog og ikke minst synliggjøring av den verdi-vektingen som ligger i enhver prioritering.  

Gode holdninger i prioriteringsprosesser er viktig, man må våge å tydeliggjøre hva den enkelte får ut 

av dette, og hva det koster i forhold til utbyttet. Slike vurderinger vil alltid ha et element av skjønn i 

seg. Derfor vil det trenges en pedagogisk innsats i forhold til befolkning og media, slik at man forstår 

at ”millimeter-rettferdighet” ikke er mulig å oppnå. Gode prosesser fører ofte til gode løsninger.       

Det kan KEKene bidra med..                                                                               

 

Oslo 19/2-2015 

(Signert elektronisk) 

Thor Willy Ruud Hansen 

Overlege/professor 

Leder av Klinisk Etikk-komité, Oslo Universitetssykehus 


