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Revidert utgave av Veileder IS -1691, Beslutningsprosesser ved begrensning av
livsforlengende behandling. Høring
Veilederen IS-1691 Beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende
behandling hos alvorlig syke og døende ble utgitt i juni 2009 etter et grundig arbeid i en
bredt sammensatt arbeidsgruppe. Det ble satt som mål at veilederen skulle revideres
etter tre år.
Det foreligger nå et utkast til en revidert utgave. Veilederens navn er forenklet, og det
er foretatt først og fremst redaksjonelle endringer med tanke på forenkling og
tydeliggjøring av begreper og ansvar.
Gjennom den tid veilederen har vært i bruk er det kommet en rekke tilbakemeldinger
fra klinikere i forskjellige deler av helsetjenesten. En rekke organisasjoner, institusjoner
og fagmiljøer er også tilskrevet med spørsmål om erfaringer med bruk av veilederen,
og ønsker om konkrete forslag til forbedringer. I store trekk har det vært gode
tilbakemeldinger om en veileder som er tatt i bruk og funnet svært nyttig. Likevel var
det mange gode forslag til forenklinger og forbedringer.
Professor Reidun Førde, Senter for medisinsk etikk ledet arbeidet med å lage
veilederen. Hun har også tatt hovedarbeidet med å gå gjennom innkomne forslag, og
basert på dette og de erfaringer hun sitter med etter et stort implementeringsarbeid i
hele landet, har hun foreslått endringer og justeringer. Den opprinnelige arbeidsgruppe
har hatt anledning til å gi sine vurderinger.
De reviderte veiledere er tilpasset endringer i lovverket. Det er lagt vesentlig vekt på
gode prosesser for å få frem pasientens ønsker og verdier. Språket er strammet opp,
og det er gjort nødvendige forenklinger.
Det er gitt en litt bredere omtale av de utfordringer som møtes i sykehjem.
Etter ønske fra mange er det også laget en 6-punkts kortversjon.
Utkast til revidert veileder sendes nå på høring. Mottakere er kommuner, helseforetak
og organisasjoner, og ikke minst de 23 som har gitt innspill til revideringen.
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Det har vært et viktig mål for oss å beholde en relativt kortfattet veileder som kan ha
allmenn nytte. Det har fått som konsekvens at ikke alle foreslåtte endringer kunne tas
til følge.
De reviderte veileder IS-1691 kan lastes ned fra
http://helsedirektoratet.no/Om/hoyringar/Sider/default.aspx
Vi ber om tilbakemeldinger dersom det er noe som oppleves som galt, eller fremstår
tvetydig og/eller uklart.
Svar sendes hpa@helsedir.no innen 10.03.13
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