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1. Oppnevning og bakgrunn 
 
Som ett av de første sykehusene i landet opprettet St. Olavs Hospital Klinisk etikkutvalg i 1998. 
Senere har Helse- og omsorgsdepartementet presisert at det skal etableres ledelsesforankrede kliniske 
etikk-komiteer (KEK) ved alle landets helseforetak, og det skal settes av ressurser til disse. Komiteene skal 
bidra til å høyne kompetansen i medisinsk etikk relatert til pasientbehandling, jf. St.prp. nr 1 (2003-2004).  
 
I 2010 er det etablert 39 kliniske etikk-komiteer i Norge, fordelt i de fire regionale helseforetakene.  
Seksjon for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo (UiO) har et nasjonalt ansvar for koordinering 
og fagutvikling. SME har bidratt til utvikling av manualer og metoder, og bidrar fortløpende med 
kvalitetssikring, undervisning og forskning omkring etikkarbeidet.  
Alle komiteer skal rapportere om siste års aktivitet til SME, som utgir en samlet årsmelding. 
http://www.med.uio.no/iasam/sme/kek/ 
 
Høsten 2011 vedtok Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) et felles nasjonalt mandat for kliniske 
etikkomiteer. I Oppdragsdokumentet for 2012 fra HOD til Helse Midt-Norge presiseres at mandatet skal 
legges til grunn for komiteens virksomhet.  
 
 
2. Kontaktpersoner for Klinisk etikkomite ved St. Olavs Hospital HF 
 

 Leder / helsefaglig sjef Grete O. Samstad  
e-post Grete.Samstad@stolav.no  Tlf. 95827197 

 Nestleder / hovedprest Øyvind Taraldset Sørensen 
e-post Oyvind.Taradset.Sorensen@stolav.no  Tlf. 99597948 

 
 
3. Mandat for Klinisk etikkomite ved St. Olavs Hospital i 2011 
Mandatet vil bli tilpasset Felles nasjonalt mandat for Kliniske etikkomiteer i 2012 
 
Klinisk etikk-komité (KEK) er en del av sykehusets kvalitetsarbeid og skal:  

 Bidra til å høyne etisk bevissthet og kompetanse  

 Bidra til at pasienters og pårørendes møte med sykehuset blir best mulig 

 Være et forum for arbeid med å identifisere, analysere og løse etiske problem og dilemma knyttet 
til virksomheten  

 Gi råd på forespørsel om hvordan konkrete etiske problemer kan løses før en beslutning tas, eller 
drøfte erfaringer, verdier og hensyn i etterkant av en beslutning 

 Bidra til bevisstgjøring om etiske problemer knyttet til ressursbruk og prioritering 
 
KEK skal bidra til å styrke den etiske refleksjonen og at etiske utfordringer håndteres på en god måte.  
 
Komiteen er tverrfaglig og kan gi råd på forespørsel, bidra til uhildet drøfting og være en beslutningsstøtte 
i diskusjonen av vanskelige etiske spørsmål i tilknytning til pasientbehandling, såkalte etiske dilemma. 
 
KEK er ikke noe klageorgan og har ingen sanksjonsmyndighet. KEK har heller ingen 
beslutningsmyndighet i avgjørelser av faglig medisinsk art.  
 
 
 

http://www.med.uio.no/iasam/sme/kek/
mailto:Grete.Samstad@stolav.no
mailto:Oyvind.Taradset.Sorensen@stolav.no


 

 

 

Årsmelding 2011 for Klinisk etikkomite St. Olavs Hospital HF Satsingsområder 2012 

    Side 4 av 11 

 

4. Sammensetning – medlemmer  
 
Direktøren oppnevner medlemmer etter forslag fra komiteen. Komiteen er bredt og tverrfaglig 
sammensatt, med både fagetisk kunnskap og praktisk erfaring med klinisk etiske problemstillinger.  
KEK fikk 2 nye medlemmer i 2011. 
.  
 

Klinisk etikk-komité St. Olavs Hospital 2011 

Navn 
Oppnevnt 
(årstall) 

Yrkesbakgrunn 
 

Tittel/Stilling i 
utvalget 

Arbeidssted 

Grete O. 
Samstad 
2002 

Sykepleier  
 
 

Helsefaglig sjef/ 
Leder 

Sentral stab, Fagavdelingen, 
Seksjon for helsefag og 
utdanning 

Øyvind Taraldset 
Sørensen 
2006 

Prest  
 
 

Hovedprest/ 
Nestleder  

Sentral stab, 
Organisasjonsavdelingen, 
Prestetjenesten 

Marie Aakre 
 
1998 

Sykepleier  
 
 

Spesialrådgiver 
 

Sentral stab, 
Organisasjonsavdelingen 25 % 
(Etisk Verksted VEV  75 %) 

Johan- Arnt 
Hegvik 
2005 

Lege Overlege anestesi 
 

Klinikk for anestesi og 
akuttmedisin 

Per Knutsen 
2004 

Lege Overlege psykiatri Divisjon Psykisk helsevern, 
Tiller DPS.  

Randi Birgitte 
Salvesen 
2008 

Sykepleier  Avdelingssykepleier 
 

Barne- og Ungdomsklinikken 
Barn Intensiv, 

Odd Gunnar 
Ellingsen 
2009 

Sykepleier  
 

Avdelingssjef  
 

Divisjon Psykisk helsevern, 
Orkdal DPS 

Torbjørn Dahl 
 
2009 

Lege  
 
 
 

Overlege karkirurgi 
Førsteamanuensis 

Kirurgisk klinikk St. Olav 
og   
Institutt for sirkulasjon og 
bildediagnostikk, NTNU 

Jorunn Louise 
Grong  
2011 

Fysioterapeut 
 

Seksjonsleder Klinikk for kliniske 
servicefunksjoner 

Berge Solberg 
2011 

Filosof/medisinsk 
etiker 
 

Professor/ leg- og 
Universitetsrepresentant 

Institutt for samfunnsmedisin, 
DMF v NTNU 

Maybel Gjesdal 
2005 

Bioingeniør Sekretær 30 % stilling Sentral stab, Fagavdelingen, 
Seksjon for helsefag og 
utdanning 

 
5. Arbeidsform  
 
KEK har faste møter første eller andre torsdag i måneden til fast tid med varighet 2,5 timer. Sekretær 
skriver referat som godkjennes på etterfølgende møte. Som hovedregel unndras alle saker, sakslister og 
referater offentligheten med bakgrunn i Ofl § 5.  
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Alle kan henvende seg til KEK. Pasienter, pårørende og ansatte kan fremme saker for komiteen, på egne 

og andres vegne. Saker kan også fremmes av medlemmene. Saker legges fram for KEK i anonymisert 

form, og kan fremmes skriftlig og/eller ved at innmelder selv legger frem saken i møte med KEK. Det 
tilstrebes at pasient/pårørende samtykker til at saker som angår dem behandles i KEK.   

 

Ved henvendelser som haster kan deler av komiteen møte ansatte i klinikken. Det tilstrebes en 

møtestruktur som følger sekstrinnsmodellen, og hvor en representant fra KEK leder møtet. Sakene blir 

lagt frem for samlet komité i neste ordinære møte.  
 
Sekstrinnsmodellen, som anbefalt av SME ved UiO, benyttes ved drøfting av etiske problemstillinger. 
Modellen skal sikre at alle sider ved en sak blir belyst. Dette skjer ved å fremskaffe relevante fakta, 
identifisere mulige verdier eller prinsipper som er truet, finne ut hvilke parter som er berørt av saken og 
hvilke syn og interesser disse kan ha. Mulige handlingsalternativer drøftes ut fra hvilke konsekvenser de 
kan få – gjerne ved at hensynet til ulike verdier og prinsipper veies opp mot hverandre. Drøftingen skal 
føre fram til en konklusjon eller et råd som kan fungere som beslutningsstøtte. 
Som hovedregel får de som melder saker skriftlig tilbakemelding når saken er ferdigbehandlet.  
Et viktig trinn handler om å identifisere hva som er det etiske dilemmaet. KEK er nøye på at de saker som 
behandles skal involvere interesser som står i strid med hverandre, dvs inneholde vanskelige verdivalg eller 
motstridende interesser som kan få etiske konsekvenser. Dersom sakene for eksempel viser seg å være 
rene klagesaker, personalsaker eller handle om faglig uenighet, oversendes de til riktig instans.  

 

KEK er opptatt av å bidra til bevisstgjøring av sykehusets kjerneverdier helhet, medbestemmelse, 

respekt og likeverd, og ser at disse er verdier som kan være truet i de sakene som fremmes.  For øvrig 

drøftes dilemmaene ut fra prinsippene velgjørenhet, ikke-skade, respekt for autonomi, rettferdighet.  

 
KEK gjøres kjent gjennom informasjon på Virksomhetsportalen, gjennom undervisning og ved å 
arrangere åpne seminarer om aktuelle problemstillinger.  
 
KEK har som mål å sikre kontinuitet i komiteen, besvare og sluttføre sakene på en god og effektiv måte, 
og få presentert disse for andre i læringsøyemed, i anonymisert form. Dette krever bl.a. kontinuerlig 
kompetanseheving, effektiv saksbehandling og god formidling.  
 
 
6. Aktiviteter 
 
6.1 Fokus på KEKs rolle og arbeidsform 
 
Årsmelding 
KEKs årsmelding for 2010 ble oversendt SME, administrerende direktør, fagdirektør, Brukerutvalg og 
Kvalitetsutvalg. Det kom flere positive tilbakemeldinger på innholdet og viktigheten av komiteens arbeid. 
Årsmeldingen brukes til å spre informasjon om komiteens arbeid.  
 
Medlemsskap og sammensetning 

 KEK har fått ny legrepresentant, en filosof/medisinsk etiker ved NTNU. KEK har dessuten fått 
styrket tverrfagligheten ved nytt medlem som er fysioterapeut. 

 KEK har i flere møter diskutert hvorvidt det skal oppnevnes en ny brukerrepresentant og/eller 
man i større grad skal tilstrebe å ha pårørende til stede under drøftingene. Brukerutvalget har uttalt 
at de ønsker at KEK skal ha en brukerrepresentant, og KEK vil utarbeide en forventning til denne 
rollen. 

 KEK har diskutert kontradiksjon som arbeidsform. Spørsmålet om kontradiksjonsprinsippet tas 

videre til UiO/SME med tanke på drøfting på høstseminar. 
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Mandat 
KEK har utarbeidet et forslag til høring på felles nasjonalt mandat som deretter ble diskutert med 
administrerende direktør. Direktøren gikk bl.a. inn for at  

 mandatet bør ha en egen formålsbeskrivelse som presiserer at etikkarbeidet utgjør en viktig del av 
helseforetakets kvalitetsarbeid 

 det bør være et eget punkt i mandatet om å bidra til bevisstgjøring om etiske problemer knyttet 

til ressursbruk og prioritering 

 organisering og sammensetning bør sikre både kontinuitet, integritet og habilitet.  
 

Evaluering av KEKs arbeidsform i juni 

o Møtedeltakerne bidrar til god kontinuitet i saksbehandlingen  

o KEK vil fortsatt tilstrebe at saker som meldes inn og drøftes i ett møte, sluttføres per mail innen 

neste møte. Svarbrev som utgår kan gjerne ha 2 underskrifter 

o Anonymiserte oppsummeringer av avsluttede saker skal presenteres i undervisningsøyemed – 

evt ta utgangspunkt i det som står i årsrapportene. Det skal utarbeides slike presentasjoner 

fortløpende. 

 Nyttig at SME ved UiO lager nasjonale evalueringer av de lokale KEKene sitt arbeid, som 

publiseres. 

 KEK tilstreber å etterspørre tilbakemeldinger fra innsendere i forbindelse med Årsmeldingen. 
 
 

6.2 Etiske dilemmaer knyttet til pasientbehandling og ansattes arbeidssituasjon. Resymé av 
            kasusdiskusjoner fra innmeldte saker.  
 

 Sak vedr. obduksjon og organdonasjon 

Henvendelse fra Avdeling for patologi. Hvor detaljert informasjon skal gis pårørende i forbindelse 

med obduksjon? Skal man for eksempel informere pårørende når ikke alle organer er lagt tilbake i 

kroppen før gravferd? 

KEKs konklusjon: Detaljnivået i informasjonen må tilpasses situasjonen. Målet er å skape tillit til det 

som skjer i forbindelse med obduksjon uten å påføre de som spørres om samtykke unødig ubehag.  
 

 Sak vedrørende ansattes representasjon i begravelse 
Henvendelse fra seksjonsleder ved Barne- og ungdomsklinikken vedrørende ansattes deltakelse i avdøde 
pasienters begravelser. I dag praktiseres dette ulikt mellom seksjoner og klinikker, og innsender ønsker en 
felles retningslinje.  
Dilemma: Hensynet til pasienten og pårørendes forventninger om deltakelse må veies opp mot personalets 
og ledelsens behov for å sette grenser. Dette må også vurderes i forhold til rettferdighetsprinsippet, 
ressurssituasjonen og ønsket om å behandle alle likt.  
 
Konklusjon: KEK mener at ansatte ved St. Olavs Hospital som hovedregel ikke bør delta i avdøde 
pasienters begravelser. En slik hovedregel bør ikke være til hinder for en dialog mellom ansatt og leder 
dersom det oppstår krevende spørresituasjoner.   
 

 Henvendelse fra sosionom vedrørende kvinner som søker abort ut fra press fra barnefaren  
Det vises til eksempler hvor mor søker abort, men egentlig ønsker avslag. Man ”bruker” abortnemnda for 
å ivareta egne interesser i en uløselig konflikter med far.  
KEK drøftet saken ut fra autonomiprinsippet, rettferdighetsprinsippet og prinsippene om velgjørenhet og 
ikke skade. Verdier som ærlighet og åpenhet ble også trukket inn.  
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Konklusjon: KEK legger til grunn at alle former for dialog har vært utprøvd i den aktuelle saken. KEK ser 
da at en som siste utvei, for å minimalisere skadevirkningene, kan bruke abortnemnda som et ”pro 
forma”-organ for å forhindre et uønsket svangerskapsavbrudd. 
 

 Bilde av pasient i tidsskrift hvor anonymiteten ikke er ivaretatt 
Innsender gjenkjente et bilde av en pasient på forsiden av et fagtidsskrift, det samme bildet som han hadde 
oversendt til bruk i et tidligere nummer. Problemet var at bildet nå var beskåret og forstørret slik at 
pasientens anonymitet ikke lenger var ivaretatt. Det var derved en risiko for at pasienten selv eller noen 
andre skulle identifisere pasienten og reagerer på dette. Pasienten var ikke blitt spurt om å bli fotografert, i 
og med at han på det oversendte bildets format ikke var mulig å gjenkjenne. Pasientens integritet og 
sykehusets tillit var satt på spill. Det ble tatt kontakt med pårørende til pasienten som var forståelsesfulle.  
 
Først beklaget ansvarlig redaktør dette sterkt og garanterte at bildet ikke ville bli brukt videre. I ettertid har 
andre involverte i bladet, bla web-redaktøren, lagt skylden på innsender av bildet, til tross for at det ikke 
står noe om copyright for bladet i deres retningslinjer. Det står imidlertid at de kan redigere tekst i 
samarbeid med innsender. Det står ingenting om bilder. 
Innsender anser saken som avsluttet, men har også lært noe om ”at det er nødvendig å sikre seg på alle 
bauger og kanter”. 
 
Konklusjon: Saken er viktig i læringsøyemed. KEK vil derfor be Kommunikasjonsavdelingen avklare 
hvilke rettigheter tidsskrift har til å bruke bilder. KEK kan be Kommunikasjonsavdelingen bidra til en 
notis på intranettet vedrørende varsomhet. 
 

 Alkoholservering ved sengeposter ved høytider – helsefremmende eller fremmedgjørende? 
Et KEK-medlem viste til en erfaring fra en pasient som var innlagt om sommeren og som ble tilbudt 
alkohol til måltidet. Pasienten var ikke bruker av alkohol, og følte seg fremmedgjort. Det var ikke høytid. 
En annen lignende erfaring ble nevnt av et annet KEK-medlem. 
En kartlegging viser at alkohol noen ganger serveres ved høytider og ved dårlig matlyst. Oversikter over 
bestillinger via Sykehusapoteket viser at omfanget er lite.  
 
KEK mener at dagens praksis kan være i tråd med velgjørenhetsprinsippet, men at samme prinsipp vil 
utfordres overfor pasienter med rusproblematikk og rusrelaterte skader. KEK vil ikke gå ut med noen 
bestemte anbefalinger hva angår servering av alkohol, men understreker betydningen av at det tas 
individuelle hensyn og utvises nødvendig skjønn. 
 

 Oppslag i kantine og venteareal vedrørende aktivt dødshjelp for psykiatriske pasienter 
Innsender meldte om A4-ark på bord i ventearealer som oppfordret til aktiv dødshjelp for psykiatriske 
pasienter fordi disse ikke bidro til landets brutto nasjonalprodukt.  
KEK-leder fant tilsvarende oppslag og bekreftet overfor innsender at budskapet på arket representerte et 
menneskesyn som ikke hører hjemme i et sykehus. Det gjelder både synet på aktiv dødshjelp og synet på at 
noen pasientgrupper er mindre verdt eller fortjener mindre ressurser enn andre. Kommunikasjonssjef og 
adm. direktør ble informert, og renholdspersonell ble oppfordret til å holde utkikk etter lignende oppslag 
og fjerne dette. KEK har ikke hørt om flere tilfeller. 
 

 Henvendelse fra pårørende til alvorlig syk sykehjemspasient hvor legen foreslår ikke å gi 
antibiotika ved ny infeksjon. Pårørende mener at all tilgjengelig behandling må gis, selv 
om det kan være plagsomt og medføre sykehusinnleggelse.  

Pårørende henvendte seg til KEK per telefon. To KEK-medlemmer hadde en samtale med pårørende 
som avdekket en rekke etiske dilemma rundt innvandreres møte med norsk helsevesen, som for eksempel 
betydningen av religiøs tro, opplevelse av medansvar for pasientens død dersom behandling blir begrenset, 
hva det innebærer at ”alt blir gjort” for pasienten. Problemstillingen lignet en tidligere sak hvor dialogen og 
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kommunikasjonen ble av avgjørende betydning for utfallet. KEK viste til den nasjonale veilederen for 
beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling. Et samlet KEK konkluderte med at 
ulike synspunkter kan skyldes kulturelle ulikheter, samtidig som det ikke alltid er riktig å ”skyve kulturen 
foran seg”. 

 

 Etisk dilemma når forskere avslører at foreldre ikke er biologiske foreldre. Skal man 
fortelle det eller ikke?  

Henvendelse fra en medarbeider ved Bufetat annet sted i landet som hadde hørt at forskere ved St. Olav 
hadde publisert materiale om arvelige sykdommer som også viste at mange foreldre ikke kunne være 
biologiske foreldre. KEK kontaktet fagmiljøene på St. Olav, men fant ikke kilden. 
KEK gjorde seg noen refleksjoner i sakens anledning: 
- Forskere har i prinsippet ingen varslingsplikt, - de skal generere kunnskap 
- Forsøkspersonene skal ha informasjon i forkant om hva man kan få vite ved å avlevere materiale 
- Skjønn må utvises i forhold til en evt. hjelpeplikt hvis man avdekker noe alvorlig 
- Prinsippet om ikke å volde skade står sentralt 
- Det ligger til forskerens rolle å måtte bære på opplysninger man ikke kan fortelle videre 
 

 Deling av erfaringer – brev fra pasient 

KEK fant at fortellingen var en studie i pasientkommunikasjon– på godt og vondt, og som viste hvordan 
mangelfull dialog kan frata pasienter mulighet til medvirkning og medbestemmelse fra mistanke om 
sykdom oppstår, til valg av behandling og hvordan forholde seg etter inngrep. KEK gav tilbakemelding til 
innsender at det er svært nyttig å få meddelt slike erfaringer. Fortellingen er velegnet i undervisning av 
medisinerstudenter ved NTNU og bachelorutdanningene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. 
Historien kan også fortelles på et personalmøte eller seminar ved aktuell klinikk, evt av innsenderen selv. 
KEK vil bruke historien i undervisningsøyemed.  

 

 Filming under pågående operasjon 

Forespørsel fra en annen KEK som har fått en sak vedrørende filming under pågående operasjon. De 

etterlyser retningslinjer i forhold til anvendelse av utstyr til filmopptak. Dette omfatter også hvem som 

har beslutningsmyndighet/ansvar i forhold til hva som filmes, samt informasjon til den aktuelle pasient. 
 
KEK har svart at St. Olav har prosedyrer for mediehåndtering og for håndtering av taushetsplikten, men 
ser at det mangler noe som helt konkret dekker filming under pågående operasjon. 
Kirurgisk klinikk oppgir at hovedregelen er å spørre pasienten om det er ok å filme i operasjonsfeltet, også 
når man ikke filmer ansikt eller andre identifiserbare deler av kroppen. Frivillighet og taushetsplikt må 
alltid ivaretas, og informasjonen må gis i forkant. 
KEK har diskutert hvor lett det er for operasjonsteamet å si nei. Videre hva det gjør med relasjonen til 
pasienten, når filming pågår. KEK mener det er viktig å skille mellom avgrenset filming i læringsøyemed 
og filming for å skape omdømme. I forhold til det siste risikerer pasienten å bli et virkemiddel for å nå 
sykehusets mål. 
 
Konklusjon: Det er behov for kjøreregler utover de prosedyrene vi har ved St. Olavs Hospital 
Kommunikasjonsavdelingen ser på prosedyrer for mediehåndtering, og vurderer eget punkt for filming 
under operasjon og behandling.  
 

 Ny prosedyre for behandlingsmøter ved Nidaros DPS 
Henvendelse fra Brukerutvalget i Psykisk Helsevern. 
Anonymitet, taushetsplikt og autonomiprinsippet ble satt opp mot ønsket om å sikre forsvarlighet og 
bedre behandlingskvalitet ved å gjennomgå pasientenes behandlingsplan i behandlingsteamet. Forslaget 
innebærer en fare for å sette spredning av personopplysninger i system. 
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Et KEK-medlem deltok i møte med Brukerutvalget i PH for å diskutere saken. Brukerutvalget ønsket å 
avvente endringen til teknologien gjorde det mulig å presentere behandlingsplanen uten å komme i 
konflikt med taushetsplikten. For å ivareta pasientens autonomi og medbestemmelse ønsket man primært 
at pasienten selv kunne delta under behandlingsmøtene.  
 

 Gravid og sterkt funksjonshemmet 
Henvendelse fra overlege. To KEK-medlemmer møtte overlege og sykepleier for en gjennomgang av 
saken. Bakgrunnen for henvendelsen var dels en opplevd uvilje hos hjemstedskommunen til å etablere et 
nødvendig hjelpeapparat og tilrettelegging, dels en usikkerhet i behandlingsteamet og personalgruppa 
knyttet til barnets muligheter til å bli ivaretatt. KEK sin rolle i denne saken var å være samtalepartner og 
bidra til å skape et rom for fortelling. 
 
6.3 KEKs arbeid med organisasjonsetikk 
 

 Etiske dilemmaer ved omstilling og reduksjon av døgnsenger 
 - et bidrag til etisk risikovurdering (”sengediskur”). 
Saken ble meldt via direktøren ved årsskiftet, knyttet til styrets budsjettvedtak for 2011 og konsekvenser 
ved ytterligere reduksjon av senger. Saken ble sett i sammenheng med flere andre hendelser, bl.a. uverdige 
forhold knyttet til overflytting av ferdigbehandlede pasienter mellom avdelinger og til kommune. Saken ble 
etterfulgt av flere medieoppslag og kronikker, og Helsetilsynet var involvert. Konsekvenser av planer om 
ytterligere reduksjon av senger ved sykehuset ble fulgt opp i 4 ordinære KEK-møter, og ble lagt frem for 
direktøren i form av en diskurs om sengetall, etikk og prioritering i april. Saken var omfattende, og her 
følger en kort oppsummering av diskursen: 
 
Etiske dilemmaer ved rask omstilling og effektivisering:  
- vurderinger om faglig forsvarlig behandling og omsorgsfull hjelp synes å komme i skyggen av de 
økonomiske vurderingene  
- lojalitet og respekt overfor budsjettmessige rammer synes å veie tyngre enn respekt overfor pasienter, 
kolleger og ansatte  
- de ansattes rett til involvering og medbestemmelse synes å utfordre prinsippet om synlig og ansvarlig 
ledelse 
 
Involverte parter og verdier og prinsipper som settes på spill: 
- Pasient og pårørende: respekt, verdighet, medbestemmelse, tillit  
- Behandlingspersonalet: gjøre vel i mot, faglig integritet, frykt for å skade/krenke, medbestemmelse 
- Ledelsen: rettferdighet, lojalitet, omdømme 
- Politikere og eiere: mest mulig helse per krone, sårbare gruppers behov, likhet, tilgjenglighet, 
rettferdighet. 
 
Sengediskursen viste at vektlegging av verdier er ulik mellom nivåene. Dette innebærer at dialogen mellom 
nivåene må styrkes. Vi må videre tilstrebe et felles språk, som også brukes på systemnivå, ved 
risikovurderinger og meldesystem. 
 
Sengediskursen viste at verdier i større grad må bevisstgjøres og tas hensyn til ved omstilling. KEK har gitt 
konkrete innspill og råd i forhold til dette. KEK har også hatt et møte med Helsetilsynet for å diskutere 
hva de legger i begrepet omsorgsfull hjelp, og hvordan de vil vurdere "manglende omsorgsfull hjelp" eller 
"uetisk behandling" i en tilsynssak.   
 

 
6.4 Øvrige temaer KEK har vært opptatt av 
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 Bevisstgjøring av St. Olavs Hospital sine kjerneverdier 
o KEK er representert i prosjektgruppe som utvikler og bidrar til pasienterfaringsundersøkelse 

ved hele sykehuset. Pasientene gir tilbakemelding både på den konkrete helsetjenesten de har 
mottatt, og hvordan de blir møtt som pasient og pårørende av sykehusets ansatte. Erfaringene 
skal komme til nytte i den videre utformingen av tjenestene. Undersøkelsen tar utgangspunkt i 
sykehusets kjerneverdier i kombinasjon med validerte spørsmål fra Kunnskapssenteret. 
 

 Undervisning og formidling: 
o KEK har hatt undervisning om KEK/etikk ved introduksjonskursene for nytilsatte. 159 

ansatte deltok i 2011. 
o KEK har deltatt med innlegg på 10-årsjubilieum ved Program for anvendt etikk, NTNU 
o 2 KEK-medlemmer har hatt kurs i hverdagsetikk for ca 40 deltakere. 
o Det er informert om KEKs arbeid overfor direktørens stab, i faglige nettverk m.v. 
o KEKs arbeid med organisasjonsetikk ble presentert på nasjonalt høstseminar for kliniske 

etikkomiteer i november.  
 

6.5 Deltagelse på interne og eksterne kurs og seminar 
 

 3 medlemmer deltok på Nasjonalt høstseminar for kliniske etikk-komiteer i Oslo i november, 
arrangert av SME.   

 1 medlem deltok på SMEs innføringsseminar om etikk og kliniske etikk-komiteer i Oslo i oktober. 
Kurset er spesielt tilrettelagt for nye medlemmer av KEK og for personer som er involvert i 
arbeidet med å styrke etikk i kommunehelsetjenesten. Kurset gir en innføring i ulike etiske 
tilnærminger, arbeidsmetoder og arbeidsområder, samt saksbehandling. 

 2 medlemmer deltok på Nasjonalt symposium om organdonasjon og transplantasjon i Oslo i 
november. 

 
7. Vurdering av året som har gått 
 
KEK har hatt 10 møter i 2011, inklusive et internt seminar. Ingen møter er avlyst.  
KEK har hatt 11 medlemmer i 2011, hvorav 1 har hatt delvis permisjon og en har vært sykemeldt. 
Gjennomsnittlig oppmøte har vært 6. Kompetansen er god. 
Tilfanget av saker har økt i forhold til 2010, og det har vært stor variasjon i sakenes tematikk.  
6-trinnsmodellen er integrert i komiteens arbeidsform.  
Mange er kjent med komiteens arbeid, og det er en tendens til at avdelinger som har benyttet seg av KEK 
en gang, gjerne henvender seg på nytt. Tilbakemeldingene har vært gode.  
Det er stor etterspørsel etter undervisning. Den mest omfattende saken i 2011 har vært knyttet til 
omstillings- og nedskjæringstiltak ved sykehuset, konkretisert i mangelen på senger. Saken har også 
medført en del oppfølging, som vil fortsette i 2012. 
 
8. Satsingsområder for 2012 
 

 Sikre kontinuitet i arbeidet, styrke sekretariatsfunksjonen, besvare og sluttføre saker på en god og 
effektiv måte, og å presentere disse for andre i læringsøyemed.  

 Bidra til bevisstgjøring om etiske problemer knyttet til ressursbruk og prioritering, bl.a. ved å bidra 
til etisk risikovurdering 

 Tilpasse eget mandat til nasjonalt mandat og bekjentgjøre dette. 

 Invitere administrerende direktør til møte i KEK.  

 Etterspørre klinikkenes vurdering av KEK sitt arbeid, om KEK har utgjort en forskjell.  
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 Arbeide for at KEK-arbeidet blir en del av Ledelsens gjennomgang 

 Diskutere alternative måter å evaluere KEK sitt arbeid på, jfr siste kulepunkt i nasjonalt mandat 

 Tilstrebe at pårørende deltar under drøftinger i alle saker der det er relevant. 

 Fortsatt bidra til å gjøre Nasjonal veileder for beslutningsprosesser for begrensning av 
livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende kjent på St. Olavs Hospital.  pasientbehandlingen 

 Følge med på nyhetsbildet generelt og St. Olav i mediebildet spesielt.  

 Utarbeide en mal for besøk i klinikker, for så å invitere oss på ”etisk tilsyn”.  Dette for bl.a. å bidra 
til å styrke identifiseringen av etiske dilemmaer og nødvendig refleksjonskompetanse. 

 
 

9.  Budsjett 2012  Budsjett 
 
KEKs budsjett har fra 2004 til 2009 dekket sekretær i 30 % stilling og 80 000 kr til drift (arrangere 
seminar, kompetanseheving av medlemmer, evt frikjøp av tid). Etter to år med redusert driftsbudsjett 
(33 000 kr), er vi nå tilbake til 2004 -nivå. Dette er et minimum for å kunne innfri KEKs mandat.   

 
 


