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1. Oppnevning og bakgrunn 
 
St. Olavs Hospital har hatt Klinisk etikkutvalg siden 1998. Helse- og omsorgsdepartementet har 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).  
 
Høsten 2011 vedtok Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) et felles nasjonalt mandat for kliniske etikk-
komiteer. I Oppdragsdokumentet for 2012 fra HOD til Helse Midt-Norge presiseres at mandatet skal 
legges til grunn for komiteens virksomhet.  

 

Per januar 2012 var det etablert 41 kliniske etikk-komiteer i Norge. Grunnet omorganisering i 

helseforetakene har noen komiteer blitt sammenslått, mens andre foretak fikk flere komiteer i 2012. 

Seksjon for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo (UiO) har et nasjonalt ansvar for 

koordinering og fagutvikling av de kliniske etikk-komiteene. 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/ 
 
 
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.Taraldset.Sorensen@stolav.no  Tlf. 99597948 

 Sekretær / helsefaglig konsulent Maybel Gjesdal 
e-post  Maybel.Gjesdal@stolav.no  Tlf. 92826636  

 
 
3. Mandat for KEK ved St. Olavs Hospital (nytt i 2012) 
Mandatet er tilpasset Felles nasjonalt mandat for Kliniske etikk-komiteer  
 

Klinisk etikkomité ved St. Olavs Hospital skal utgjøre en viktig del av sykehusets kvalitetsarbeid 
ved å: 

 Bidra til økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling 

 Bidra til bevissthet om og implementering av St. Olavs kjerneverdier 

 Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med spesialisthelsetjenesten 

 Bidra til økt forståelse av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til 
ressursbruk og prioriteringer i helseforetakene 

 Bidra til økte ferdigheter i å identifisere, analysere og avklare etiske spørsmål og dilemmaer 

 Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer før 
og/eller etter at beslutninger tas 

 På forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske spørsmål og dilemmaer kan løses 

 Være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål 
 
Sammensetning: 

 KEK skal ha leder, nestleder og sekretær 

http://www.med.uio.no/iasam/sme/kek/
mailto:Grete.Samstad@stolav.no
mailto:Oyvind.Taraldset.Sorensen@stolav.no
mailto:Maybel.Gjesdal@stolav.no
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 KEK skal være bredt tverrfaglig sammensatt og skal ha med kliniske beslutningstakere 

 KEK skal ha en brukerrepresentant som medlem 

 KEK bør ha deltaker fra kommunal helsetjeneste 

 KEK skal ha medlem med kompetanse i medisinsk etikk 

 KEK bør ha medlem med helserettslig kompetanse eller på eget initiativ etterspørre slik 
kompetanse 

 
Organisering, oppnevning og økonomi: 

 KEK skal være frittstående og uavhengig 

 Medlemmene av KEK oppnevnes av direktøren for helseforetaket 

 Leder og medlemmer oppnevnes for 4 år av gangen med mulighet for forlengelse 

 KEK skal sikres nødvendige ressurser og ha et eget budsjett 

 Leder og sekretær må sikres rammer som gjør det mulig å ivareta arbeidet innenfor vanlig 
arbeidstid ved frikjøp / fristilling av annet arbeid 

 Medlemmene må sikres rammer for å delta i arbeidet og skal ha ressurser for å kunne tilegne seg 
nødvendig kompetanse i klinisk etikk 

 
Arbeidsform: 

 Alle kan henvende seg til KEK. Saker kan også fremmes av medlemmene. 

 Behandling av saker skal som hovedregel skje med basis i anonymiserte pasientopplysninger. Ved 
fravikelse fra hovedregelen om anonymisering, må det innhentes samtykke fra pasienten før saken 
fremlegges for KEK, jf. helsepersonelloven § 22. Medlemmene i KEK har taushetsplikt om 
personidentifiserende opplysninger (eller helseopplysninger) de får adgang eller kjennskap til som 
medlem av komiteen. Deltakere i KEK som ikke omfattes av helsepersonelloven (for eksempel 
jurist og brukerrepresentant) bør underskrive taushetserklæring 

 Komiteen kan på eget initiativ invitere seg selv på besøk i klinikkene 

 Komiteen er ikke et klageorgan og har ingen sanksjonsmyndighet. 

 Komiteen bestemmer selv møtehyppighet og arbeidsform innen mandatets rammer. Komiteen 
skal ha mulighet for å samles på kort varsel i hastesaker. Det legges opp til 10 faste møter i året. 

 Komiteen skal skrive referater. Referatet bør som hovedregel ferdigstilles første arbeidsdag etter 
møtet. Innsendere av saker får skriftlig svar. 

 Komiteen skal skrive årsrapport som sendes til direktør og styret for helseforetaket, og til Seksjon 
for medisinsk etikk, UiO. 

 Komiteens arbeid skal jevnlig evalueres iht gjeldende rutiner for evaluering i helseforetakene 
 

 
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 2012, og ett medlem sluttet. 
.  
 

Klinisk etikk-komité St. Olavs Hospital 2012 

Navn 
Oppnevnt 
(årstall) 

Yrkesbakgrunn 
 

Tittel/Stilling i 
utvalget 

Arbeidssted 

Grete O. 
Samstad 

Sykepleier  
 

Helsefaglig sjef/ 
Leder 

Sentral stab, Fagavdelingen, 
Seksjon for helsefag og 
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2002  utdanning 

Øyvind Taraldset 
Sørensen 
2006 

Prest  
 
 

Hovedprest/ 
Nestleder  

Sentral stab, 
Organisasjonsavdelingen, 
Prestetjenesten 

Marie Aakre 
1998 

Sykepleier  
 
 

Rådgiver, - etikk og 
ledelse 

Sentral stab, 
Organisasjonsavdelingen  

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 
-sluttet i komiteen v/ 
årsskiftet 2012/2013  

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 

Bjørn Bratvik 
2012 

 Brukerrepresentant   

Aud Irene 
Thoresen 
2012 

 Vara brukerrepresentant  

 
 
 
5. Arbeidsform  
 
Møter 
KEK har faste møter første eller andre torsdag i måneden til fast tid med varighet 2,5 timer.  
Sekretær skriver referat påfølgende dag som godkjennes på etterfølgende møte. Som hovedregel unndras 
alle saker, sakslister og referater offentligheten med bakgrunn i Ofl § 5.  
 
Ved henvendelser som haster kan deler av komiteen møte ansatte i klinikken. Det tilstrebes en da 
møtestruktur som følger sekstrinnsmodellen, og hvor en representant fra KEK leder møtet. Sakene blir 
lagt frem for samlet komité i neste ordinære møte.  
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Saker 
De fleste sakene handler om etiske dilemmaer knyttet til beslutninger i pasientbehandlingen.  
I de siste årene har det vært flere henvendelser knyttet til organisasjonsetikk og vanskelige 
ledelsesbeslutninger.  
KEK har også en funksjon som veileder eller lyttepost for helsepersonell som står i vanskelige situasjoner.  
Videre bidrar KEK til å sikre at retningslinjer ivaretar de nødvendige etiske aspektene.  
 
Dersom henvendelsene for eksempel viser seg å være rene klagesaker, personalsaker eller handler om 
faglig uenighet, oversendes de til riktig instans.  
 
Anonymisering, samtykke og dokumentasjon 
Saker legges fram for KEK i anonymisert form, og kan fremmes skriftlig og/eller ved at innmelder selv 
presenterer problemstillingen for KEK. Som hovedregel får de som melder saker skriftlig tilbakemelding 
når saken er behandlet i KEK. Innmelder gis da mulighet til å kvalitetssikre faktaopplysningene før saken 
ferdigstilles.  
 
Det tilstrebes at pasient/pårørende samtykker til at saker som angår dem behandles i KEK. 
Ved saker hvor KEK gir råd eller bidrar som beslutningsstøtte i pasientbehandlingen, gjøres det 
oppmerksom på at svaret bør legges i pasientens journal.   
 
Der KEK er en lyttepost eller har en veiledningsfunksjon gis ikke alltid skriftlig tilbakemelding. Men alle 
henvendelser og møter dokumenteres i KEKs arkiv.  
 
Metode 
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.  I tillegg drøftes 
dilemmaene ut fra prinsippene velgjørenhet, ikke-skade, respekt for autonomi, rettferdighet.  
KEK diskuterer innenfor rammen av både profesjonsetikk, helsefaglig etikk og en mer allmenngyldig 
etikk. 
 
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 for den som har fremmet 
saken. 
 
Et viktig trinn handler om å sette ord på hva som er det etiske dilemmaet. Et etisk dilemma inneholder 
gjerne vanskelige verdivalg eller motstridende interesser, hvor ingen løsning er tilsynelatende gode. 
 
Synliggjøring av KEKs arbeid 

 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. 

 KEK gjøres kjent gjennom informasjon på Virksomhetsportalen, gjennom undervisning og ved å 
arrangere åpne seminarer om aktuelle problemstillinger.  

 En av sykehusets kommunikasjonsrådgivere har fått observatørstatus i KEK i den hensikt å bidra 
til gjøre KEK kjent ved sykehuset og bidra til at eksempler fra innmeldte saker kan presenteres på 
en god måte. Han kan inviteres til å observere prosess og metode ved ”vanskelige saker”.  

 KEK har i 2012 arbeidet med å finne en god form på KEKs hjemmeside ved sykehusets nettsider, 
både internt og eksternt. Målet er en lett synlig hjemmeside som får fram hva KEK er, hvordan 
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KEK kan bidra og vise eksempler på vanskelige spørsmål – alt ved bruk av færrest mulig 
tastetrykk. Vi har valgt å legge oss tett opp i mot hjemmesiden til KEK Helse Bergen. Arbeidet 
med hjemmesiden videreføres i 2013. 

 
 
6. Aktiviteter i 2012 
 
6.1 KEKs rolle og arbeidsform 
 
Årsmelding 
KEKs årsmelding for 2011 ble oversendt SME innen fristen og videre lagt frem for sykehusets 
Kvalitetsutvalg, hvor både administrerende direktør, fagdirektør, klinikksjefer og brukere deltar. Det kom 
positive tilbakemeldinger på innholdet og viktigheten av komiteens arbeid. Årsmeldingen brukes til å spre 
informasjon om komiteens arbeid.  
 
Medlemskap og sammensetning 
KEK fikk i 2012 ny brukerrepresentant og vara for brukerrepresentant. Brukerrepresentanten er leder for 
Brukerutvalget ved St. Olavs Hospital, mens vara er medlem i Brukerutvalget.  
 
Mandat 
KEK utarbeidet i 2012 nytt lokalt mandat tilpasset Felles nasjonalt mandat for kliniske etikk-komiteer, jfr 
kap.3. Mandat ble gjennomgått i møte med styreleder og administrerende direktør i oktober.  
 
Møte med administrerende direktør og styreleder 
KEKs mandat, oppnevning, sammensetting, organisering og arbeidsform ble gjennomgått. Det ble lagt  
spesiell vekt på KEKs rolle i å bidra i vanskelige etiske dilemmaer knyttet til pasientbehandlingen, til etisk 
bevisstgjøring og implementering av kjerneverdiene, samt å bidra i saker knyttet til ressursbruk og 
prioritering.  
 
Styreleder hadde tatt initiativ til et styreseminar med fokus på etikk og omstilling, hvor KEK deltok som 
observatør. Styret ønsker å være bevisst på etiske implikasjoner ved egne vedtak, og at det er en god dialog 
fra utøvende nivå til styrenivå. Særlig i omstillingsprosesser må det settes av tid til etisk diskusjon og 
refleksjon slik at det blir en god sammenheng mellom kvalitet og effektivitet.  
KEK viste til en omfattende sak fra 2011 om etiske konsekvenser ved reduksjon av senger og bemanning. 
Selv om vi kan være enige om at man på alle nivåer av organisasjonen er forpliktet av de samme verdiene 
og det samme lovverket, erfarer vi at verdier vektlegges ulikt på de ulike nivåene, noe som kan bli 
konfliktfylt og føre til mangelfull dialog mellom nivåene. KEK gjorde rede for hvordan saken var blitt 
fulgt opp. Direktør og styreleder er opptatt av at beslutningsprosessene sikrer at vedtak blir faglig 
forsvarlige, og at etiske aspekter inngår i diskusjonene. Det er imidlertid potensial for enda mer fokus på 
de verdimessige aspektene. Direktør og styreleder ønsker å møte KEK hvert år. Man ønsket også en felles 
diskusjon mellom styret og KEK om forslag til etiske retningslinjer for HMN, som er under utarbeidelse.  

 
6.2 Etiske dilemmaer knyttet til pasientbehandling og ansattes arbeidssituasjon. Resymé av 

kasusdiskusjoner fra innmeldte saker (anonymisert).  
  

 Rehabilitering av hardt skadet pasient, med spørsmål om fjerning av trachealkanyle 
Saken ble meldt som en blandet medisinskfaglig og etisk problemstilling. Avdelingen søkte svar på 
handlingsalternativer ved ulike situasjoner som kunne oppstå ved fjerning av kanylen, og hadde behov for 
behandlingsalternativer med støtte ikke bare medisinsk, men også etisk. 
Det ble avholdt et møte som i stor grad handlet om medisinske avklaringer knyttet til trachealkanylen og 
hva som skulle gjøres ved evt. forverring av respirasjonen etter at tuben var fjernet. De medisinskfaglige 
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problemene ble løst ved at anestesilege/medlem av KEK dro til avdelingen. Der ble trackealkanylen 
fjernet og pasienten pustet ubesværet etterpå. Anestesilegen hadde en gjennomgang hvordan 
medisinskfaglige problemer hos pasienten ville ha blitt løst på Hovedintensiv. 
Det var planlagt en oppfølging av sakens etiske aspekter (respekt for liv, pasientens rett til 
medbestemmelse, ikke volde skade, velgjørenhet osv). Dette ble det ikke noe av da avdelingen sa seg 
fornøyd med hjelpen og ikke hadde behov for videre oppfølging. 
 

 Videre behandling av ung pasient med alvorlig sykdom og dyster prognose, som 
respiratorbehandles.  

En ung pasient var kritisk syk og under intensivbehandling i flere måneder. Prognosen var vurdert som 
dårlig og det ble diskutert hvorvidt det var meningsfylt å fortsette behandlingen. Behandlingsteamet 
oppsøkte KEK for å diskutere mulige handlingsalternativer, men også fordi man så det ville bli vanskelig å 
ta opp spørsmålet med de pårørende om å trekke tilbake behandling, da disse var sterkt kritiske til både 
diagnose og behandling. Både dialogen og tilliten var truet. 
Behandlingsteamet brukte mye tid på informasjon, samt innhentet uavhengige vurderinger fra andre 
sykehus. Det ble avholdt to møter mellom behandlingsteamet og KEK med noen ukers mellomrom, hvor 
ulike handlingsalternativer ble drøftet. 
Pasienten kunne senere utskrives fra sykehuset, men med alvorlige senfølger og sannsynlig vedvarende 
behov for tilsyn og pleie.  
 

 Bør leger ved St. Olav delta i reklame for privat øyelegesenter? 
Saken ble tatt opp i KEK på bakgrunn av flere medieoppslag hvor det ble stilt spørsmål ved legenes 
uavhengighet når de anbefalte laseroperasjon ved navngitt øyelegesenter i Trondheim. Dette på bakgrunn 
av deres personlige erfaringer. Saken ble meldt for Rådet for legeetikk, og KEK valgte å ikke uttale seg. 
 

 Ønske om å få slettet en sakkyndig erklæring fra egen journal 
En legeerklæring som var utarbeidet på vegne av NAV inneholdt feilaktige opplysninger og var skrevet på 
en ironisk og ikke objektiv måte. Pasienten ønsket å få slettet erklæringen og klagde til Helsetilsynet. Legen 
fikk anmerket at erklæringen ikke var i tråd med god yrkesetikk. Pasienten tok så kontakt med sykehuset 
for å få slettet erklæringen som ligger ved journalen. Sykehuset gikk med på å sperre erklæringen slik at 
ingen flere får lese den, men ikke slette den. Man ønsket ikke å slette "feil".  
Pasienten følte seg fortsatt krenket og spurte om temaet interesserte KEK. Hun var klar over at KEK ikke 
kunne gjøre noe med erklæringen.   
 
Saken ble diskutert. KEK svarte at saken var av prinsipiell interesse, spesielt med tanke på 
autonomiprinsippet og verdien respekt. KEK var også kjent med lignende saker hvor pasienter føler seg 
krenket og uriktig behandlet. Men KEK så ikke at en behandling av den aktuelle saken kunne utgjøre noen 
forskjell for denne pasienten.  
 

 En pasient ønsket en behandling som behandlingsansvarlig lege mente ikke ville være til 
nytte 

En behandlingsansvarlig overlege la fram en sak hvor det var oppstått uenighet mellom pasienten og 
behandlingsteamet vedrørende videre behandling av pasientens alvorlige sykdom. Pasienten ønsket et 
snarlig tilbud om en type avansert behandling som behandlingsteamet mente ikke vil være til nytte.  

Behandlingen var svært ressurskrevende. Overlegen ønsket å følge retningslinjer som bl.a. innebar flere 
undersøkelser samt utprøving av enklere behandling før evt. avansert behandling. Legen begrunnet sitt 
behandlingsvalg med utgangspunkt i pasientens prognose og muligheter til å påvirke livskvalitet, og mente 
at den avanserte behandlingen ville forlenge pasientens plager. Velgjørenhetsprinsippet var truet. 

Etter en gjennomgang konkluderte KEK med at hensynet til pasientens og de nære pårørendes beste, 
prinsippet om å ikke skade pasienten eller å krenke pasientens verdighet, rettferdighet og likeverd overfor 



 

 

 

Årsmelding 2012 for Klinisk etikkomité St. Olavs Hospital HF - Satsingsområder 2013  

12/1644-29 Arkiv: 012    Side 9 av 12 

 

andre pasienter, snarere taler mot den avanserte behandlingen enn for. KEK mente at hensynet til disse 
prinsippene veide tyngre enn hensynet til pasientens ønske om avansert behandling. 

 

 En pasient med kronisk sykdom ønsket assistert befrukting  
Saken ble meldt av en overlege og gjaldt en kvinne som på grunn av kronisk sykdom ikke var i stand til å 
få barn, og ønsket assistert befrukting. Tester som kvinnen hadde gjennomgått lå ikke innenfor den 
anbefalte grensen for å starte et svangerskap. Kvinnen og ektefellen var informert om at assistert 
befruktning ville utgjøre en risiko for både henne og fosteret. Til tross for dette ønsket de assistert 
befruktning.  
 
KEK festet seg primært ved det medisinske risikoaspektet, og så at prinsippet om å ikke påføre skade og 
rettferdighetsprinsippet ble satt på spill hvis man valgte å behandle paret. KEK understreket at komitéen 
ikke kjente til hvor stor risiko de dårlige testresultatene utgjorde, men valgte å legge vekt på bekymringen 
behandlingsansvarlig lege ved Fertilitetsseksjonen uttrykte for risikoen behandlingen ville kunne påføre 
mor og barn, og legens problemer med å gjennomføre behandlingen på bakgrunn av dette.  
 
KEK konkluderte med at å ikke tilby behandling var etisk forsvarlig. Behandlingen var ikke livreddende og 
det var høy risiko for komplikasjoner, noe som ville komme i konflikt med prinsippet om ikke å skade. 
Dette veide tyngre enn respekten for parets autonomi. Legens vegring mot å starte behandlingen var også 
tungtveiende da han, i form av en ”medskaper” av et barn, var part i saken og ikke burde gå på akkord 
med egen faglig og etiske overbevisning.  
 

 Hjemsending av døende pasient i strid med pasientens og de pårørendes ønsker 
Pårørende til en inneliggende alvorlig syk og døende pasient henvendte seg til KEK pga planer om 
hjemsending, i strid med pasientens og de pårørendes ønsker. Pårørende mente også at hjemkommunen 
ikke hadde kompetanse til å gi nødvendig lindrende behandling. Respekten for pasientens autonomi og 
retten til en verdig død syntes å være satt på spill. 
KEK tok kontakt med avdelingen, bl.a. for å høre om det var samsvar mellom de pårørendes og 
behandlingspersonellets oppfatning av hvor syk pasienten var, og hvor realistisk det var at 
hjemkommunen kunne stille opp. Avdelingen mente at det hele tiden hadde vært samsvar mellom 
behandlingspersonellets og pårørendes oppfatning av hvor dårlig pasienten var, og det ble bekreftet at 
hjemstedkommunen hadde hatt behov for bistand. Pasienten ble nå vurdert som døende og skulle ikke 
sendes hjem. Pasient og pårørende ble etter dette forsikret at de fikk være i ro, og pasienten døde fredfullt 
samme ettermiddag.  
 
I følge sykehusets retningslinje skal det være faglig og etisk forsvarlig å skrive ut pasienten når denne 
meldes som utskrivingsklar. KEK mener at sykehusets prosedyrer og retningslinjer bør bli enda tydeligere 
på at pasient og pårørendes ønsker må legges til grunn for hvilket omsorgsnivå som skal tilbys i livets 
sluttfase. KEK har foreslått overfor Samhandlingsavdelingen at døende pasienter bør nevnes i retningslinjen 
som en spesielt sårbar gruppe.  
Både lovverk og yrkesetiske retningslinjer forplikter oss til å bidra til trygghet og verdighet i livets sluttfase. 
Tilsvarende forpliktelser inngår i kjerneverdiene respekt og medbestemmelse. God informasjon og 
kommunikasjon omkring omsorgstilbudet er avgjørende for at pasient og pårørende skal kunne ta de gode 
valgene. 
 

 Pasienter eller pårørende som truer med media hvis de ikke får gjennomslag for ønsket 
behandling 

KEK har både i år og tidligere år vært involvert i saker hvor vanskelige avgjørelser om behandlingsvalg 
kompliseres ved uenighet mellom behandlere og pasienter/pårørende.  Frykten for medieoppslag synes å 
utgjøre en risiko for at beslutningsprosessen ikke blir god. KEK har erfart at det er nyttig å henvise til 
Nasjonal veileder for beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling.  
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6.3 KEKs arbeid med organisasjonsetikk 
 

 KEKs bidrag i Pasienterfaringsundersøkelsen 2012 
KEK er representert i prosjektgruppen som utvikler og bidrar til pasienterfaringsundersøkelse 
ved sykehuset, et prosjekt som varer ut 2013. Hensikten er å avdekke forbedringsområder. Pasientene gir 
tilbakemelding både på den konkrete helsetjenesten de har mottatt, og hvordan de blir møtt som pasient 
og pårørende av sykehusets ansatte. Sykehusets kjerneverdier er forsøkt operasjonalisert i spørsmålene. 
Eksempler på forbedringsområder er ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon ved utreise, samtale, 
involvering og medbestemmelse. 
 

 KEK bidrag i utvikling av etiske retningslinjer for Helse Midt-Norge 
St. Olavs Hospital fikk i mars et utkast til generelle etiske retningslinjer for Helse Midt-Norge. KEK ble 
bedt om å utarbeide en uttalelse til styret. Det var ikke lagt opp til høring i organisasjonen. KEK var 
positiv til at det utarbeides etiske retningslinjer, men kritisk til både prosess, språk og form. Styret ved St. 
Olavs Hospital anmodet Helse Midt-Norge om å involvere pasienter, ansatte og de kliniske etikkomiteene 
i den videre prosessen fram mot endelig vedtak. KEK ble deretter involvert i en regional arbeidsgruppe 
som har bearbeidet retningslinjene videre før de sendes ut til en bred høring i 2013. 
 

 Etikk som en viktig del av kvalitetsarbeidet  
Temaet på årets fagdag ledelse var kvalitet. Målet for KEKs foredrag på fagdagen var å synliggjøre etikk 
som en viktig del av sykehusets kvalitetsarbeid, i vanskelige beslutningsprosesser innen pasientbehandling 
og ledelse. I foredraget ble det vist eksempler på hvordan verdier kan settes på spill og betones ulikt på 
ulike nivå i organisasjonen. Videre ble det vist til verktøy som kan benyttes, bl.a. 6-trinnsmodellen, 
Nasjonal veileder for beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke 
og døende, pasienterfaringsundersøkelser m.v. 
 

 Bevisstgjøring av St. Olavs Hospital sine kjerneverdier 
To medlemmer i KEK deltar som lederveiledere i sykehusets lederutviklingsprogram Synlig og ansvarlig. 
Det er gode evalueringer fra deltakerne 
 

 Etterlysing av sykehusets kjerneverdier på sykehusets hjemmeside 
KEK har påpekt overfor administrerende direktør at kjerneverdiene er fjernet fra sykehusets hjemmeside, 
og bedt om at de må få en sentral plass slik de hadde tidligere. 
 
6.4 KEKs arbeid med retningslinjer 
 

 Kan helsepersonell bli venn med pasienter på Facebook? 
KEK mottok en bekymringsmelding fra en overlege vedrørende deling av Facebook-kontoer mellom 
ansatte og pasienter. Klinikksjefen bad KEK vurdere saken og gi en uttalelse for hele sykehuset. 
 
Veilederen fra Helsedirektoratet om bruk av sosiale medier var lagt ut på sykehusets intranett sammen 
med en sykehusintern anbefaling. Disse bruker uttrykk som vær varsom og oppfordre ansatte til ikke å bli 
venner med pasienter på sosiale medier. Dette var i samsvar med Rådet for legeetikk og Rådet for 
sykepleieetikk som anbefaler at ansatte ikke bør bli venner med pasienter på Facebook. Men KEK fant 
også at enkelte sykehus har gitt klare føringer på at man ikke skal bli venner med pasienter på Facebook. 

 
KEK tok utgangspunkt i pasienters og ansattes rett til autonomi og medbestemmelse, og vurderte dette 
opp mot taushetsplikt og personvern. Man vurderte også helsepersonells profesjonelle rolle og faglige 
integritet dersom man blir venn med pasienter på Facebook. Prinsippene om ikke å skade og å gjøre vel 
imot var også en del av vurderingen. 



 

 

 

Årsmelding 2012 for Klinisk etikkomité St. Olavs Hospital HF - Satsingsområder 2013  

12/1644-29 Arkiv: 012    Side 11 av 12 

 

 
KEK mener at kommunikasjon mellom behandlende helsepersonell og pasienter på Facebook kan føre til 
uheldige bindinger og mistillit som kan true både habiliteten og den profesjonelle distansen som er en 
forutsetning for god pasientbehandling. Videre mener vi at personvernet til pasient og ansatt svekkes, 
siden personer, sykehusopphold og fagmiljø kan bli identifisert. Selv om man ikke diskuterer behandling 
og sykdomsdetaljer på Facebook, kan troverdigheten og tilliten til helsepersonell bli ødelagt når 
informasjon legges ut på sosiale medier og spres videre. 
 
KEKs anbefaling er at helsepersonell i et behandlingsforhold ikke skal bli venner med pasienter på sosiale 
medier. Når vi sier ”skal” og ikke ”bør” er det fordi erfaringen så langt viser at nasjonal veileder og intern 
retningslinje ikke er tilstrekkelig til å ivareta personvern og profesjonalitet i behandlingsforholdet. 
 

 Offentliggjøring av uønskede hendelser (3-3-meldinger) på nett 
Sykehuset Østfold Fredrikstad legger ut meldinger om uønskede hendelser, såkalte 3-3 meldinger, på sin 
hjemmeside. Man har valgt å legge fram anonymiserte versjoner av alle meldinger med unntak av de som 
omhandler selvmord. KEK ble kjent med at direktøren i Helse Midt-Norge ønsket å gjøre det samme ved 
St. Olavs Hospital, og fikk en henvendelse om hvilke etiske momenter som burde vektlegges i 
retningslinjene for slik publisering på nett.   
 
Argumentene for mer åpenhet om uønskede hendelser var at dette kunne skape større troverdighet og tillit 
i befolkningen og mer realistiske forventninger til helsetjenesten. Videre har man ment at dette viser at 
tjenesteyter fokuserer på kvalitet, læring og forebyggende tiltak, og at medarbeidere ser at hendelsene 
trekkes fram og analyseres på en skikkelig måte. I Sverige har lignende publisering ført til at antall 
presseoppslag om negative hendelser har gått ned. 
 
Komiteen fant at åpenhet omkring uønskede hendelser i helsevesenet kan ha mange positive sider med 
tanke på læring og forbedring, men også at åpenheten kan true personvern og taushetsplikt. Flere var 
usikre på om lokal offentliggjøring av disse hendelsene bidrar til å styrke tilliten til sykehuset eller berolige 
en pasient som forbereder seg på innleggelse og behandling.  Brukerrepresentanten i komiteen var usikker 
på om pasientene virkelig etterspør denne informasjonen.  Hvorvidt sykehusenes omdømme styrkes av at 
antall presseoppslag går ned er usikkert.   
 
Komiteen fant at publisering av uønskede hendelser må gjøres med avgjørende vekt på personvern og 
anonymisering av den aktuelle pasienten.  Man antar at det i enkelte saker likevel vil være vanskelig å 
unngå at pasientene blir identifisert, og noen saker bør kanskje av den grunn ikke publiseres.  Hendelser 
som omhandler selvmord bør ikke offentliggjøres. 
 
KEK hadde altså flere kritiske bemerkninger til offentliggjøring av uønskede hendelser på nett, men 
anbefalte at eventuell publisering kunne skje under forutsetninger som nevnt ovenfor. Styret for St. Olavs 
Hospital fattet den 20/12-12 vedtak om at 3-3 meldinger skal offentliggjøres på nett med virkning fra 1/1-
13, og ordningen skal evalueres etter ett år.  
 

 Hvordan håndtere trusler mot behandlingspersonell? 
KEK har fått meldt saker der det har blitt fremsatt direkte voldstrusler mot personell involvert i 
pasientbehandlingen, med store konsekvenser for både pasient og personell. KEK har kontaktet 
Kvalitetsseksjonen for utarbeidelse av prosedyre som fastslår 0-toleranse i forhold til trusler. KEK ønsket 
en avklaring rundt hvem som skal anmelde trusler eller vold mot ansatte, den fornærmede selv eller St. 
Olavs Hospital som arbeidsgiver. (Ny prosedyre forelå i jan. -13) 
 
6.5 Øvrige temaer KEK har vært opptatt av 
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 KEK inviterte Helse- og sosialombudet i Sør-Trøndelag til å legge fram Årsrapporten for 2011. Av 
totalt 284 saker fra St. Olavs Hospital handlet 47 om mangelfull omsorgsfull hjelp (ha respekt, vise 
empati, se pasienten som person) og 42 om oppførsel.  Dette er områder som Helse- og 
sosialombudet mener KEK bør ha økt fokus på. 

 Undervisning og formidling: 
o KEK har hatt undervisning om KEK/etikk ved introduksjonskursene for nytilsatte.  
o KEK bidrar i verktøykassekurs for ansatte i følgende emner:  

 Hverdagskultur og etiske dilemma 

 Hverdagskultur og etisk refleksjon  

 Holdningskalender er innført som førjulstradisjon på Barn intensiv. Et nytt utsagn basert på våre 
kjerneverdier, hverdagskultur og etiske dilemmaer ligger i hver luke. Luken åpnes hver morgen og 
er grunnlag for refleksjon i spisepausene på alle tre vaktskift – så sant driften tillater det. Denne 
ledes av avd.spl. / driftsansvarlig sykepleier.  

 
6.6 Deltagelse på interne og eksterne kurs og seminar 
 

 4 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 SMEs etikkseminar på Metochi, Hellas. Leder holdt foredraget ”Må leder 
være lege” med fokus på lederrollen og KEKs samlede kompetanse. 

7. Vurdering av året som har gått 
 

 KEK har hatt 10 ordinære møter i 2012 og 6 møter med behandlingspersonell utenom dette. 
Ingen møter er avlyst.  

 KEK har hatt 13 medlemmer i 2012, hvorav 1 har hatt delvis permisjon. Gjennomsnittlig oppmøte 
har vært 6. Kompetansen er god. 

 Tilfanget av saker har vært høyere enn i 2011, med 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.  

 
8. Satsingsområder for 2013 
 

 KEK vil i 2013 ha særlig fokus på komiteens kompetanse og arbeidsform. Det planlegges et 
internt seminar i mars hvor vi går i dybden på aktuelle temaer fra siste Metochi-seminar. 

 KEK vil arbeide for at samtlige klinikker ved sykehuset blir kjent med KEKs arbeid. 
 
9.  Budsjett 2013  Budsjett 
 

 KEK er tildelt 79.000 kr til drift i 2013. I tillegg skal KEKs budsjett dekke sekretær i 30 % stilling.  

 

 


