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1. Bakgrunn, mandat og oppnevning 
 
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).  
 
St. Olavs Hospital har hatt Klinisk etikkutvalg siden 1998. Høsten 2011 vedtok Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) et felles nasjonalt mandat for kliniske etikk-komiteer, og i 
Oppdragsdokumentet for 2012 presiseres at mandatet skal legges til grunn for komiteens virksomhet. 
Mandatet til KEK ved St. Olavs Hospital (vedlegg 1) ble i 2012 tilpasset Felles nasjonalt mandat for 
Kliniske etikk-komiteer.  
 
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 1 nytt medlem i 2013, og ett medlem sluttet. Se vedlegg 2, oversikt over medlemmer i 2013.  

 

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.  

Anbefalt arbeidsform er utdypet i Manual for kliniske etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten: 
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/manualer/index.html 
 
Alle komiteer skal rapportere etter en fast mal 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 

 
3. Møter, saker og arbeidsform 
 
Møter – faste og ad hoc 
KEK har møter første eller andre torsdag i måneden. Saker kan meldes skriftlig og/eller ved at innmelder 
presenterer problemstillingen muntlig for KEK.  
 
Ved henvendelser som haster kan deler av komiteen møte ansatte i klinikken. Det tilstrebes en 
møtestruktur som følger sekstrinnsmodellen, hvor en representant fra KEK leder møtet. Sakene blir lagt 
frem for samlet komité i neste ordinære møte.  
 
Tre hovedkategorier saker som meldes inn for KEK 

 Etiske dilemmaer knyttet til beslutninger i pasientbehandlingen, dvs behandlingsvalg  

 Henvendelser knyttet til organisasjonsetikk, prioriteringer og vanskelige ledelsesbeslutninger 

 Veiledning/være lyttepost for helsepersonell som står i vanskelige situasjoner  
 
I tillegg bidrar KEK til å sikre at retningslinjer ivaretar de nødvendige etiske aspektene. KEK kan i den 
forbindelse være høringsinstans både lokalt og nasjonalt. 
 

http://www.med.uio.no/iasam/sme/kek/
mailto:Grete.Samstad@stolav.no
mailto:Oyvind.Taraldset.Sorensen@stolav.no
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Dersom henvendelsene viser seg å være rene klagesaker, personalsaker eller handler om faglig uenighet, 
oversendes de til riktig instans.  
 
Anonymisering, samtykke og dokumentasjon 
Det tilstrebes at pasient/pårørende samtykker til at saker som angår dem behandles i KEK. Der dette ikke 
er aktuelt, skal sakene anonymiseres. Selv om det ikke har skjedd så ofte, har vi gode erfaringer med at 
pårørende møter KEK sammen med behandlingspersonell.  
 
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. Selv om alle referater og saker 
som omhandler pasienter, pårørende og/eller helsepersonell er anonymisert, unndras de som hovedregel 
offentligheten (jf. offentleglova § 13, § 14). 
 
Ved saker hvor KEK gir råd eller bidrar som beslutningsstøtte i pasientbehandlingen, gjøres innsender 
oppmerksom på at uttalelsen eller deler av denne bør legges i pasientens journal, jfr Manual s 28.   
 
Der KEK er en lyttepost eller har en veiledningsfunksjon gis ikke alltid skriftlig tilbakemelding. Men alle 
henvendelser og møter dokumenteres i KEKs arkiv.  
 
Metode 
Som oftest benyttes sekstrinnsmodellen, som anbefalt av SME ved UiO, jfr Manual s 24. 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 kan føre fram til en 
konklusjon eller et råd som kan fungere som beslutningsstøtte for den som har fremmet saken. 
 
Et viktig trinn er 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. 
 
I drøftingene tar KEK ofte utgangspunkt i sykehusets kjerneverdier og allment aksepterte medisinske og 
helsefaglige etiske prinsipper. 
 
KEK oppfordres til å sende anonymiserte kasuistikker til SME ved UiO, slik at de kan brukes til læring. 
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/kasuistikker/ 
 
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.  

 KEK har knyttet til seg en av sykehusets kommunikasjonsrådgivere for å bidra til gjøre KEK kjent 
ved sykehuset og bidra til at eksempler fra innmeldte saker kan presenteres på en god måte.  

 KEK arbeider med å finne en god form på KEKs hjemmeside ved sykehusets nettsider, både 
internt og eksternt.  

 
 
4. Aktiviteter i 2013 
KEK har hatt 10 ordinære møter i 2013, hvorav ett var kombinert med et internt seminar. Ingen møter 
har blitt avlyst. 
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Vi har vært 12 medlemmer i 2013, og gjennomsnittlig oppmøte har vært på 8. Vi har hatt flere ad hoc-
møter knyttet til enkeltsaker hvor kun deler av KEK har møtt.   
 
4.1 Saker som har omhandlet etiske dilemmaer knyttet til beslutninger i pasientbehandlingen, 

dvs behandlingsvalg 
 
KEK har behandlet 4 saker innenfor denne kategorien i 2013, hvorav 3 har vært prospektive.  
 
De etiske dilemmaene har vært knyttet til konsekvenser ved både igangsetting og tilbaketrekking av 
behandling, hos både unge og gamle alvorlige syke pasienter.  
Det kan ha vært usikkerhet eller uenighet behandlere i mellom, eller uenighet mellom pasient/pårørende 
og behandlingsteam om behandlingsvalg. I to av sakene, som begge gjelder barn, ser vi hvordan 
behandlingsgrenser flyttes og optimismen øker ved ny kunnskap om nye behandlingsmetoder. Det har 
likevel vært stor usikkerhet om behandlingen vil føre fram, og dilemmaer har oppstått når man ser at 
behandlingen i seg selv påfører pasienten mer ulempe enn nytte.   
 
Felles for sakene har vært at særlig velgjørenhetsprinsippet og respekten for pasientens liv og verdighet har 
vært satt på spill. KEK har særlig argumentert ut fra prinsippet om ikke å skade/krenke. Man har også 
vært opptatt av rettferdighetsprinsippet når man har vurdert avansert behandling som i tillegg er svært 
ressurskrevende.  
 
Bekymringsmelding vedrørende risikofylte kirurgiske inngrep på skrøpelige eldre, med spørsmål 
om overbehandling. 
Bekymringen var knyttet til en relativt ny behandlingsmetode for alvorlig hjertesykdom, hvor indikasjoner, 
valg av behandlingsform og behandlingsresultater ikke var godt nok kommunisert overfor bl.a. 
fysioterapeuter og sykepleiere. KEK tok kontakt med kirurg, og fikk forståelse av behandlingen er et godt 
tilbud overfor svært skrøpelige eldre, hvor tradisjonell kirurgi vil ha for høy risiko. Fortsatt er det en viss 
risiko for komplikasjoner, og da kan det bli det en lang rehabilitering, evt. død. Det er særlig disse tunge 
rehabiliteringstilfellene fysioterapeutene møter. KEK konkluderte med at bekymringen kunne trolig ha 
vært unngått dersom alt involvert helsepersonell hadde vært bedre informert om nye behandlingsformer, 
indikasjoner og mulige komplikasjoner. Det er imidlertid viktig å følge opp slike bekymringsmeldinger. 
 
Ulike syn i behandlingsteamet om behandlingsnivå for barn med alvorlig diagnose og prognose  
KEK er blitt informert om saken gjennom flere møter. KEK har ikke gitt råd, men en representant fra 
KEK har bidratt inn i behandlingsteamet som samtalepartner/veileder.  
Foreldrene var forberedt på at barnet ville dø ved fødselen, men det viste seg likevel å puste selv i noen 
dager. Barnet har siden blitt holdt i live ved hjelp av intensivbehandling, men hadde store plager da KEK 
ble informert første gang. Etter hvert kunne man gjennom nye behandlingsmetoder redusere plagene. 
Videre fant man dokumentasjon fra utlandet hvor barn med tilsvarende diagnose hadde levd i flere år. På 
denne bakgrunn valgte man å fortsette intensivbehandlingen. Den videre diskusjonen gikk på hvorvidt 
intensivbehandlingen skulle videreføres i intensivenhet eller hjemme, med de konsekvenser de ulike 
handlingsvalgene ville få for barnet, familien og ressurssituasjonen. Barnet ligger fortsatt på intensivenhet. 
 
Pasientautonomi - pasient som ikke ønsket å la seg operere 
En pasient skulle opereres for en påvist kreftsvulst. Operasjonen innebar en viss risiko, men ble vurdert 
som nødvendig ut fra både pasientens prognose, plager og etter hvert verdighet. Behandlingsteamet hadde 
gjort en stor innsats i forhold til å informere, bygge tillit og følge opp overfor pasient og pårørende. 
Pasienten nektet nå å la seg operere, og overlege og sykepleier bad om råd fra KEK. 
 
Det var uklart om pasienten var psykotisk og dermed ikke samtykkekompetent, og hvorvidt man da skulle 
fatte tvangsvedtak, hente pasienten hjemme, medisinere og operere som planlagt. Det etiske dilemmaet var 
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knyttet til en potensiell konflikt mellom autonomiprinsippet på den ene siden og kravet om å gjøre vel 
imot og prinsippet om ikke å skade på den andre siden.  
Det ble foreslått å benytte psykiater fra Konsultasjonspsykiatrien for å avklare spørsmålet om 
samtykkekompetanse. Konklusjonen var at pasienten var samtykkekompetent og at beslutningen om å 
motsette seg operasjon var fattet på et rasjonelt, ikke-psykotisk grunnlag. Pasientens ønske om ikke å la seg 
operere ble respektert.  
En lignende sak omtales i Tidsskriftet for Den norske legeforening (18/2013) "Pasientautonomi er ingen 
enkel sak." Her påpekes viktigheten av å finne ut hvorfor pasienten nekter, og om det kan skyldes en 
depresjon. Pasientautonomi må forstås i en sosial kontekst og fritar ikke helsearbeideren for ansvar.  
 
Dilemma knyttet til å finne grensen for behandling av alvorlig sykt nyfødt barn  
Deler av KEK møtte foreldre og behandlingsteam. Det for tidlig fødte barnet ble operert umiddelbart 
etter fødselen. Påfølgende komplikasjoner gjorde at man nå vurderte å begrense den livsforlengende 
behandlingen, en type behandling som også påførte barnet komplikasjoner og plager. Foreldrene har følt 
seg ansvarlig for behandlingsvalg.  Problemstillingen vanskeliggjøres ut fra nye signaler om nye 
behandlingsmetoder.  
Foreldrene var inneforstått med at barnet ikke ville kunne leve lenge med sin tilstand, men ønsket at det 
skulle få livsforlengende behandling så lenge plagene var akseptable og ikke behandlingen innebar 
respiratorbehandling, blodtrykkshevende medisiner med mer.  
I tillegg til autonomiprinsippet var prinsippene om velgjørenhet og respekt for liv samt prinsippet om ikke 
skade/krenke satt på spill.  
Konklusjonen i møtet ble at man skulle videreføre dagens behandlingsnivå så lenge barnet syntes å ha det 
bra, men at man skulle gjøre opp status hver uke i forhold til analysesvar, symptomer og plager. Imidlertid 
ville legene undersøke nærmere det man hadde fanget opp av nye behandlingsmetoder i utlandet. Dette 
var nevnt for foreldrene som en type eksperimentell behandling med svært usikkert resultat. 
 
Det ble holdt et møte med behandlingsteamet et par uker senere.  Selv om noen av barnets plager og 
symptomer hadde bedret seg, vurderte man tilstanden som like alvorlig. Det ble gjort rede for mulig 
kirurgi, fortsatt med svært usikkert resultat både på kort og lang sikt. Diskusjonen gikk på hvorvidt det på 
bakgrunn av de nye opplysningene var mindre relevant å begrense behandling nå, enn for to uker siden. 
De samme etiske prinsippene var satt på spill, men måtte nå også ses opp mot rettferdighetsprinsippet og 
ressursbruk.  
Man landet på et behandlingsnivå som var mer omfattende enn det foreldrene gav uttrykk for at de ønsket 
for barnet i forrige møte, bl.a. respiratorbehandling ved akutt respirasjonssvikt. Etter nye samtaler med 
foreldrene fikk KEK tilbakemelding om at man går inn for aktiv behandling av symptomer og 
komplikasjoner ut fra en forståelse av at senere kirurgisk behandling vil føre fram.  
 
Verdighet i livets sluttfase – pasienters rett til medbestemmelse knyttet til hvor man skal 
oppholde seg 
Dette er oppfølging av tidligere sak knyttet til planer om hjemsending av døende pasient, som var i strid 
med pasient og pårørendes ønsker. Saken ble aktualisert på nytt etter et avisoppslag om at døende skal få 
slippe å være på sykehus, underforstått at sykehjemmene nå er bedre rustet med senger, personell og 
kompetanse. KEK er bekymret for de døendes situasjon både i sykehus og i kommunen. Sykehuset 
reduserer antall senger, og kommunene mangler både nødvendige heldøgnsplasser og kompetanse. Som en 
følge av Samhandlingsreformen synes det å være behov for en plan for verdig død. KEK bad om å få 
drøftet saken i Samarbeidsutvalg mellom St. Olav og kommunene om inn- og utskriving av pasienter. 
Intensjonen var å tydeliggjøre i samhandlingen hvilket omsorgsnivå man skal tilby i livets sluttfase. Det var 
enighet i møtet om at kompetansebygging er en forutsetning for at døende pasienter skal få et helhetlig 
tilbud, og at dette må følges opp videre. 
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Tidligere sak om beslutning om behandlingsvalg hos enkeltpasient som ble til en sak om 
prioritering og likebehandling i og mellom helseregioner, samt en diskusjon om medias rolle. 
Saken ble drøftet på flere møter og lagt fram på Nasjonal høstseminar for kliniske etikkomiteer i Oslo.  
Her nevnes noen av lærepunktene: 
Hvordan en sak framstilles i media har store konsekvenser for forståelsen av saken. Det kan forstås som 
en prioriteringssak, et spørsmål om hvordan helsepersonell skal fortolke og forholde seg til gjeldende 
faglige retningslinjer, eller et kommunikasjonsproblem. Hvem som møter media får også konsekvenser. Et 
sentralt spørsmål blir hvem som møter media og ledelsens rolle i saker hvor faglig begrunnede 
beslutninger settes under press.  
 
KEK har diskutert egen rolle i saken. KEK har mandat til å gå inn i saker der det er konflikt mellom 
fagfolks medisinskfaglige skjønn og pasientens uttalte ønske. KEK må også våge å ta opp  
prioriteringssaker der rettferdighetsprinsippet utfordres. Man bør i sine uttalelser innholdsbestemme 
begrepene, f. eks. ”faglig integritet”. Dette er ikke et spørsmål om fagfolks følelser, men om fag, etikk og 
prioritering.  

 
I kjølvannet av denne saken kan det være grunn til å frykte at behandlere som skal forholde seg til 
komplekse lidelser og vanskelige beslutninger i større grad vegrer seg mot å treffe beslutninger om å 
begrense livsforlengende behandling. Konsekvensen vil kunne bli unyttig overbehandling til ulempe og 
skade for pasienten, pårørende og samfunnet. 

 
 

4.2 Klagesaker/saker hvor KEK har stått som kopiadressat 
KEK har ved flere anledninger vært kopiadressat i klagesaker som har gått til administrerende direktør 
og/eller Fylkeslegen. Pasient eller pårørende har stilt spørsmål ved medisinsk etisk forsvarlighet ved 
behandling og oppfølging. KEK har som rutine å avvente sykehusets og/eller Fylkeslegens svar før vi evt 
går inn i klagesaker, og da med fokus på de etiske aspektene.  
 
I en av klagesakene ble det stilt spørsmål ved hvordan helsetilbudet ivaretas på helgedager og i 
ferieavvikling, hvordan sykdommens alvorlighetsgrad underkommuniseres og hvordan legers 
tilgjengelighet for fastleger gjør at samtaler mellom leger og pasienter i sykehuset avbrytes av telefoner.  
I denne saken valgte KEK å gjennomgå Fylkeslegens tilbakemelding til sykehuset sammen med pårørende. 
Tema for samtalen var Fylkeslegens påpeking av mangelfull kommunikasjon og respekt overfor pasient og 
pårørende, og hvordan KEK kan benytte saken i læringsøyemed. Pårørende var fornøyd med 
gjennomgangen.  
 
 
4.3 KEKs arbeid med organisasjonsetikk, prioriteringer og vanskelige ledelsesbeslutninger 
 
Pasienterfaringsundersøkelsen 2011 - 2013 
KEK er representert i prosjektgruppen som utvikler og bidrar til pasienterfaringsundersøkelse 
ved sykehuset, et prosjekt som avsluttes ved årsskiftet. 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.  
 
Utarbeidelse av etiske retningslinjer for Helse Midt-Norge 
KEK stilte seg kritisk til både prosess, språk og form når det gjaldt de første utkastene til etiske 
retningslinjer i 2012. Styret ved St. Olavs Hospital anmodet så Helse Midt-Norge om å involvere pasienter, 
ansatte og de kliniske etikkomiteene i den videre prosessen fram mot endelig vedtak, hvorpå KEK ble 
involvert i en regional arbeidsgruppe. Nytt utkast ble sendt til høring i helseforetakene i 2013, og KEK 
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forberedte saken på nytt for Styret. Styret bad administrerende direktør utarbeide en plan for 
implementering av de etiske retningslinjene, når disse blir endelig vedtatt. Direktøren varsler nå to 
prosesser – en om implementering av de etiske retningslinjene, og en om gjennomgang av overordnet 
strategi, inklusive sykehusets verdigrunnlag. Han adresserer diskusjonen om kjerneverdiene inn i 
strategiprosessen. KEK ønsker å bidra i denne diskusjonen.  
 
Hvor mange senger trenger St. Olav? 
KEK har tidligere uttalt seg om sengetallet ved St. Olav i den såkalte Sengediskursen (2011). Vi bad derfor 
om et møte med samhandlingsdirektøren etter å ha mottatt bekymringsmeldinger knyttet til en ny 
vurdering av sengetallet, blant annet med forslag om å omdisponere senger til en egen sengepost for 
utskrivingsklare pasienter. KEKs vurdering kan oppsummeres slik: 
Forslaget kan på sikt bidra til at de som trenger det mest, får helsehjelp, ut fra prinsippet om rett pasient 
på rett sted til rett tid. Det vil i så fall være i tråd med både rettferdighetsprinsippet og prinsippet om å 
gjøre vel imot. KEKs bekymring knytter seg til usikkerhet om omdisponeringen av senger vil ha den 
forutsatte virkningen. Det vil i så fall kunne komme til å øke presset ytterligere på de sengepostene som 
må avgi senger. Et press som i sin tur vil kunne gå på bekostning av pasientsikkerhet og mulighet for å gi 
omsorgsfull hjelp. Rettferdighetsprinsippet og prinsippet om ikke å skade vil da kunne bli utfordret. 
 
Inneliggende pasient som ruset seg 
Henvendelsen kom fra en sykepleier på sengepost vedrørende en innlagt pasient som brukte narkotika. 
Han virket ruset etter å ha hatt besøkt av sine kamerater. Kan man kreve at en pasient ikke forlater 
avdelingen i den hensikt å ruse seg? KEK mente det måtte være mulig å sette slike grenser, både av hensyn 
til forsvarlig behandling (rusmiddel kombinert med behandling/medisinering), medpasienter og ansatte. 
 

 
4.4 Henvendelser knyttet til retningslinjer 
 
Høring på Nasjonal veileder for beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende 
behandling 
KEK koordinerte klinikkenes høringssvar i tillegg til at KEK leverte en egen høringsuttalelse. KEK var 
opptatt av at det er særlig i vanskelige situasjoner hvor det er uenighet mellom involverte parter, at man 
trenger en slik veileder.  

 
Høring på forslag om ordning med livssynsnøytralt livstestamente 
KEK var positiv til et offentlig standardisert dokument vedrørende livstestamente, men hadde 
kommentarer til både begrepsbruk, etablering og registrering av ordningen. Her siteres også noen generelle 
betraktninger fra KEK: «Det kan være nyttig å reflektere over nødvendigheten av livstestamente.  
Det er et paradoks at vi må utvikle systemer for å sikre oss mot å ”bli liggende” uten å få en naturlig og 
verdig død. Det kan synes som om det å overbehandle er det enkleste for helsepersonell, og at det å la dø 
er vanskelig. Det kan skyldes mangel på kompetanse, eller at det er for lite tid til refleksjon og de alvorlige 
samtalene. Det er viktig at både utdanningssystemet og helsesektoren sørger for både kompetanse og tid til 
refleksjon og samtaler rundt behandlingsvalg i livets sluttfase.» 

 
Prosedyre på anmeldelse til politiet av trusler om vold mot ansatte ved St. Olavs Hospital 
KEK har hatt saker hvor helsepersonell er truet av pårørende. KEK har anmodet kvalitetssjefen om å 
sørge for at det utarbeides en prosedyre som beskriver helt konkret hvordan man skal forholde seg til 
trusler; hvem skal tilkalles, hvordan bortvise osv. De etiske argumentene for en slik prosedyre er respekt 
for helsepersonell, trygghet, ansvar/profesjonalitet, rettferdighet og autonomi. 
 
Informasjonsbrev til de som møter i KEK  
Skrivet er utformet på en enklest mulig måte og skal dekke flere møtesituasjoner (faste møter, ad-hoc 
møter osv). Se vedlegg 3. 
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Høring på retningslinjer for mediekontakt (St. Olavs Hospital) 
Etter flere aktuelle mediesaker både nasjonalt og lokalt med direkte konsekvenser for helseprioriteringer, 
har KEK vært svært opptatt av hvordan særlig behandlingspersonell skal forholde seg til media. KEK har 
både gitt innspill og vært i dialog med kommunikasjonsdirektøren om sykehusets retningslinjer for 
mediekontakt. KEK har spesielt vært opptatt av at behandlingspersonell ikke skal uttale seg i media i 
enkeltsaker knyttet til pasientbehandling de er involvert i. KEK har også vært opptatt av hvem som skal 
rette opp faktafeil i saker, evt klage saker inn for FPU. KEK foreslo at retningslinjene skulle formuleres ut 
fra et pasientperspektiv og ta utgangspunkt i kjerneverdiene respekt og medbestemmelse. 
Kommunikasjonsavdelingen ønsker å få forhåndsinformasjon fra KEK når vi vet at saker er under 
oppseiling.  
 
 
5 Undervisning og formidling 
 

 KEK har jevnlig undervisning om KEK/etikk ved introduksjonskursene for nytilsatte.  

 To medlemmer i KEK deltar som lederveiledere i sykehusets lederutviklingsprogram Synlig og 
ansvarlig. Det er gode evalueringer fra deltakerne 

 KEK bidrar i verktøykassekurs for ledere i følgende emner:  
o Hverdagskultur og etiske dilemma 
o Hverdagskultur og etisk refleksjon  

 To medlemmer har bidratt på seminar i regi av Kunnskapsbyen med tema livsforlengende 
behandling 

 Nestleder presenterte en sak fra St. Olav på det årlige høstseminaret for landets etikkomiteer og 
fikk god og nyttig tilbakemelding. Samme foredrag vil bli holdt på overlegeforeningens seminar i 
2014.  

 Leder orienterte om KEK i forbindelse med biskopens besøk ved sykehuset. Det var spesielt fokus 
på verdighet, vanskelige behandlingsvalg og overbehandling.  

 
6 Deltagelse på interne og eksterne kurs og seminar 
 

 1 medlem deltok på Innføringsseminar om etikk og kliniske etikk-komiteer, og 4 medlemmer 
deltok på Nasjonalt høstseminar for kliniske etikk-komiteer, begge i Oslo i regi av SME.   

 Leder deltok på Nordisk etikkseminar i Oslo 7. – 8. mars. Det ble bl.a. referert fra erfaringer med å 
inkludere pårørende til alvorlig syke barn i diskusjonen om behandlingsbegrensning.  

 Leder deltok på konferansen Helse i utvikling i november, i regi av Nasjonalt råd for kvalitet og 
prioritering. Temaet var helseprioriteringer.  

KEKs internseminar i juni hadde fokus på egen arbeidsform 

 Hvordan benytte etisk teori i arbeidet 

 Gjennomgang av mandat og egen rolle i KEK 

 Demonstrasjon av bruk av 6-trinnsmodellen og reflekterende team 
 
7 Vurdering av året som har gått 
 
KEK har vært i søkelyset og har således hatt et spennende år. Det er tydelig at KEKs fristilte rolle er viktig 
når saker også involverer ledelsen. Vi har hatt mye fokus på egen kompetanse og arbeidsform, og ser at 
særlig Manual for kliniske etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten (2012) har vært nyttig å konferere.  
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8 Satsingsområder for 2013 
 

 KEK vil i 2014 følge opp egen kompetanse og arbeidsform gjennom et nytt internseminar. Her vil 
vi bl.a. følge opp bruken av reflekterende team og diskutere vekting av de fire etiske prinsippene i 
en diskurs.  Det er også planer om å møte representanter fra SME for bl.a. å diskutere KEKs rolle 
i konfliktfylte saker og saker som havner i media.   

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

 St. Olav får en ny klinikk i 2014: Klinikk for rus og avhengighet. KEK ønsker at denne klinikken 
får en representant i KEK. 

 Leder går av i 2014 etter å ha sittet i 3 perioder a 4 år. Ny leder vil ha sitt arbeidssted i klinikken.  
Det arbeides for å styrke sekretariatsfunksjonen. 

 
9 Budsjett 2014 
 
KEK er tildelt ca 80 000 kr til drift i 2014. I tillegg skal KEKs budsjett dekke sekretær i 30 % stilling.  
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VEDLEGG 1 
 

MANDAT FOR KLINISK ETIKK-KOMITE VED ST. OLAVS HOSPITAL 
 

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 

 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. 
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 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 
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VEDLEGG 2 
 
 

Oversikt over medlemmer i Klinisk etikk-komité St. Olavs Hospital 2013  

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  

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, 

    

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 
Sluttet i 2013 

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

Kenneth 
Åsenhus 
Ny i 2013 

Sykepleier Prosjektmedarbeider  Divisjon Psykisk helsevern, 
Østmarka 

Bjørn Bratvik 
2012 

 Brukerrepresentant   

Aud Irene 
Thoresen 
2012 (sluttet i 
2013) 

 Vara brukerrepresentant  
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VEDLEGG 3 

En orientering til deg som skal møte i Klinisk etikkomité ved St. Olavs Hospital 
 
 

Generelt om kliniske etikkomitéer 
Det skal finnes kliniske etikkomitéer ved alle sykehus, som arbeider etter et felles mandat. Deres oppgave er å bidra til å kaste 
lys over de vanskelige etiske valgene vi står overfor i helsesektoren.  
De fleste sakene handler om etiske dilemmaer knyttet til beslutninger i pasientbehandlingen.  
Etikkomitéene har også en funksjon som veileder eller lyttepost for helsepersonell som står i vanskelige situasjoner. I de siste 
årene har det ved St. Olav vært flere henvendelser knyttet til organisasjonsetikk, prioriteringer og vanskelige 
ledelsesbeslutninger.  
Direktøren oppnevner medlemmer, evt etter forslag fra komitéen. Sammensetningen varierer over tid, men komitéen kan bestå 
av brukerrepresentant, sykehusprest, leger, sykepleiere, annet helsepersonell, jurist og filosof. Et flertall av medlemmene jobber 
med pasientbehandling, både innen somatikk og psykisk helsevern. Etikkomitéen er bredt sammensatt og har både fagetisk 
kunnskap og praktisk erfaring med klinisk etiske problemstillinger. 

 
Hvem kan fremme saker? 
Pasienter, pårørende og ansatte kan fremme saker for komitéen, både på egne og andres vegne. Saker kan også 
fremmes av medlemmene. Sykehusansatte kan finne komitéens mandat, oversikt over medlemmer og årsrapport på 
Virksomhetsportalen. Ekstern informasjon legges på sykehusets hjemmeside, www.stolav.no.  
 
Arbeidsmåte 
Etikkomitéen har faste møter 1. eller 2. torsdag hver måned, og har i tillegg møter på kort varsel ved behov. Vi 
tilstreber å invitere de som melder saker til å orientere om saken i et samlet komitémøte. 
 
Møtet begynner med en gjennomgang av bakgrunnen for saken, hvorpå medlemmene kan stille oppklarende 
spørsmål. Vanligvis vil de som melder saker kunne forlate møtet etter dette.  
 
I dialogen videre vil etikkomitéens medlemmer få anledning til å uttale seg om hvordan de oppfatter situasjonen, og 
diskutere hvilke etiske spørsmål saken berører. Komitéen bestreber seg på å få fram alle involverte parters interesser. 
Vi legger vekt på å klargjøre hvilke etiske prinsipper som angår den aktuelle saken, hvilke etiske valg man står 
overfor, og hva konsekvensene av de ulike valgene vil bli. Vi forsøker også å få fram offentlige lover eller regler som 
sier noe om situasjonen.  
 
Målsettingen er at de som melder saker skal oppleve at spørsmålene som blir reist, blir vurdert bredt, saklig og 
seriøst. I noen saker er etikkomitéen samstemt i sin forståelse av saken, og dette vil kunne sammenfattes i konkrete 
råd og anbefalinger. I andre saker blir det tydelig at saken kan sees fra flere vinkler, og oppsummeringen vil da 
reflektere dette. 
 
Etikkomitéens råd og uttalelser 
Det blir laget et referat fra møtet, og dette vil gjengi etikkomitéens oppfatninger og eventuelle råd. Som hovedregel 
anonymiseres alle saker som behandles i Klinisk etikkomité, og referater/uttalelser unndras offentlighet. Når 
referatet er godkjent, vil det bli gitt en tilbakemelding til dem som meldte saken.  
Ved saker hvor etikkomitéen gir råd eller bidrar som beslutningsstøtte i pasientbehandlingen, gjøres innsender 
oppmerksom på at uttalelsen eller deler av denne bør legges i pasientens journal. 
 
Begrensninger i etikkomitéens funksjoner og myndighet 
Etikkomitéens råd og uttalelser er ikke juridisk bindende, og er derfor å oppfatte som veiledende for dem som har 
det endelige behandleransvaret.  
 
 

Velkommen til møte i Klinisk etikkomité! 
 


