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Å rsrapport 2016 for arbeidet med 
kliniske etikk-komiteer 

 

Ansvaret for nasjonal koordinering og fagutvikling av de kliniske etikk-komiteene 

(KEK) er tillagt Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo. Dette 

ansvaret inkluderer blant annet å sørge for opplæring, veiledning, 

erfaringsutveksling og kvalitetssikring i KEK-arbeidet og gjennomføre forskning 

omkring KEK-arbeidet. Årsmeldingene fra KEKene er en viktig del av dette 

arbeidet.  

Årsrapporten er todelt. Første del omhandler komiteenes arbeid i 2016. Denne delen 

bygger på 26 innsendte årsmeldinger som til sammen dekker 29 komiteer. Den andre 

delen av rapporten beskriver arbeidet med og rundt kliniske etikk-komiteer ved SME. 
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Nasjonalt mandat for kliniske etikkomiteer i helseforetak 

 
Klinisk etikkomité skal: 
 Bidra til økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til 

pasientbehandling 

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

til ressursbruk og prioriteringer i helseforetakene 

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

spesialisthelsetjenesten 

 Bidra til økte ferdigheter i å identifisere, analysere og avklare etiske problemer 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 problemer kan løses 

   Være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål 

 Bidra til virksomhetenes kvalitetsarbeid 

 
Sammensetning: 
 KEK skal ha leder og sekretær 

 KEK skal være bredt tverrfaglig sammensatt og skal ha med kliniske beslutningstakere 

 KEK bør som minimum ha en brukerrepresentant som medlem 

 KEK bør ha medlem med kompetanse i medisinsk etikk 

 KEK bør ha medlem med helserettslig kompetanse 

 
Organisering, oppnevning og økonomi: 
 KEK skal være frittstående og uavhengig 

 Medlemmene av KEK oppnevnes av direktøren for helseforetaket 

 Leder og medlemmer oppnevnes for 3- 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 

 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 bestemmer selv møtehyppighet og arbeidsform innen mandatets rammer, men komiteen 

skal ha mulighet for å samles på kort varsel i hastesaker 

 Komiteen skal skrive referater 

 Komiteen skal skrive årsrapport 

 Komiteens arbeid skal jevnlig evalueres iht. gjeldende rutiner for evaluering i helseforetakene  
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Del 1 Årsrapport fra kliniske etikk-komiteer 
SME har for 2016 mottatt årsmeldinger fra 26 komiteer (se vedlegg 1) av i alt 37 komiteer. I 

årsmeldingene beskrives komiteenes sammensetning, arbeidsform, økonomi, drøftede case, møter, 

seminarer og andre aktiviteter i 2016, samt planer og utfordringer for tiden fremover. Enkelte komiteer 

gjengir anonymiserte resymeer av drøftede klinisk-etiske saker. Nedenfor gjengis et sammendrag av 

årsmeldingene. De enkelte komiteenes årsrapport finnes på nettsidene. 

Generelt om komiteenes sammensetning, arbeidsform og utfordringer 
Dette året markerte vi 20-års jubileum for det systematiske arbeidet med kliniske etikk-komiteer i Norge, 

blant annet i høstseminaret der helseministeren og viktige støttespillere for arbeidet var til stede.  

Flere komiteer melder om stor pågang både i antall innkomne saker knyttet til enkeltpasienter og 

henvendelser om undervisning og foredrag. Dette bidrar til stor aktivitet for komiteene. Flere komiteer har 

månedlige møter med hele komiteen; i tillegg kommer hastemøter og andre uformelle møter i forkant 

eller etterkant. Andre komiteer melder imidlertid om avlyste møter grunnet få innkomne saker eller lavt 

oppmøte, ofte grunnet lang reisevei for komitemedlemmene. Drøftinger av prinsipielle spørsmål synes å 

være omtrent like hyppig som i fjor.  

Noen komiteer melder om økning i antall henvendelser, mens andre får få saker. KEK Bergen melder om 

at et økende antall hastesaker der klinikere raskt ønsker å få råd, er blitt en utfordring. Komiteen har som 

målsetning å være tilgjengelig for sykehusansatte, pasienter og pårørende, men sier at det kan være 

krevende for sekretær og klinikere å måtte gå fra klinisk arbeid. Også i KEK Møre og Romsdal er 

utfordringen at medlemmene fra foretaket har problemer med å frigjøre seg fra sitt vanlige arbeid. At 

antall kliniske saker øker, også fra kommunehelsetjenesten, fører til økt arbeidsmengde for leder, sekretær 

og øvrige medlemmer, med den konsekvens at det blir krevende å være på tilbudssiden med tanke på 

forespørsel om undervisning. KEK Oslo Universitetssykehus (OUS) melder om ny rekord hva gjelder 

undervisningsaktivitet og foredragsvirksomhet, og en betydelig økning i antall drøftinger. Andre komiteer 

har omvendte problemstillinger, og har som hovedutfordring å gjøre seg mer synlig ute i klinikkene. KEK 

Helgeland har – som et ledd i å markedsføre seg bedre – begynt å legge ut «månedens KEK-case» på 

sykehusets intranett. Denne ligger ute i 4-6 uker, før komiteen kommer med en konklusjon, og presenterer 

en ny sak. De melder om at det har hatt positiv effekt. Dette kan være en god ide for andre som ønsker å 

skape interesse for KEK-arbeidet og klinisk medisinsk etikk. 

Om det nasjonale mandatet 

Det nasjonale mandatet kom i 2012 (se side 3). Dette legger føringer for sammensetningen av komiteene, 

for arbeidet og for hvilke ressursrammer komiteene bør ha. Flere komiteer har implementert det nasjonale 

mandatet, mens noen komiteer har et eget mandat med utgangspunkt i det nasjonale mandatet. 

Budsjett 

I tråd med føringer i det nasjonale mandatet har de fleste komiteene eget budsjett. Budsjettstørrelsene 

varierer fra 15 000-240 000. Enkelte komiteer har ikke eget budsjett, men er administrativt underlagt 

andre enheter og får midler gjennom det, eller de får midler spesifikt til kursdeltakelse og andre utgifter. 

http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/bergen/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/nordmore-romsdal/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/ous-sentral/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/helgeland/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/helgeland/
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Komiteenes aktivitet 
Nedenfor presenteres eksempler på komiteenes aktivitet først i ulike tabeller. Deretter beskrives noen 

saker i noe mer detalj. 

Tabellen under viser eksempler på generelle saker drøftet i KEK. 

Tema: Generelle saker drøftet i KEK – ikke relatert til enkeltpasienter 

Autonomi  Hvordan håndtere at en kollega viser mangel på respekt for pasientautonomi 

 Behandling av ALS-pasienter som ønsker hjemmerespiratorbehandling 

Samtykke  Gentesting av ikke-samtykkekompetente 

Etikk ved livets slutt  Retten til å slippe å dø alene 

Møte med andre kulturer  Pårørendes rolle hos pasienter fra minoritetskulturer 

 Er det riktig å tilby nyretransplantasjon til pasienter som ikke har varig opphold 

og som vil dø i sitt hjemland uten penger til medikamentell behandling og 

kompetent oppfølging? 

 Hva gjør sykehuset med organer som i forbindelse med operasjoner er fjernet 

fra pasientens kropp, og hvor pasienten av religiøse grunner (islam) ønsker den 

aktuelle kroppsdelen begravet? 

Annet  Forholdet mellom faggruppers behov for diskusjoner vs. spørsmålet om 

taushetsplikt når slike diskusjoner foregår i fellesområder på sykehus 

 Hvordan skal man ivareta helsepersonell etter uventede hendelser med alvorlig 

eller dødelig utfall? 

 Når er nok nok? – forhold mellom regionsykehus og lokalsykehus i 

behandlingsbeslutning 

 Respiratorbehandling for ALS pasienter 

 Uenighet mellom faggrupper om ernæring og behandlingsnivå 

 Hvilke overveielser gjør man hvis man vurderer udokumentert behandling? 

 

Tabellen under viser eksempler på saker relatert til enkeltpasienter drøftet i KEK. 

Tema: Saker relatert til enkeltpasienter drøftet i KEK 

Avslutning/begrensning av 

livsforlengende behandling 

 Avslutning av behandling av barn utsatt for drukningsulykke 

 Behandlingsbegrensing av brannskadd pasient etter lynnedslag 

 Spørsmål fra sykehjem om behandlingsbegrensing for pasient med 

langtkommen Parkinson 

 Behandlingsbegrensning i fremtiden for multihandikappet barn 

 Skal pasient i 80-årene med alvorlig prognose få blodtransfusjon når det er satt 

HLR og respirator minus? 

 Skal man legge inn PEG på alvorlig syk og samtykkekompetent pasient som river 

ut nasogastrisk sonde? 

 Kan man påtvinge en sultestreikende pasient over 95 år med demens 

livreddende behandling og ernæring? 

Ressurs/prioritering   Pasient med multiorgansvikt flyttes mellom intensiv og sengepost – hva skal 

pasienten reddes til? 

 Fikk terminal pasient unødig lenge behandling/ overbehandling? 

Rus  Retrospektiv drøfting av behandling av ruspasient med nekrotisk bein 

 Etiske dilemma knyttet til behandling av ruspasienter innlagt i somatiske 
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avdelinger 

 Pasient som krever sterkt vanedannende medikament fremfor LAR-

medisinering 

Psykiatri  Husordensregler i akuttpsykiatri 

 Er det etisk akseptabelt med ECT under tvang?  

 Psykiatrisk, utagerende pasient trenger helsehjelp i løpet av første natt etter 

innleggelsen, men sykepleier er redd ham og tør ikke gå inn på rommet 

 Er det riktig å presse prevensjon på kvinne med alvorlig psykisk lidelse som 

ønsker barn? 

Psykiatri og somatikk  Pasient med kompleks og langtkommen somatisk og psykiatrisk sykehistorie - 

stor diskrepans mellom pasientens og foreldrenes innsikt og behandlingsønske 

og behandlingsteamets vurdering av situasjonen 

 Pasient med langvarig psykisk sykdom og somatiske plager - hvordan håndtere 

pasientens varierende samtykkekompetanse?  

 Pasient som hyppig innlegges overvåkningsavdelingen grunnet selvskading 

 Psykiatrisk pasient på tvang uten døgnopphold nekter nødvendig somatisk 

behandling 

Autonomi  Pasient med psykisk utviklingshemming som motsetter seg blodprøvetaking 

 Pasient med alvorlig nyoppdaget smittsom sykdom - fars autonomi versus 

barnas behov 

 Pasient som vegrer seg fra å ta livsnødvendige medisiner 

 Hvordan møte samtykkekompetente pasienter som vil avslutte behandling?  

 Kan pasient stille krav om én bestemt type omsorgsbolig for å bli utskrevet? 

 Kreftpasienter nekter utredning/behandling 

 Er det riktig å la ung pasient få motsette seg (livreddende) behandling? 

 Er det riktig å la pasient som ikke ønsker utredning, dersom det innebærer 

flytting, å bli liggende hjemme uten å forsøke ytterligere utredning/behandling 

i spesialisthelsetjenesten? 

 Kvinne med alvorlig infeksjon etter fødsel ønsker ikke antibiotika  

 Henvendelse fra medisinsk avdeling vedrørende ev. tvangsbehandling av 

pasient med infeksjon, funksjonssvikt og psykisk utviklingshemming som 

motsetter seg behandling 

 Kreftpasient vil vite minst mulig om sin sykdom 

Foster/spedbarn  Behandlingsvalg for gravid kvinne med foster med stor hydrocephalus 

 Aktiv behandling til prematurt barn når utsiktene er dårlige? 

 Hvem kan få fosterdiagnostikk?  
Asylsaker  Behandling av pasienter med uklare rettigheter grunnet asylstatus 

 KEK som ufrivillig aktør i asylpolitikken  

Alternativ behandling  Eksperimentell behandling av lungefibrose på offentlig sykehus 

 MS-pasienter som får stamcellebehandling i utlandet 

 Retningslinjer om medikamenter som ikke er innkjøpt av sykehuset  

Meldeplikt og juss  Bør sykepleier varsle om risiko for seksuelt overgrep? 

 Tingretten påla kommunehelsetjenesten å gjenoppta nytteløs behandling hos 

døende pasient på tvers av helsetjenestens vurdering.  

 Pasient forteller om seksuelle overgrep, men vil/tør ikke anmelde. 

 Bør lege melde om pasient – som selv er behandler et annet sted – som tar 

medikamenter fra sine pasienter? 

 Hvordan skal palliativ sykepleier håndtere en pasients drapstrusler? 
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Annet  Pasient med global hjerneskade etter drukningsulykke - hva er muligheten for 

et autonomt liv? 

 Uklare kjønns-karakteristika hos en ungdom - når skal pasient tilbys kirurgi? 

 Er det etisk riktig å gi ernæringstilførsel med tvang til barn mellom 12 og 16 år, 

der barnet har alvorlig spiseforstyrrelse, er innlagt frivillig og motsetter seg 

tiltaket? 

 

Etikk ved livets slutt 

Begrensning av livsforlengende behandling 

Etiske dilemmaer og utfordringer knyttet til behandlingsbegrensning er kanskje den hyppigst drøftede 

tematikken i KEK. I KEK Bergen har de f.eks. hatt en prospektiv hastesak knyttet til avslutning av 

behandling av barn med alvorlig hjerneskade og lammelser etter drukningsulykke. Behandlingsteamet ble 

enige om å avslutte behandling, og komiteen støttet denne beslutningen. Foreldrene uttrykte tillit til 

behandlingsteamet, og komiteen understreket nødvendigheten av aktsom kommunikasjon med foreldrene. 

KEK Hamar drøftet sak om man skulle legge inn PEG på alvorlig syk pasient. Pasienten var 

samtykkekompetent, men ønsket ikke sondeernæring. KEK anbefalte å henvise pasienten til palliativt 

team, og å ikke iverksette antibiotikakur ved neste infeksjon. KEK Stavanger rapporterer om en 

henvendelse fra en lege angående behandlingsavslutning etter selvmordsforsøk fra palliativ pasient. 

Komiteen uttaler at slike beslutninger ofte ledsages av moralsk stress, og understreker nødvendigheten av 

god samhandling og kommunikasjon for å avhjelpe stresset. Alle de tre overnevnte komiteer viser til at de 

har funnet råd i Veilederen for avslutning av livsforlengende behandling.  

Andre etiske dilemmaer ved livets slutt 

KEK Elverum har drøftet det prinsipielle spørsmålet om retten til å få slippe å dø alene. På grunn av 

mangel på fastvakter dør pasienter ofte alene på sengepost. Det finnes ikke lovbestemmelser som sier at 

det skal være fastvakter til stede når pasienter ikke har pårørende rundt seg, men komiteen viser til FNs 

erklæring om døendes rettigheter og til yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. Saken ble oversendt 

divisjonsledelsen. KEK Lillehammer har også diskutert en lignende sak, og viser til artikkelen «Hva slags 

rettigheter har den døende?» i tidsskriftet Sykepleien. KEK Gjøvik arrangerte seminaret «Vanskelige 

samtaler, vanskelige avgjørelser – etiske utfordringer ved livets slutt» som hadde godt oppmøte. 

Pasientautonomi 

Pasienter som motsetter seg behandling 

Helsepersonell som kommer i kontakt med pasienter med sykdommer/tilstander som kan behandles, men 

der pasienten ikke vil behandles, står i en utfordrende og etisk vanskelig situasjon. KEK OUS diskuterte 

en sak der en samtykkekompetent kreftsyk pasient ikke ønsket behandling, til tross for gode sjanser for 

helbredelse med tradisjonell behandling. Behandler i saken ønsket ikke å presse pasienten for mye, av 

hensyn til tillitsforholdet. Komiteen foreslo at behandler bragte inn hensynet til pasientens barn, i håp om 

å endre pasientens holdning. KEK Sørlandet melder om en mangefasettert sak der kvinne etter fødsel 

pådro seg feber, med mistanke om streptokokksepsis. Kvinnen ønsket ikke antibiotika, og mente kroppen 

ville ordne opp selv, til tross for at risiko for død eller varige mén er høy dersom en går ubehandlet. 

Komiteen diskuterte saken retrospektivt etter at kvinnen til slutt hadde gått med på behandling og blitt 

frisk. Saken berører temaer som medbestemmelsens grenser, autonomi, faglig forsvarlighet, 

http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/bergen/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/hamar/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/stavanger/index.html
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/elverum/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/lillehammer/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/gjovik/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/ous-sentral/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/sorlandet/
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samtykkekompetanse, og mulig tvangsbehandling. KEK Ringerike har også vært innom tematikken om 

det er riktig å la en ung pasient få motsette seg livreddende behandling. Ved KEK Haraldsplass Diakonale 

Sykehus (DHS) har de drøftet hvordan helsepersonell skal møte samtykkekompetente pasienters utsagn 

om at de vil avslutte behandling.  

Pasientkrav og medbestemmelse 

Flere komiteer melder om krav fra pasienter som setter hensynet til autonomi og medbestemmelse på 

prøve. KEK Bergen drøftet sak der ruspasient krevde det sterkt vanedannende medikamentet Dolcontin 

fremfor LAR-medisinering, med påfølgende trusler om suicidforsøk. Komiteen skriver: «Er det etisk 

akseptabelt å tilby metadon og si nei til pasientens ønske om medikamenter som ikke er anbefalt innen 

relevante faglige retningslinjer hvis dette innebærer at pasienten kan dø grunnet annet rusbruk, ubehandlet 

infeksjonssykdom eller truende suicidforsøk?» KEK Elverum drøftet om det er faglig forsvarlig og etisk 

akseptabelt å skrive ut pasient fra palliativt team når pasient setter frem krav om én bestemt type 

omsorgsbolig for å bli utskrevet. Komiteen konkluderte med at pasienter ikke kan bestemme hvilket nivå 

man skal behandles på.  

Tvang ved selvskading og spiseforstyrrelser  

Ved KEK HDS har de hatt en sak om pasient som hyppig innlegges på overvåkning etter selvskading. 

Spørsmålet er om pasienten er samtykkekompetent? Komiteen sier det ikke finnes alternativer til 

tvangsbehandling så lenge det jobbes for å bedre pasientens totalsituasjon. KEK Vestfold har drøftet om 

det er etisk akseptabelt å gi ernæringstilførsel med tvang til barn med alvorlige spiseforstyrrelser i alderen 

12 til 16 år, som er frivillig innlagt, men motsetter seg tiltaket. KEK St. Olav melder om sak der 

foreldrene presser på for at deres voksne sønn med alvorlig spiseforstyrrelser skal tvangsbehandles, mens 

de behandlingsansvarlige anser mannen for å være «behandlingsresistent». 

Taushetsplikt 

Taushetsplikt og anonymitet 

Ivaretagelse av taushetsplikten er viktig for tillit mellom helsepersonell og pasienter, men kan også være 

krevende på et sykehus med blant annet åpne lokaler, fellesområder og dobbeltrom. Flere komiteer får inn 

saker som tar opp denne problematikken. KEK Lovisenberg har drøftet det legitime behov for faglige 

diskusjoner blant helsepersonell vs. spørsmålet om taushetsplikt når slike diskusjoner foregår i 

fellesområder på et sykehus. Komiteen mener det er risikabelt å benytte slike møtepunkter blant kollegaer 

som arena for drøftinger av kasuistikk. KEK Møre og Romsdal har tatt opp brudd på taushetsplikten på 

flersengsrom. Ved sykehuset ble helsepersonell kritisert av fylkesmannen for manglende avviksmelding. 

KEK Lillehammer har også drøftet dette og skriver at det «kan legges til rette for et eget samtalerom ved 

de enkelte avdelinger for å imøtekomme taushetsplikten, samt ivareta pasientens behov for verdig 

behandling.» Saken ble sendt til divisjonsdirektøren. KEK St. Olav fikk inn en sak hvor en pasients 

sykehistorie hadde blitt fremstilt for en fullsatt sal, med pasienten selv på scenen. Komiteen drøftet 

hvorvidt hensyn som verdighet, respekt og konfidensialitet ble godt nok ivaretatt. 

Taushetsplikt vs. meldeplikt  

Flere komiteer har behandlet slike saker i 2016. Komiteene står overfor vanskelige situasjoner når de 

f.eks. blir spurt til råds om klinikere skal bryte taushetsplikt for å varsle om mulige straffbare forhold. 

KEK Førde ble spurt om de synes en sykepleier bør/kan sende bekymringsmelding om risiko for overgrep 

mot en mindreårig av pasient med seksualisert atferd og manglende impulskontroll. Komiteen synes det 

http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/vestre-viken-ringerike/index.html
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/haraldsplass/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/haraldsplass/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/bergen/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/elverum/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/haraldsplass/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/sykehuset-i-vestfold/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/st-olavs/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/lovisenberg/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/nordmore-romsdal/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/lillehammer/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/st-olavs/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/forde/


 
 

9 
 

var rosverdig av sykepleier å varsle saken overfor barnets foreldre, og kritiser samtidig medisinsk ledelse 

for ikke å ha tatt ansvar. KEK OUS har hatt tre varslingssaker; to relatert til seksuelle overgrep, og én 

knyttet til en pasient som selv er behandler et annet sted og som tar medikamenter fra sine pasienter. I to 

av sakene var komiteen delt i sin vurdering. En annen KEK har drøftet en sak hvor en terminal pasient 

forteller behandlerne om alvorlige seksuelle overgrep. Komiteen rådet behandlerne om å anonymt rådføre 

seg med politiet. KEK Telemark har diskutert taushetsplikt vs. opplysningsplikt i tilfeller der politiet 

ønsker å hente ut relevante helseopplysninger for å avverge alvorlig skade 

Psykisk helsevern og rus 

Flere komiteer melder om etisk kompliserte saker som berører pasienter i psykisk helsevern. I flere av 

sakene som handler om å motsette seg behandling som behandlerne mener er viktig å gi (se over) kan det 

ofte være en psykiatrisk sykdom med i bildet. Hva gjelder pasienter som kun har en psykiatrisk sykdom, 

så er det ofte tilfelle at selv om det finnes en relativt omfattende lovregulering av tvang, er det også 

uklarheter i forhold til pasientens rettigheter eller situasjoner der loven kan oppfattes som urimelig. KEK 

Møre og Romsdal har for eksempel drøftet husordensregler på akuttpsykiatriske avdelinger, slik som 

innlåsing av elektronisk utstyr for å forhindre filming. KEK Sørlandet var delt i en sak som gjaldt om det 

kunne gis prevensjon med tvang til kvinne med alvorlig kronisk psykiatrisk lidelse, som allerede har født 

flere barn, og som alle er tatt hånd om av barnevernet. Hva gjelder ruspasienter melder KEK Bergen om 

store utfordringer knyttet til ruspasienter i somatiske avdelinger, slik som vern av medpasienter, 

grenseoppgang mellom hjelpeplikt og pasienters krav/ønsker om spesifikke medikamenter og særskilt 

behandling, omsetning av narkotika på sykehuset og smitteverntiltak. 

Seminar, undervisning og kompetanseheving for ansatte og andre komiteoppgaver 

Det er gledelig at mange komiteer har som målsetning å øke etikk-kompetansen og høyne den etiske 

refleksjonen ute i klinikkene. Komiteene er derfor også involvert i aktiviteter som går utover å drøfte 

kliniske saker, slik som å holde kurs, seminarer og foredrag. Noen komiteer er også involvert i 

høringsuttalelser, etikkundervisning og internasjonalt arbeid. Tabellen nedenfor viser et utvalg av 

eksempler på kurs, seminar, foredrag og andre komiteoppgaver KEKene har vært involvert i. 

Komite  Eksempler på kurs/seminar/foredrag og andre komiteoppgaver  

Bergen  Innspill til høring om ”Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten”. 

 Seminar: HLR-. Etiske dilemma knyttet til behandlingsbegrensing 

 Seminar: «Er det nok nå? Etiske dilemma knyttet til overbehandling» 

 Gjennomføring av ledermodul i ”Etikk og Prioritering” som en del av 

lederutviklingsprogrammet i Helse Bergen 

 Etikkprosjekt på nyfødtavdelingen 

 Etikk og kommunikasjonsprosjekt på Kreft 2-avdelingen 

 Arbeidsgruppe i Helsedirektoratet om ny LIS-utdanningsløp. Sekretær har 

deltatt som representant fra Helse Vest i gruppen ”Etikk, juss, ledelse og 

systemforståelse”. 

 Representant i Bioreferansegruppen - ekspertgruppe som skal gi råd til 

Bioteknologirådet i faglige spørsmål 

 Etikkprosjekt i Etiopia 

Bærum  Seminar: «Behandler vi for mange for lenge og for mye?» 

Diakonhjemmet  Seminar: «Man in the mirror» - Våre holdninger i møte med ulike 

pasientgrupper 

http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/ous-sentral/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/telemark/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/nordmore-romsdal/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/nordmore-romsdal/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/sorlandet/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/bergen/
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Drammen  Seminar: «Utfordringer i beslutningsprosesser ved begrensning av 

livsforlengende behandling» 

Elverum  «Når noe går galt. Fortellinger om ansvar, skyld og skam i helsevesenet». 

Seminar med Terje Mesel og Stian Westad 

Gjøvik   Seminar: «Vanskelige samtaler, vanskelige avgjørelser. Etiske utfordringer ved 

livets slutt» 

Hamar   Arrangert ekskursjon til Amsterdam for å lære om eutanasi og Moral Case 

Deliberation 

Haraldsplass  Seminar: «Overbehandling i den siste livstiden - når er nok nok?» 

Kongsberg   Seminar: «Utfordringer med samhandlingsreformen – hvilke verdier er truet?» 

Lillehammer  Jubileumsseminar: "10 år med klinisk etikk på SI Lillehammer» 

Lovisenberg  Seminar ”Etiske utfordringer i sykehushverdagen – kan systematisk 

etikkrefleksjon være nyttig?”  

Møre og Romsdal  Seminar: «Trygghet, respekt og kvalitet. Etiske prinsipper i prioritering av 

ressurser» 

OUS  «Tvang i somatisk medisin» – åpent seminar 

 «Pasienter, sykehus og helsepersonell i sosiale medier» - åpent seminar 

 Innspill til utkast til ny prosedyre og opprettelse av fagråd for filmproduksjon 

 Brev til direktøren om behandling av pasienter med uklare rettigheter 

 Presentasjon av KEK for polske gjester 

 Seminar i regi av KEK Ahus, DHS, LDS, OUS og KEKK Sykehjem om 

kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell på tvers av nivåene: "Den 

viktige samtalen i livets siste fase» 

 Presentasjon av KEK på introduksjonsseminar for nye LIS leger 

 Avslutning av livsforlengende behandling, fagdag anestesiavdeling for LIS leger 

 Etikkundervisning for turnuskandidatene på Ullevål 

Ringerike  Halvdagsseminar om overbehandling 

Stavanger  «Vil du ikke så skal du» - seminar om bruk av tvang i somatikken 

 «Samtaler på liv og død» - seminar om forberedende samtaler 

 Etikkundervisning på TMA-kurs (terapeutisk mestring av aggresjon) for ansatte 

ved psykiatrisk klinikk 

 etikkveiledning for LIS-leger (indremedisin) 

St Olav  Seminar om rituell omskjæring av guttebarn 

 

Del 2 Året som gikk sett fra SME  
SME har ansvar for nasjonal koordinering og fagutvikling av KEK. I dette ligger at SME skal sørge for 

kompetanseheving, veiledning, undervisning og erfaringsutveksling for KEK, og gjennomføre forskning 

på klinisk etikkarbeid. Gjennomgangen ovenfor av komiteenes aktiviteter viser kompleksiteten i, og 

mangfoldet av saker som spilles inn. Årets årsmeldinger viser med all tydelighet også hvor viktig 

gjennomgangen av disse er for at KEK kan lære av hverandres erfaringer. Årets årsmeldinger illustrerer 

også hvordan KEK-arbeidet utvikler seg. Dette er særlig oppmuntrende å konstatere i et år hvor vi har 

markert at det nasjonale KEK-arbeidet har blitt 20 år. Høstseminaret som ble arrangert i november på 

Soria Moria konferansehotell var en stor og motiverende samling rundt viktige tema der gamle og nye 

KEK-ildsjeler deltok og gav perspektiv på arbeidet. 20-årsjubileet har også vært en anledning til å løfte 

opp KEK-arbeidet i seminarer internt i sykehuset mange steder. 

http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/arrangementer/2016/nasjonalt-hostseminar-for-kliniske-etikk-komiteer-.html
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Kompetanseheving for komitemedlemmer 
Tabellen over viser at KEKene også i år har arrangert internseminarer med mange spennende temaer.  I 

noen av disse seminarene har SME også i år hatt gleden av å bidra med foredrag. Denne oversikten over 

tema har vært etterlyst som idéliste for komiteene når de skal lage seminarer. Årsrapportene viser også at 

mange av sakene er i gråsonen mellom etikk og jus på områder der jusen ikke gir entydig svar. Vi ved 

SME finner det både lærerikt og meningsfullt å bli konsultert når komiteene skal drøfte særlig vanskelige 

tema eller i spørsmål rundt organisering av arbeidet. 

Komiteenes arbeid lever i dag opp til flere av våre idealer, blant annet er pasientmedvirkning i arbeidet 

økt og etikkarbeid er flyttet mer ut i klinikken ved at KEK-medlemmer besøker ulike avdelinger og 

drøfter relevante saker, og ved å starte opp etikk-refleksjonsgrupper. Leder i Sørlandet KEK har delt 

interessante KEK-saker i egne fora for leger. Denne gruppen er ikke alltid like lett å få med i KEK-

arbeidet pga. konkurranse med klinisk aktivitet. Derfor er dette en god ide også for å skape interesse for 

KEK-arbeidet blant leger. 

Nytt i 2016 er at SME har opprettet tre kurs som kan tas både som et etter- og videreutdanningskurs 

(EVU), og som et masteremne. Det kreves en bachelorgrad/cand. mag-grad eller tilsvarende for å ta 

kurset som masteremne, og det gir 5 studiepoeng. I 2016 gjennomførte vi masteremnene Veiledning av 

etikkrefleksjon i helsetjenesten og Etikk i helsetjenesten. Førstnevnte har fokus på lære å lede drøftinger 

av etiske dilemma, mens det siste har fokus på aktuelle etikktemaer i helsetjenesten, som pasientens 

selvbestemmelse, etikk ved livets slutt og prioriteringer. Innføringskurset for nye medlemmer av kliniske 

etikk-komiteer ble i 2016 slått sammen med de to første dagene av kurset Etikk i helsetjenesten. Både 

Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten og Etikk i helsetjenesten er praktiske kurs og nyttige for 

KEK-medlemmer. Det tredje masteremnet/EVU-kurset, Medisinsk og helsefaglig etikk, ble godkjent i 

2016 og ble gjennomført januar 2017, og gir en grunnleggende innføring i etikkteori som er relevant for 

komiteenes arbeid.   

Samarbeid, forskning og publisering 
SME har flere publikasjoner i samarbeid med KEK og klinikere hvor vi gjennomgår vanskelige saker som 

vi ønsker å dele med helsetjenesten, blant annet i Tidsskrift for Den norske legeforening. SMEs forskning 

kan dermed bidra til økt etikkbevissthet i hele helsetjenesten. Vi har i 2016 også publisert en artikkel i et 

prestisjetungt amerikansk tidsskrift om betydningen av etikkteori for løsningen av konkrete etiske 

problemer (Magelssen et al). En artikkel fra spørreskjemabasert kartlegging av KEKenes arbeid i 2016 vil 

bli publisert i 2017. 

Prosjektet psykiatri, etikk og tvang (PET) har pågått siden 2011 ved SME med finansiering t.o.m. 2016 

fra Helsedirektoratet. En viktig del av dette prosjektet har vært å prøve ut refleksjonsgrupper og kartlegge 

KEKenes aktivitet i psykisk helsevern. Det er publisert en rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige 

artikler fra prosjektet, og ytterligere publikasjoner vil komme i 2017 (se oversikt her).  

I forbindelse med PET-prosjektet gjorde vi en gjennomgang av årsrapportene til KEK fra 2003 for å 

kartlegge omfang og type saker fra psykisk helsevern og rus. Gjennomgangen viste at gjennom årene har 

det vært svært kompliserte saker som har vært drøftet i KEK, men at saker fra psykisk helsevern og rus 

har vært noe underrepresentert (Syse et al). Årets årsrapporter indikerer at dette er i ferd med å endre seg. 

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/SME4310/
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/SME4310/
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/SME4210/
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/SME4110/
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15265161.2016.1196254
http://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/pet/publikasjoner/index.html
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1477750916657656
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En annen viktig del av PET-prosjektet har vært å få fram brukernes og pårørendes perspektiv på 

medvirkning og tvang. En publikasjon fra 2016 beskriver pårørendes opplevelse av dårlig samarbeid med 

psykisk helsevern ved alvorlige psykiske lidelser og tvang, noe som kan true behandlingskvaliteten, men 

også kan oppleves sterkt krenkende for pårørende (Førde et al). 

De som har deltatt i utprøvningen av etikk-refleksjonsgrupper i PET-prosjektet har opplevd det som 

meningsfullt og ønsker å fortsette aktiviteten, samtidig som nye institusjoner ønsker å starte opp. Det ser 

bl.a. ut til at disse refleksjonsgruppene bidrar til bedre tverrfaglig samarbeid, bedre håndtering av 

uenighet, mer kritiske holdninger til tvang, flere og bedre handlingsalternativ og bedre medvirkning for 

pasienter og pårørende. I tillegg setter det fokus også på den uformelle tvangen som oppleves som 

utfordrende for alle berørte parter. Vi har søkt om videreføring av denne delen av PET-prosjektet fra 

Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet til dette viktige arbeidet. Slike refleksjonsgrupper 

kan trolig som KEKene bidra til en mer pasient- og pårørendeorientert helsetjeneste, riktigere bruk av 

tvang og generelt bidra til bedre håndtering av vanskelige etiske dilemma. 

Tvang er ikke bare et tema i psykisk helsevern. KEK-arbeidet viser at motstand mot somatisk behandling 

i høyeste grad er et tema også i somatiske institusjoner. Ofte er det alvorlige somatiske og psykiske 

problemer hos samme pasient. Sakene er krevende for klinikerne og involverer ulike lovverk. 

Arbeidet med å få etablert kliniske etikk-komiteer også i kommunehelsetjenesten tar tid. Per i dag finnes 

ca. åtte slike komiteer som er aktive: Årsrapportene viser at flere sykehus-KEKer har drøftet tema på 

oppfordring fra kommunehelsetjenesten. Dette er ikke noe som komiteene må (selv om sykehusene 

generelt har et veiledningsansvar). Etter vårt syn er dette verdifullt, ikke bare for klinikere i 

kommunehelsetjenesten som ofte står alene med vanskelige beslutninger, men også for å bedre 

samhandling mellom nivåene. Drøftingene av saker fra kommunehelsetjenesten gir innsikt i hvilke 

dilemma denne delen av helsetjenesten står i og kan bidra til bedre samhandling. Vår forskning viser at 

dårlig samhandling skaper etiske dilemma for begge nivåene (Romøren et al.) Dette er også gjenstand for 

undersøkelse i den såkalte 3IV-studien, der Reidun Førde og Reidar Pedersen har bidratt. Denne studien 

undersøker etiske utfordringer og beslutninger om livsforlengende behandling knyttet til 

sykehjemspasienter i sykehjem og i sykehus, og samhandlingen mellom de ulike nivåene. Flere artikler 

fra dette prosjektet har vært publisert i 2016. 

Det er behov for å lære mer om hvordan KEK-ene best kan organisere og gjennomføre sine saksdrøftinger. 

I 2016 startet vi derfor en bredt anlagt evalueringsstudie der 20 KEKer er med og noen KEK-medlemmer 

også er medforskere. Denne studien samler vurderinger fra klinikere som har brakt saker til KEK, fra 

komiteene selv og også pasienter/pårørende der disse har deltatt i drøftingen. Formålet er å evaluere 

KEKens innsats i hver sak og derigjennom forbedre KEK-arbeidet. Datainnsamlingen vil pågå også i 

2017 

Når det gjelder øvrig undervisning, formidling og annet arbeid som Reidun Førde, Reidar Pedersen og 

Morten Magelssen har vært involvert i, se vedlegg 3, 4 og 5. 

 

  

http://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-016-0159-4
http://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-016-0088-2
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Vedlegg 

Vedlegg 1 Oversikt over komiteer som har sendt inn årsmelding 
Helse Sør-Øst 

 Diakonhjemmet 

 Lovisenberg 

 Oslo Universitetssykehus – komiteene Ullevål/Aker, Psykisk helse og avhengighet, 

Rikshospitalet/Radiumhospitalet og sentral komite 

 Revmatismesykehuset 

 Sunnaas sykehus 

 Sykehuset Innlandet, divisjon psykisk helse  

 Sykehuset Innlandet, Elverum 

 Sykehuset Innlandet, Gjøvik 

 Sykehuset Innlandet, Hamar, 

 Sykehuset Innlandet, Lillehammer 

 Sykehuset Innlandet, Tynset 

 Sykehuset i Vestfold 

 Sykehuset i Østfold 

 Sykehuset Sørlandet 

 Sykehuset Telemark 

 Vestre Viken, Bærum 

 Vestre Viken, Drammen 

 Vestre Viken, Kongsberg  

 Vestre Viken, Ringerike 

Helse Midt-Norge 

 Helse Møre og Romsdal 

 St Olav hospital  

Helse Vest 

 Haraldsplass diakonale sykehus 

 Helse Bergen 

 Helse Førde 

 Stavanger universitetssykehus 

Helse Nord 

 Helgelandssykehuset 
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Vedlegg 2 Oversikt over publikasjoner av Reidun Førde, Reidar Pedersen og 

Morten Magelssen 
Bahus, Marianne Klungland; Førde, Reidun. «Discussing End-of-Life Decisions in a Clinical Ethics 

Committee: An Interview Study of Norwegian Doctors’ Experience.” HEC Forum 2016 s.1-12. 

Blikshavn T, Husum TL, Magelssen M. “Four Reasons Why Assisted Dying Should Not Be Offered for 

Depression”. Journal of Bioethical Inquiry, publisert på nett 8.12.2016. 

Fredheim OM, Ruud Hansen TW, Haugen G, Magelssen M. “Bør man kunne tilby keisersnitt ved trisomi 

13 og 18?” Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; 136(7): 630-632. 

Førde, Reidun. “Pasientinformasjon i eit etisk perspektiv”. I: Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt 

Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 78-82-05-49372-8. s.129-140. 

Førde, Reidun; Kjelland, Morten; Stridbeck, Ulf. Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til 

Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016 (ISBN 978-82-05-49372-8) 626 s. 

Førde, Reidun; Norvoll, Reidun; Hem, Marit Helene; Pedersen, Reidar. «Next of kin's experiences of 

involvement during involuntary hospitalisation and coercion.” BMC Medical Ethics 2016 ;Volum 17.(1) s. 

1-9. 

Hansen, Thor Willy Ruud; Førde, Reidun. “Premature og behandlingsgrenser.” Tidsskrift for Den norske 

legeforening 2016 ;Volum 136. s.45-47. 

Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth; Husum, Tonje Lossius; Pedersen, Reidar.  “Ethical challenges 

when using coercion in mental healthcare: A systematic literature review.” Nursing Ethics 2016. 

Lillemoen, Lillian; Syse, Irene; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun. «Er kliniske etikk-komiteer i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten bærekraftige?» Etikk i praksis 2016 ;Volum 10.(2) s.127-140. 

Magelssen M. “How details matter morally in the debate on conscientious objection. The case of 

Norway”. Bokkapittel i: Frewer, Bergemann & Jäger, Jahrbuch Ethik in der Klinik 9, Würzburg: 

Königshausen & Neumann, 2016, p. 343-350. 

Magelssen M, Gjerberg E, Pedersen R, Førde R, Lillemoen L. “The Norwegian national project for ethics 

support in community health and care services”. BMC Medical Ethics 2016; 16: 70. 

Magelssen M, Gjerberg E, Lillemoen L, Førde R, Pedersen R. “Ethics support in community care makes a 

difference for practice”. Nursing Ethics, publisert på nett 22.9.2016. 
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Vedlegg 3 Undervisning, formidling og annet 2016 – Reidun Førde 
Januar 

6. Møte om presseetikk i Amedia 

7. Foredrag om prioriteringsetikk i genetisk avdeling OUS 

11. Planleggingsmøte om seminar om samhandling i Sykehjemsetaten Oslo kommune 

20. Intervju av Dagens Næringsliv om avslutning av livsforlengende behandling 

25. Introduksjonsforedrag for 5. semester-studenter  

28. Møte om etikkarbeid i HOD 

Februar 

16. Foredrag i Kristiansand om etikkarbeid i Kommunehelsetjenesten 

29. Møte Bærum sykehus om håndtering av uheldige hendelser 

Mars 

4. Halvdagsseminar om etikkarbeid i helsetjenesten  i Topplederutdanningen 

11. Seminar om pårørenderollen på nasjonalt møte for Pasientombudene 

31. Foredrag ved Nesodden seniorforening 

April 

5. Foredrag i kurs om etiske dilemma ved ernæringsbehandling hos eldre 

12. Foredrag om etikk og prioritering ved journalistutdanning HiOA 

27. Seminar om ernæringsproblem hos eldre 

Mai 

11. Foredrag i allmennmedisinsk forening om etikk i portvokterrollen Kongsberg 

19. Foredrag om prioriteringsarbeid Frambu 

23. Seminar om behandlingsbegrensning for intensivsykepleiere Rikshospitalet 

Juni 

3. Foredrag ved nasjonalt møte om etikkarbeid i Nederland 

9. Foredrag ved nasjonalt møte i nyremedisinsk forening i Bergen 
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August 

26. Foredrag om KEK-arbeid ved stabsmøtet Rikshospitalet 

September 

7.  Foredrag om prioriteringsarbeid i KEK ved Open Forum day / etikkkonferanse i Leuven 

8. Foredrag om etikkarbeid ved ECEN-møte Leuven 

9. Foredrag om pårørenderollen i psykiske helstjenester EACME-konferanse Leuven 

13. Seminar om forskningsetikk Forskningsrådet 

14.  Foredrag om behandlingsbegrensning ved seminar for sykehjemsansatte 

19. Forelesing for utdanningskandidater i barneverologi 

20. Foredrag om behandlingsbegrensning ved seminar for sykehjemsansatte, Rikshospitalet 

21. Forelesing for utdanningskandidater i palliasjon Ullevål 

22. Forelesing på fagdag i fellesarrangement mellom sykehuset, kommunen og Pasientombudet i Førde 

23. Foredrag om pasientens helsetjeneste sykehuset i Førde 

29. Foredrag om prioriteringsdilemma i Åpen Høring i Stortinget 

Oktober 

3. Dagsseminar om organdonasjon i Vitenskapsakademiet 

6. Seminar om publisering som faglig medarbeider i Tidsskriftet 

25. Foredrag ved seminar i Odense for helsearbeidere om moralsk stress  

November  

3. Forelesing for utdanningskandidater i barneonkologi Rikshospitalet 

4. Forelesing om KEK-arbeid ved stabsmøtet DNR 

8. Foredrag på seminar i regi av KEK AHUS 

Desember 

16. Foredrag om KEK-arbeid ved på stabsmøtet Ullevål sykehus 

Eksterne verv 
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Varamedlem i PFU 

Medlem i granskningsutvalget om medisinering av topputøvere i Langrenn 

Medlem i idrettsmedisinsk etikkråd Norges idrettsforbund 

Medlem av forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Oslo 
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Vedlegg 4 – Undervisning, formidling og annet 2016 – Reidar Pedersen 
Februar 

11. «SME-modellen». Masteremne/EVU-kurs, etikkrefleksjon  

Mars 

3. Intervju med Elisabeth Geke Marjan Landeweer på UiO-web: «Familiens moralske verdi i psykiatrien.» 

13. Intervju i VG: «Må kunne spørre oss hva det er vi redder henne til». 

April 

19. “Når pasienten ikke vil ha behandling”. KEK seminar Stavanger universitetssykehus 

27. Etikk og etiske utfordringer i psykiatrien. Grunnkurs LIS-leger 

29. “Tvangsmedisinering - virkninger, bivirkninger og etiske dilemma». Fagdag for Sykehusene i 

Telemark og Vestfold HF; 

Mai 

5. Etikk, fag og juss. Masteremne/EVU-kurs etikk-facilitering, 2. samling 

September 

Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Aasland, Olaf Gjerløw; Kok, 

Almar; Pedersen, Reidar.  Qualitative and quantitative evaluation of ethics reflection groups in mental 

health care. EACME; 2016-09-08 - 2016-09-10 

Martinsen, Elin Håkonsen; Norvoll, Reidun; Pedersen, Reidar.  The silent world of young next of kin 

experiencing coercion and serious mental illness in the family.. EACME; 2016-09-09 

November 

11. Bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten: Etiske utfordringer, herunder betydningen av 

beslutningskompetanse. Møte i tvangslovutvalget. 

11. Pedersen, Reidar.  Etiske utfordringer som følge av lovverket og mangel på lovverk - ved bruk av 

tvang i ulike deler av helse og omsorgstjenesten. Møte i tvangslovutvalget. 

23. Etikk, autonomi og tvangsmedisinering. 9. Nasjonale konferanse: Menneskerettigheter, tvang og 

etikk;  

23. Pedersen, Reidar. Formell og uformell tvang i kommunal helsetjeneste.. 9. Nasjonale konferanse: 

Menneskerettigheter, tvang og etikk. 
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23. Når etikken møter fag og juss i tvangsfeltet - noen sentrale utfordringer i ulike helse- og 

omsorgstjenester. 9. Nasjonal konferanse: Menneskerettigheter, tvang og etikk 

Desember 

5. Etikk-komiteer og etikk-refleksjonsgrupper - Forskning og erfaringer fra Norge. Etikk-seminar Syd-

Danmark. 

5. Etiske dilemma knyttet til tvang - forskning og erfaringer fra Norge. Etikk seminar Syd-Danmark. 

8. “Exploring the views of people with mental health problems' on the concept of coercion: Towards a 

broader socio-ethical perspective.” Empirical ethics seminar 

 

Annet 

Bidratt til høringer, f.eks. ECT-veileder og rundskriv om å vurdere samtykkekompetanse. 

Bidratt til Hamarkonferansen om menneskerettigheter, tvang og etikk. 

Veileder i PhD-prosjektet til Jørgen Dahlberg om å vurdere samtykkekompetanse i somatisk 

sykehusavdeling. 

Medveileder i PhD-prosjektet til Edel Janecke Svendsen om tvang i pediatrien. 

Medveileder i PhD-prosjektet til Henriette Bruun i Danmark om bruk av KEK og refleksjonsgrupper i ulike 

sykehusavdelinger. 
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Vedlegg 5 Undervisning, formidling og annet 2016 – Morten Magelssen 
Januar 

28. “Hvilken betydning har etisk refleksjon – og hva skal til for å lykkes?” Med Heidi Karlsen. 

Presentasjon på fagdagen “Etikkarbeid i kommunehelsetjenesten – Hvordan drive etikkarbeid i en travel 

hverdag i egen kommune?” Akershus fylke. 

Mars 

1. “Etiske utfordringer for rådgivende overleger i NAV”. NAV, Oslo 

17. Debatt om aktiv dødshjelp, Oslo Handelsgymnasium,  

April 

1. “Innføring i bioteknologi”. Seminar for Kristelig folkepartis ungdom (KrFU), Kolbotn 

9. “Befolkningens holdninger til legalisering av aktiv dødshjelp. Resultater fra en ny spørreundersøkelse”. 

Verdighetskonferansen, Oslo 

18. “Fosterdiagnostikkens etikk” Presentasjon for barnemedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus 

Mai 

24. “Dilemmaer ved informert samtykke i forskning”. Undervisning for forskere i Akuttklinikken, Oslo 

Universitetssykehus 

Juni 

1. “Etiske utfordringer for leger i NAV”. 1.6.2016, nasjonalt seminar for leger i NAV, Oslo 

2. Etiske utfordringer ved antibiotikabruk”. Vårmøte for Norsk infeksjonsmedisinsk forening og Norsk 

mikrobiologisk forening, Sandefjord 

3. “Age assessment in adolescent migrants: ethical considerations”. The Soria Moria meeting for 

Pediatric Forensic Pathology and Clinical Forensic Medicine, Oslo. 

September 

1. “Barmhjertighetsdrap er ikke løsningen” Med Morten Horn og Reidun Førde. Dagbladet, 

6. “Samvittighetsfrihet er retten til å få være den man er” Med Bjørn K. Myskja. Aftenposten. 

15. “Eutanasi – fra etikerens synspunkt”. 14ende nasjonale konferanse i palliasjon, Stavanger 

Oktober 

5. “Dødshjelp og kampen om ord”. Vårt Land,  
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13. “Kliniske etikk-komiteer i et prioriteringsperspektiv”. Helse i utvikling 16, Oslo. 

24. “Mennesket – mål eller middel?”. Seminar “Morgendagens designerbarn”, Litteraturhuset, Oslo 

28. “Etikk ved antibiotikabehandling på sykehjem”. Kurs om antibiotikabruk i sykehjem, 

Primærmedisinuka, Oslo 

November  

4. “Giftsprøyten som ressurssparende tiltak?” Med Morten Horn. Morgenbladet,  

18. “Dødshjelp som helsehjelp?” Med Morten Horn. Morgenbladet,  

18. Opponent ved Gitte Koksviks disputas for graden ph.d., NTNU, 

 

Annet 

Medlem av det regjeringsnedsatte Samvittighetsutvalget, som i september la frem NOU 2016:13 

Samvittighetsfrihet i arbeidslivet. 

Medlem av Helsedirektoratets arbeidsgruppe for faglige råd for ivaretakelse av pasienter i livets siste 

fase. 
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Vedlegg 6 Program Nasjonalt høstseminar for klinisk etikk-komiteer 

Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo, 14.-15. november 2016 

 

Mandag 14. november 

09.00-09.30 Registrering 

09.30-09.45   Åpning av høstseminaret. Helse- og omsorgsminister Bent Høie 

  

Sesjon 1: Kliniske etikk-komiteer gjennom 20 år 

09.45-10.15   Utviklingen av KEK-arbeidet – og status i 2016. Reidun Førde, professor, SME 

10.15-10.30 Om oppstarten av KEK-arbeidet. Knut Ruyter, professor, UiO, avd.direktør, REK 

Sør-Øst, og KEK-arbeidets «far» 

10.30-10.45 Hva betyr KEK for sykehusledelsen? Eva Bjørstad, kvalitetsdirektør OUS 

10.45-11.00 Hva betyr KEK for SME? Jan Helge Solbakk, professor, SME 

11.00-11.30 Pause  

11.30-11.50 Norsk KEK-arbeid i et internasjonalt perspektiv. Bert Molewijk, førsteamanuensis 

i klinisk etikk, Amsterdam og SME 

 

Sesjon 2: Hva har vi lært av spesielt utfordrende KEK-saker? 

11.50-12.25 Kasuistikk: «Benet eller livet?! Om etikk, emosjoner og KEKs ulike roller» KEK 

Helse Bergen v/Ingrid Miljeteig 

12.25-13.00 Kasuistikk: «Når KEK drøfter etikken rundt ny og lovende behandling – hva har vi 

lært?» KEK Universitetssykehuset Nord-Norge v/Geir Bjørsvik 

 

13.00-14.00   Lunsj  
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Sesjon 3: Samhandlingens gleder og utfordringer 

14.00-14.30   Samhandling rundt alvorlig syke sykehjemspasienter – hva viser forskning? Maria 

Romøren, post.doc., Institutt for helse og samfunn, UiO 

14.30-15.00 Kasuistikk: "Informasjonsflyt og samarbeid ved overflytning til 

kommunehelsetjenesten" KEK Halden kommune v/Line Irene Skoglund og Heidi 

Marie Karlsen 

15.00-15.20   Pause 

 

Sesjon 4: Tvang og etikk i psykiske helsetjenester  

15.20-15.45   Etiske dilemma ved bruk av tvang i psykiske helsetjenester og rusvern. Foreløpige 

resultater fra en nasjonal survey blant helsepersonell. Olaf G. Aasland, 

seniorforsker/prof. emeritus ved Legeforskningsinstituttet og SME 

15.45-16.10 Taushet og distanse. Om unge pårørende som opplever tvangsinnleggelse av et 

nært familiemedlem i psykisk helsevern. Elin H. Martinsen, ph.d. i medisinsk etikk, 

lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, Vestre Viken HF 

16.10-16.30 Pause 
 
 
 
Sesjon 5: Medisinske feil 
 
16.30-17.10  Pasienten døde – din skyld? Hva nå? Jannicke Mellin-Olsen, overlege i 

anestesiologi, Bærum sykehus 

18.30 Mottakelse og musikalske innslag 

19.00 Middag 

 

Tirsdag 15. november 

Presentasjon av saker fra arbeidet til KEKene 

08.45-10.15 Helsehjelp til asylsøkere og papirløse migranter 
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  1. ”Ufrivillig aktør i asylpolitikken?” KEK Helse Stavanger v/Jone Schanche Olsen 
  2. ”KEK-er gjør feil og bør lære av dem” KEK Oslo Universitetssykehus v/Thor Willy 

Ruud Hansen  
  3. Kommentarinnlegg ved Harald Platou, jurist og leder av Utenlandskontoret ved 

OUS 
 
10.15-10.35 Pause 
 
10.35-11.05 Flerkulturell dialog om rituell omskjæring av gutter – en umulighet? KEK St. Olavs 

hospital v/Berge Solberg og Øyvind Taraldseth Sørensen 
 
11.05-11.35 "Tvangsflytting av pasient; KEKs rolle". Sak fra KEK Psykisk helse og rus Vestre 

Viken v/Oscar Braadlie og Egil Øritsland  
 
11.35-11.55 Pause 
 
11.55-12.25 ”Den uvillige pasient”. KEK Helse Førde v/Jan L. Nordeide 
 
12.25-12.45 Hvordan bringe etikkrefleksjon ut i klinikken? KEK Bærum sykehus v/Gro Marit 

Auke  
 
12.45-13.00 Informasjon om SMEs nye etterutdannings- og masterkurs. Evaluering og 

avslutning av høstseminaret. 
 
13.00-14.00 Lunsj 
 
 


