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Å rsrapport 2015 –  
 
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. Årsrapportene fra KEKene er en viktig del av 

dette arbeidet.  

Årsrapporten er todelt. Første del omhandler komiteenes arbeid i 2015. Denne delen bygger 

på 29 innsendte årsmeldinger som til sammen dekker 32 komiteer. 
 

 

Den andre delen av rapporten beskriver arbeidet med og rundt kliniske etikk-komiteer ved SME. 

 

  

Reidun Førde                                     Reidar Pedersen    Morten Magelssen 

 

 

Med vennlig hilsen 

Reidun Førde, Reidar Pedersen, Morten Magelssen og Anders Tvedt (førstekonsulent) 
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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 Kliniske etikk-komiteer 
29 årsmeldinger er sendt inn for 32 komiteer (vedlegg 1). Nedenfor gjengis et sammendrag av 

årsrapportene hvor komiteenes aktivitet og utfordringer er oppsummert. 

Om det nasjonale mandatet 
Det nasjonale mandatet kom i 2012. 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. 

Sammensetning og arbeidsform for komiteene  

Antall medlemmer i komiteene varierer fra 6-15, de fleste ligger på pluss/minus 10. Majoriteten 

er ledet av en lege, men også sykepleiere og prester er ledere. Antall ordinære møter som 

avholdes gjennom året varierer fra 2-11. Mange komiteer har også møter utover den avtalte 

møteplanen, gjerne da hastesaker knyttet til prospektive saker. 

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 

Komiteenes aktivitet 
Tabellen under viser en oversikt over generelle saker drøftet i KEK. 

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

Psykiatri - Rutineransaking av beboere ved psykiatrisk- og rusbehandlingsenhet.  

- Prevensjon til alvorlig psykisk syke pasienter. 

- Bruk av tvang for hygiene og stell av psykisk syke pasienter.  

- Lege ønsker å fotografere pasienter ved psykiatrisk poliklinikk.  

Ressurshensyn/prioriteringer  

 

- Flytting av døende pasienter.  

- «Bekymringsmelding» fra barnelege om (for) stort ansvar for beslutninger om 

bruk av et svært kostbart legemiddel.  

- I tilfeller der voldelig og truende adferd fra pasienter vil kunne medføre at 

helsehjelp ikke lenger vil bli tilbudt, kan hensynet til ressursbruk da være et etisk 

gyldig argument for å stille krav til pasienters oppførsel?  

Reservasjonsrett  - Refleksjon omkring reservasjonsrett - ikke reservasjonsrett. 

- Kan leger reservere seg mot rituell omskjæring av guttebarn? 

Tvang - Bruk av tvang ved spiseforstyrrelser. 

Medbestemmelse - Hvor stor medbestemmelse kan foreldre ha i forhold til å nekte behandling?  

Informasjonsplikt/taushetsplikt - Kan det i noen situasjoner skade å informere pasienten?  

- Bør pasient som hovedregel få tilsendt epikrise?   

- Problemer med å ivareta taushetsplikt i åpne arbeidsstasjoner i nye 

sykehuslokaler.  

Annet - Gentesting av ikke-samtykkekompetente? 

- Kan CT angiografi bli akseptert som en metode for å konstatere død på i forkant av 

en organdonasjon?  
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Tabellen under viser en oversikt over saker relatert til enkeltpasienter drøftet i KEK. 

 

Tema: Saker knyttet til enkeltpasienter 

Ressurshensyn/prioriteringer  - Cellegift etter eget ønske  

Samtykke - Pasient med usikker samtykkekompetanse nekter utredning og behandling.  

- Pasient med samtykkekompetanse møter ikke til behandling.  

- Samtykkekompetent kreftpasient nekter behandling og kontakt med 

sykehuset.  

Taushetsplikt - Taushetsplikt vs. informere om kritisk sykdom til pårørende.  

Pasientautonomi - Pasient uenig i HLR- status i egen journal.  

- Ikke samtykkekompetent psykisk utviklingshemmet pasient motsatte seg 

utredning og behandling.  

- 2 saker der pasient er ambivalent til behandling, og ikke møter opp til avtalt 

time.  

Behandlingsbegrensning - Begrensning av behandling og sykehusinnleggelse av alvorlig syk pasient i 60-

årene med tilgrunnliggende psykisk utviklingshemming.  

- Konflikt mellom helsepersonell som ønsker livsbegrensende behandling av 

pasient i vegetativ tilstand etter et selvmordsforsøk, vs. pårørendes håp om 

at Gud vil gripe inn. 

- Kan en begrense blod på lik linje som annen behandlingsbegrensning av 

alvorlig syke og døende pasienter?  

- Behandlingsbegrensning etter 5 år med vegetativ tilstand. 

- Skal man avvente avslutning av livsforlengende behandling i påvente av 

tilreisende pårørende?  

- Hvor går grensen for aktiv livsforlengende behandling i tilfeller der 

behandling er ekstremt ressurskrevende og belastende, og sjansen for 

helbredelse var liten?  

- Behandlingsbegrensning av spedbarn med trisomi 18. 

- Gjennomgang og revisjon av prosedyren HLR minus - både medisinsk, etisk 

og juridisk.  

Psykiatri - Blir psykisk syk pasient som må opereres grunnet selvskading 

forskjellsbehandlet?  

Tvang ved somatisk helsehjelp hos ikke-

samtykkekompetente pasienter 

- Tvangsbehandling med makt for infeksjonsbehandling av dement pasient.  

- Er det forsvarlig med bruk av tvang for å få gjennomført livsviktig kirurgi på 

et barn med en utviklingshemming? 

Annet - Innlegging av PEG på pasient uten samtykkekompetanse.  
- Gjelder det andre yrkesetiske regler for helsepersonells i fritid enn på jobb?  

- Kan sykehus kreve undersøkelse av innvandrere for MRSA?  

 

Det er stor variasjon i forhold til hvor mange saker komiteene har oppe til behandling. Enkelte 

komiteer melder om mange hastesaker utover de ordinære møtene, mens andre har avlyst møter 

grunnet manglende saker. Noen komiteer melder også om lavt oppmøte, særlig på grunn av lang 

reisevei for medlemmene. For å bøte på dette har enkelte komiteer gjennomført videokonferanse 

eller telestudiomøter for å gjøre det enklere å samle komitemedlemmene. Flere komiteer melder 
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også om innkomne saker som har blitt vurdert til å være av ikke-etisk art, men som snarere kan 

sies å være et juridisk, økonomisk eller politisk anliggende, eller en personalsak. Slike 

henvendelser kan derfor bli avvist, eventuelt at de blir videresendt til riktig instans.  

Begrensning av livsforlengende behandling 

Et tilbakevendende tema – i år som tidligere – er hvor grensen går for hvor lenge man skal gi 

aktiv livsforlengende behandling, både av hensyn til pasientens beste, og med tanke på 

ressurshensyn og prioriteringer. KEK Bergen har hatt oppe til drøfting hvorvidt begrensning av 

blodoverføring kan betraktes på lik linje som annen behandlingsbegrensing av alvorlig syke og 

døende pasienter. Tilfellet gjaldt en multimorbid pasient som på den ene side var avhengig av 

blodtilførsel grunnet blødninger, samtidig som blodoverføringen ga økende grad av leverkoma. 

KEK Hamar har fått henvendelse fra lege som ønsket en sak belyst. Intensivbehandling av 

pasient uten muligheter til kausal behandling fortonet seg ifølge komiteen som meningsløs, og 

HLR ville snarere forlenge en plagsom dødsprosess, enn det ville føre til bedring av tilstanden. 

KEK OUS melder om en sak der sjansen for helbredelse var svært liten, mens behandlingen på 

sin side krevde mye ressurser og var svært belastende for pasienten. Komiteen vurderte det dit 

hen at det ikke vil være etisk uforsvarlig å sette klare behandlingsbegrensninger i et slikt tilfelle.   

Barn  

Denne tematikken blir også aktualisert i tilfeller med alvorlige syke barn, særlig der hvor 

foreldrenes syn på saken divergerer i forhold til personalets syn. KEK Sørlandet har hatt en sak 

oppe til drøfting vedrørende et fortidligfødt barn med trisomi 18. Det ble oppdaget en alvorlig 

hjertefeil som på sikt ville kreve stor operasjon for å kunne leve videre. Komiteen vurderte at 

man en gang vil være nødt til å sette et tidspunkt der grensen for livsforlengende behandling er 

nådd; hvorvidt dette var det rette tidspunkt ble det ikke konkludert med, men at det vesentligste 

er at familien får en verdig avskjed med barnet. 

 

Foreldres medbestemmelse 

Foreldrenes medbestemmelse i saker som angår deres barn er et annet tema som flere komiteer 

har drøftet. KEK ved St. Olavs hospital har fått henvendelse fra lege som to ganger har opplevd 

at foreldre nekter K-vitamin profylakse til nyfødt barn. Saken er av stor prinsipiell betydning da 

foreldre jo har en viss autonomi i forhold til hvilke helsetiltak de vil at deres barn skal motta. 

Komiteen var av den mening at foreldre i slike tilfeller bør signere en reservasjon, for på den 

måten å kunne ansvarliggjøres.  

Ressurs og prioriteringer 

En annen sak ved KEK St. Olavs hospital belyser en leges dilemma mellom på den en siden å 

måtte forholde seg til foreldrenes forventninger, og på den annen side stå relativt alene i å foreta 

prioriteringer knyttet til kostbare behandlinger. Prisen på et nytt medikament til behandling av 

barn med muskeldystrofi ligger på mellom 3 og 9 millioner kroner i året, og da medikamentet 

ikke behøves å gis av spesialisthelsetjenesten, men kan tas hjemme, faller det utenfor de saker 

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/ous-sentral/
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/st-olavs/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/st-olavs/
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som blir tatt opp i Beslutningsforum. Komiteen reagerte på dette, og spilte saken inn for Rådet 

for kvalitet og prioritering; ikke med ønske om å frata en pasientgruppe håp knyttet til 

utviklingen av ny medisin, men for å sikre at helsetjenesten har rutiner som i størst mulig grad 

bidrar til rettferdig prioritering. Et annet ressursspørsmål komiteen har hatt oppe til drøfting er 

flytting av døende pasienter, dvs. de som har under en uke igjen å leve. I moderne sykehusdrift er 

det ønske om kortest mulig liggetid, og presset på sengeplassene er stort. Døende pasienter er en 

utsatt pasientgruppe, og man må vurdere viktigheten av «den gode død» opp mot å prioritere 

sengeplasser til pasienter der livet kan forlenges eller forbedres. Også KEK Stavanger har 

behandlet en sak som gikk ut på unødvendig flytting av eldre pasient mellom sykehusavdelinger. 

Ifølge journalnotat kom det frem at det ikke lå andre grunner bak dette enn å frigjøre plasser til 

nye pasienter. KEK Bærum arrangerte i året som gikk et halvdagsseminar der temaet var 

«Overbehandling, ressursforvaltning, prioriteringer og utfordringer». Prioritering var også temaet 

for et halvdagsseminar i regi av KEK Ringerike, der temaet ble belyst fra ulike sider, fra 

henholdsvis helsearbeiderens, etikerens og administratorens perspektiv. 

Pasientautonomi 

Flere komiteer melder om saker der pasienten ikke ønsker behandling for sykdom som lar seg 

behandles. I KEK Bærum har de fått to henvendelser angående pasienter som er ambivalente til å 

ta imot behandling og som ikke møter opp til behandling som er viktig for deres helse. 

Omvendte problemstillinger er også et dilemma som komiteer får tilsendt, dvs. tilfeller der man 

ønsker behandling for sykdom som helsepersonell anser som uetisk å skulle behandle. Et 

eksempel er KEK Vestfold som har hatt en sak der pasient ønsket å fjerne en fungerende – men 

ikke optimal fungerende – nyre. Operasjonen ville kunne medføre betydelige plager og 

forkortning av livet, og komiteen hadde oppe til drøfting hvorvidt en slik behandling vil være 

etisk riktig. Ved KEK AHUS har de drøftet et dilemma knyttet til gjennomføring av aktiv 

behandling under tvang der det var tvil omkring pasientens samtykkekompetanse. 

Pasientenes deltakelse i beslutningsprosesser rundt egen sykdom og behandling har i de senere 

årene blitt kategorisert under begrepet «samvalg», som er en oversettelse av shared decision-

making. Det har vært en økende interesse rundt dette, og KEK Telemark har avholdt kurs om 

samvalg, med fokus på metodikk og verktøy. 

Taushetsplikt og anonymitet 

Ivaretagelse av pasientens anonymitet og overholdelse av taushetsplikt møter stadig nye 

utfordringer. De kliniske etikk-komiteene ved OUS gikk sammen om å arrangere et åpent 

seminar om temaet filming av pasienter. Senvirkninger av å bli eksponert i media er et aktuelt 

tema som kan være vanskelig å forstå alvoret i, til tross for frivillig samtykke eller samtykke på 

barns vegne. Temaet ble tatt videre til det sentrale pasientsikkerhetsutvalget. KEK 

Diakonhjemmet har drøftet problemene med å ivareta taushetsplikten på akuttmottaket grunnet 

for mange plasser i forhold til arealet. Lignende problematikk har KEK NLSH 

(Nordlandssykehuset) drøftet. De fikk tilsendt en sak vedrørende problem med å ivareta 

taushetsplikten i åpne arbeidsstasjoner i sykehusets nye lokaler. Denne saken endte hos ansvarlig 

http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/stavanger/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/barum-sykehus/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/vestre%20viken%20ringerike/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/barum-sykehus/
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/ahus/
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/ous-sentral/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/diakonhjemmet/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/diakonhjemmet/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/nordland/
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ledelse, og ble også presentert på den årlige nettverkssamlingen for de kliniske etikk-komiteene i 

Helse Nord. Samlingen ble i år ble avholdt i regi av KEK Helgeland, og representanter fra alle 

foretakene i Helse Nord deltok. 

Møte med andre kulturer 

Ut ifra hva komiteene melder om, så synes det å komme nye saker som har å gjøre med den 

medisinske og helsefaglige etikkens møte med nye kulturer. Nytt i 2015 var en lov som pålegger 

alle helseforetak å tilby rituell omskjæring av guttebarn. Loven gir imidlertid leger anledning til 

reservasjonsrett mot å utføre et slikt inngrep. Dette har vært oppe til drøfting hos KEK Sørlandet, 

KEK Lillehammer og KEK Kongsberg. Reservasjonsrett har også på et generelt plan vært tema 

for refleksjon i KEK Østfold. Foreldrenes medbestemmelsesrett kan by på utfordringer også i 

møte med minoritetsfamilier. Ved KEK Elverum har de behandlet en sak der et barn i en familie 

med minoritetsbakgrunn ble alvorlig syk. Komiteen nevner at det er viktig å sette seg inn i deres 

tenkemåte, hvilket også inkluderer religiøse forhold, når pårørende skal tas med på råd. KEK 

Bergen melder om godt oppmøte på seminar der temaet var om etiske utfordringer i møte med 

papirløse pasienter.  

Informasjonsplikt  

Det har i året som har gått blitt behandlet saker som omhandler åpenhet og informasjonsplikt, og 

den pris det har. KEK HMR har mottatt en henvendelse der de spør seg om pasienten i noen 

situasjoner kan ta skade av å få informasjon. KEK OUS har vært borte i tilsvarende problematikk: 

Helsepersonellets behov for å ha ryggen fri kan medføre overinformering om mulige 

komplikasjoner ved behandling, med den konsekvens at pasienten lever med ubegrunnet frykt. 

Balansen mellom risiko vs. utbytte spiller inn også her. En annen, men beslektet problematikk, er 

tilfeller der alvorlige syke pasienter holder inne med kritisk informasjon til pårørende.  

Psykiatri og rus 

Det meldes om lite saker hva angår rusbehandling, men saker som knyttes til psykiske 

helsetjenester har vært drøftet. Generelle saker som berører psykisk helse – og da gjerne saker 

som er relatert til tvang – er ofte av stor prinsipiell betydning. Ved KEK OUS har de drøftet 

dilemmaet som ansatte ved psykiatrisk- og spesialisert rusbehandlingsenhet står overfor, når de 

skal drive forsvarlig drift av sengeenheten kombinert med å overholde loven som forbyr 

rutineransaking av beboerne. KEK HMR melder om prospektiv sak om lege som ønsker å 

fotografere pasienter ved psykiatrisk poliklinikk. KEK Østfold har hatt en rekke saker fra 

psykiatrien som angår temaer som taushetsplikt, bruk av tvang for å overholde hygiene og stell, 

samt selvmordsproblematikk sett fra ambulante teams hverdag. Ved KEK HDR (Haraldsplass 

diakonale sykehus) melder de om en sak der pasient fikk avslag på operasjon etter selvskading. 

Spørsmålet var hvorvidt psykisk syke pasienter blir forskjellsbehandlet i somatikken. Utfallet i 

KEK medførte en second opinion, og pasienten ble operert. KEK DHP (Divisjon psykisk helse 

ved Innlandet sykehus) hadde et vellykket seminar om «Psykofarmakologisk behandling – hva 

med de etiske dilemmaer?». 

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/sorlandet/
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/kongsberg/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/ostfold/
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/bergen/
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/ous-sentral/
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/ostfold/
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/psykisk-helsevern/
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Annet 

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

etiske refleksjonen ute i klinikkene. Flere melder om utstrakt informasjonsarbeid på sykehuset – 

både i form av å informere om KEK på nettsider og intranettsider, på «fredagsmøter», lage 

brosjyrer som legges ut på postene, invitere til seminarer der etiske dilemmaer og utfordringer 

blir presentert, og holde foredrag om KEKs arbeid til eksterne. Tabellen nedenfor viser et utvalg 

over kurs, seminar, foredrag og annen type aktivitet arrangert av KEK: 

Komite Kurs/seminar/foredrag og annen type aktivitet arrangert av KEK 

Bergen - Seminar om etiske utfordringer i møte med papirløse pasienter. 
- Høringsinnspill til Helsedirektoratet vedrørende alvorlighetskriteriet 

beskrevet i rapporten ”På ramme alvor – alvorlighet og prioritering. 

- Høringsinnspill til ”Høyringsnotat – ny forskrift om obduksjon og avgjeving 
av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og 
likavgjevingsforskrifta)”. 

- Utarbeiding av e-læringskurs i klinisk etikk. 
- Samarbeid med KEK ved Black Lion Hospital i Etiopia. 

Bærum - Seminar om ressurshensyn/prioriteringer. 

Diakonhjemmet - Startet pilotprosjekt der KEK-representant deltar på legenes previsitt en 
gang i uken. 

- Internt høstseminar: «Går det for fort i svingene?» 

Elverum/Hamar - Felles veiledning med Thor Willy Ruud Hansen. 

Førde - Fredagsmøte med Terje Mesel. 

Haraldsplass - Dialogmøter. 
- Internseminar med Lars Johan Mastertevdt. 

Helgeland - Arrangerte nettverkssamling for KEK i helse nord. 

Innlandet Divisjon psykisk helse - Seminar «Psykofarmakologisk behandling – hva med de etiske 
dilemmaer?».  

Lillehammer - Seminar «Når ting går galt i helsevesenet» med Stian Westad. 

OUS - Seminar: Filming av pasienter. 
- Arrangert fagdag på Barneintensiv: «Hva er klinisk etikk-komite – trenger 

Barneintensiv KEK?» 
- Foredrag for Rotary Skedsmokorset – «etiske utfordringer i helsevesenet» 

ved Thor Willy Ruud Hansen. 
- Foredrag på konferanse «Bioethics and professional practice i Kuala 

Lumpur, ved Thor Willy Ruud Hansen.  

Møre og Romsdal - Deltatt på fagdager med presentasjon av KEK i Molde, Volda, Kristiansund. 

Nordlandssykehuset - Deltatt i radio, Ekko NRK P2, ved Berit Støre Brinchmann.  

Ringerike - Halvdagsseminar i anledning sykehusets 50-årsjubileum om temaet 
prioritering.  

Stavanger - Arrangerte etikkseminar vår og høst, et nå etablert tilbud for ansatte i 
helseforetaket. 

- Har kommet med innspill i forbindelse med utviklingen av e-læringskurset i 
klinisk etikk for ansatte i Helse Vest. 

St. Olav - Innledet fagdag i etikk ved Øya Helsehus. 

Sunnaas - Presenterte KEK og sekstrinnsmodellen på allmøte og i avdelingene. 

Sørlandet - Sekretær Terje Mesel har holdt 30 foredrag ved sykehuset og 23 eksterne 
foredrag. 

Telemark - Avholdt kurs i SAMVALG - ”shared decision making». 

Vestfold - Etikkundervisning på nevrologisk seksjon. 
- Etikkundervisning i forskningsetikk på forskningslunsj. 

Østfold - Kursdag for operasjon og anestesi i Moss. 
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Del 2 Året som gikk sett fra Senter for medisinsk etikk 
SME har nasjonalt ansvar for oppfølging av komiteene, kompetansebygging for KEK-

medlemmene og forskning på arbeidet. God støtte til Senter for medisinsk etikk fra sentrale 

helsemyndigheter har vært viktig for arbeidet vårt. Gjennom regelmessig kontakt mellom SME 

og våre oppdragsgivere får vi muligheter til å løfte fram etiske dilemmaer i norsk helsetjeneste 

som kanskje ellers ikke blir synliggjort. Videre kan vi i slike møter løfte fram problemer som 

komiteene møter og de ressursene de trenger for å sikre god kvalitet av arbeidet. 

Den årlige bevilgningen gir oss muligheten til å arrangere seminar og gi veiledning i enkeltsaker 

når komiteene trenger det, samt bistå KEKene i gjennomføringen av seminar. Gjennom 

kontakten med komiteene får vi innsikt i hvilke områder som KEKene opplever som utfordrende 

og kan derfor arrangere relevante seminar som er godt besøkte, for eksempel det årlige 

høstseminaret (se vedlegg 7) og innføringskurset for nye medlemmer (se vedlegg 6). Et annet 

eksempel er seminaret om referatskriving etter KEK-drøftinger (se vedlegg 8). Nytt er at vi i 

2015 har arbeidet med en fasilitatorutdanning for etisk refleksjon som ble startet opp på nyåret 

2016. Kurset heter «Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten» og vil gå over 5 dager fordelt 

på 3 samlinger med praktiske øvelser og arbeidskrav mellom samlingene. Kurset kan tas både 

som masteremne (5 studiepoeng) eller som etterutdanningskurs (kursbevis, ikke studiepoeng). 

Det har vært gledelig mange påmeldte. Interessen for dette kurset avspeiler økende aktivitet 

rundt systematisk etisk refleksjon i helsetjenesten. Kurset er et tilbud til ansatte både i spesialist 

og kommunehelsetjenesten. Vi tror dette i seg selv er viktig fordi det skaper kontakt mellom 

nivåene og kan øke forståelsen for ulike ståsted og oppgaver, men også felles etiske problemer.  

Mange etiske problemer oppstår i dag som følge av suboptimal samhandling mellom nivåene og 

mellom profesjonene, ikke minst rundt alvorlig syke og gamle.  

Som et ledd i å styrke pasientens egen innflytelse i beslutninger knyttet til livets slutt, har vi i 

2015 videreført et Forskningsråds finansiert prosjekt rundt tilbud om forberedende samtaler på 

sykehjem. I tilslutning til dette prosjektet arrangerte vi et seminar om temaet forberedende 

samtaler med innlegg av internasjonale eksperter og nasjonale fagfolk (se vedlegg 10) Seminaret 

var godt besøkt, med deltakere både fra kommunehelsetjenesten og fra spesialisthelsetjenesten, 

noe som understreker at dette temaet oppleves som vanskelig og viktig av mange. Det er vår 

oppfatning at dette forskningsprosjektet vil kunne ha overføringsverdi til annenlinjetjenesten. 

Studien vil forhåpentligvis framskaffe kunnskaper av verdi for KEK-arbeidet.  

Året 2015 har for SME vært preget av «etterarbeid» etter det tredje prioriteringsutvalget 

(Norheimutvalget). Diskusjonen har gått høyt rundt hvilke verdier og prinsipper som bør styre 

prioriteringer, og det er i seg selv verdifullt. SME har bidratt aktivt i foredrag på seminar både i 

inn- og utland.  Årsrapportene viser at komiteene har ressursprioritering og dilemma knyttet til 

ressursbruk på dagsorden på mange ulike måter, gjennom åpne seminar om prioriteringer og 

drøfter av prinsipielle spørsmål og dilemma knyttet til behandling av enkeltpasienter. Vi har 

gjennomgått systematisk årsrapportene fra 2003 og fremover for å beskrive sakene som KEK har 

http://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/SME4310/
http://www.med.uio.no/helsam/om/aktuelt/arrangementer/2016/veiledning-etikkrefleksjon-helsetjenesten.html
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arbeidet med der ressurser og prioriteringer er eksplisitte tema. Det er mange! Vi vil presentere 

gjennomgangen på et internasjonalt seminar om prioriteringer i september og planlegger en 

internasjonal artikkel om dette arbeidet. Det siste er et samarbeid mellom SME og KEK i Helse-

Bergen som har vært særlig aktiv på dette feltet. 

SME var også representert med Morten Magelssen i Magnussen-utvalget, nedsatt for å arbeide 

videre med alvorlighetskriteriet. Utvalget leverte sin innstilling På ramme alvor i november 2015.   

Som allerede nevnt er SME opptatt av god samhandling mellom nivåene blant annet fordi dette 

både øker kvaliteten av behandlingen, bedre utnytting av ressurser og fordi en god samhandling 

er viktig for å styrke pasientens stemme i vanskelige beslutninger.  I Oslo har det også i år vært 

et samarbeid mellom SME, KEK på OUS og KEKK i kommunehelsetjenesten rundt felles etiske 

dilemma. 

Årsrapportene viser at i mange av sakene som komiteene har arbeidet med er både somatikk og 

psykisk helsevern involvert. Dette er faglig, etisk og juridisk svært kompliserte saker, og i mange 

av sakene er pasientautonomi og hva som er til pasientens beste, sentrale spørsmål. Prosjektet 

psykiske helsetjenester, etikk og tvang (PET) som nå går mot slutten, har bidratt til å trekke 

etikkarbeidet og etikk-refleksjon mer aktivt inn i psykisk helsevern. Vi håper å kunne fortsette 

med å styrke etikkarbeidet i psykisk helsevern i årene som kommer. Blant annet er vi i ferd med 

å fullføre en lærebok i etikk for psykisk helsevern. Dette har vært etterspurt av flere. 

På god vei-konferansen ble arrangert i samarbeid med KS 25. og 26. nov (se vedlegg 9). Dette 

var en avslutningskonferanse for KS-prosjektet «Etisk kompetanseheving» i kommunenes helse- 

og omsorgstjenester og PET-prosjektet. KS-prosjektet har pågått siden 2007 og nådd ut til rundt 

240 kommuner. SME har hatt en sentral rolle i prosjektet og hadde hovedansvaret for å evaluere 

tiltakene som var gjort i kommunene. På konferansen deltok ca. 270 deltakere. Evalueringene 

viser at man gjennom disse store nasjonale prosjektene har prøvd ut mange nye metoder for å 

jobbe med etikk i ulike deler av helse- og omsorgstjenestene, og spesielt er erfaringene med 

refleksjonsgrupper og bruk av SME-modellen gode. Enkelte kommuner har også etablert etikk-

komiteer. SME vil ha et hovedansvar for å videreføre det systematiske etikk-arbeidet i 

kommunene, i samarbeid med bl.a. KS og kommunene, og har også søkt om finansiering til å 

videreføre arbeidet med å styrke etikk-arbeidet innenfor psykisk helse og rus.  

Reidun Førde og Reidar Pedersen har også bidratt i den såkalte 3IV studien. Dette er en studie 

som undersøker etiske utfordringer og beslutninger om livsforlengende behandling til 

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

artikler fra dette prosjektet vil bli publisert eller innsendt til vitenskapelige tidsskrift i 2016.  

KEK-fagmiljøet, samt SMEs øvrige forskere innen klinisk etikk, startet i juni en Facebook-side 

med tittelen "Etikk i helsetjenesten". Siden ble raskt populær og har nå snaut 1.000 følgere. 

Facebook-siden er en egnet kanal for formidling av forskning, lenker til aktuelle medieoppslag 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/pa-ramme-alvor/id2460080/
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og kronikker der våre forskere bidrar, samt informasjon om kommende arrangementer. Nye 

poster legges ut i snitt en gang per uke. 

Forskning på etikkarbeidet 
To artikler publisert i 2015 bygger på erfaringer fra det norske etikkarbeidet. Den ene viser 

utviklingen av KEK-arbeidet, fra klassisk pasientdrøfting, seminar og retningslinjearbeid til både 

å arbeide enda nærmere inn mot klinisk praksis gjennom etisk refleksjon, men også å arbeide 

mer med prinsipielle og overordnede spørsmål (les artikkelen her). Den andre artikkelen som er 

publisert er basert på intervjustudier med foreldre som har deltatt i KEK-drøftinger rundt deres 

alvorlig syke barn (les artikkelen her). I tillegg fikk vi i desember akseptert en artikkel i et 

prestisjetungt amerikansk tidsskrift, American Journal of Bioethics. Den drøfter betydningen av 

etisk teori i KEK-arbeidet.  

Noen sentrale oppgaver og utfordringer for SMEs arbeid fremover  
Aktivitetsnivået både ved SME og i komiteene har økt jevnt, mens den årlige bevilgningen til 

SME har stått på stedet hvil i mange år. Over år har dette ført til en betydelig realnedgang pga. 

manglende inflasjonsjustering. Langsiktighet i arbeidet er avgjørende, og årlige bevilgninger 

etter søknad kan være krevende for arbeid som krever høy kompetanse på mange områder og 

langsiktighet. Vi er i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet for å drøfte hvordan vi best 

kan koordinere etikk-arbeidet slik at helsetjenesten sees i større grad under ett og ressursene 

utnyttes best mulig.  

 

Evaluering av KEK-arbeidet er viktig, både den evalueringen KEKene selv gjør, men også 

tilbakemeldinger fra de klinikerne som har brakt saker til KEK og eventuelt pasienter og 

pårørende som har deltatt. Arbeidet vårt kan alltid bli bedre, og bare gjennom å systematisere 

erfaringene, vet vi hvordan. For dette arbeidet er vi ved SME avhengig av støtte og praktisk hjelp 

av KEKene.  

 

I 2016 vil vi også søke om å få innspill fra helsemyndighetene om juridiske sider av arbeidet, 

blant annet om referatskriving fra drøfting av pasientsaker. 

 

KEK-arbeidet har også vist nødvendigheten av styrking av håndtering av uheldige hendelser og 

støtte til de involverte. Vi tror at KEKene kan bidra til at dette arbeidet blir tatt på alvor i 

klinikken, og dette ønsker vi å starte arbeidet med i 2016. 

 

 

 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10730-015-9291-7
http://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-015-0028-6
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Vedlegg 

Vedlegg 1 Oversikt over komiteer som har sendt inn årsmelding 

Årsmeldingen til hver komité ligger på nettsidene til SME 

Helse Sør-Øst 

 Akershus Universitetssykehus  

 Diakonhjemmet 

 Lovisenberg 

 Oslo Universitetssykehus – komiteene Ullevål/Aker, Psykisk helse og 

avhengighet, Rikshospitalet/Radiumhospitalet og sentral komite 

 Revmatismesykehuset 

 Sunnaas Sykehus 

 Sykehuset Innlandet Sentral 

 Sykehuset Innlandet Divisjon psykisk helse 

 Sykehuset Innlandet Elverum 

 Sykehuset Innlandet Gjøvik 

 Sykehuset Innlandet Hamar 

 Sykehuset Innlandet Kongsvinger 

 Sykehuset Innlandet Lillehammer 

 Sykehuset Innlandet Tynset 

 Sykehuset Sørlandet 

 Sykehuset Vestfold 

 Sykehuset Østfold 

 Vestre Viken, Bærum 

 Vestre Viken, Kongsberg  

 Vestre Viken, Ringerike 

 Vestre Viken, Sykehuset Telemark 

Helse Midt-Norge 

 Helse Møre og Romsdal 

 St. Olavs Hospital 

Helse Vest 
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 Haraldsplass diakonale sykehus 

 Helse Bergen 

 Helse Førde 

 Stavanger Universitetssykehus 

 

Helse Nord 

 Helgelandssykehuset  

 Nordlandssykehuset 
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Vedlegg 2 Publikasjoner av Reidar Pedersen, Reidun Førde og Morten 

Magelssen 
Bahus Marianne; Førde Reidun. “Discussing end-of-life decisions in a Clinical Ethics 

Committee - An interview study of Norwegian doctors' experience.” Akseptert I HEC Forum okt 

2015. 

Danis, Marion; Hurst, Samia A.; Fleck, Leonard M.; Førde Reidun, Slowther, Anne (eds). Fair 

resource allocation and rationing at the bed side. New York: Oxford University Press 2015. 

Friis, Pål; Førde, Reidun. «Forhåndssamtaler med geriatriske pasienter.» Tidsskrift for Den 

norske legeforening 2015 ;Volum 135.(3) s. 233-235. 

Førde, Reidun; Materstvedt, Lars Johan; Markestad, Trond; Kongsgaard, Ulf; von Hofacker, 

Sebastian; Brelin, Siri; Ore, Stephan; Laudal, Morten. “Lindrende sedering i livets sluttfase - 

reviderte retningslinjer.” Tidsskrift for Den norske legeforening 2015 ;Volum 135.(3) s. 220-221 

Førde, Reidun; Linja, Trude. "’It scares me to know that we might not have been there!’: A 

qualitative study into the experiences of parents of seriously ill children participating in ethical 

case discussions.” BMC Medical Ethics 2015 ;Volum 16:40. 

Førde, Reidun. Revisjon av nettkurs i medisinsk etikk. Den norske legeforening. 

Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar. “End-of-life care 

communications and shared decision-making in Norwegian nursing homes - experiences and 

perspectives of patients and relatives.” BMC Geriatrics 2015 ;Volum 15.(103) 

Hem, Marit Helene; Pedersen, Reidar; Norvoll, Reidun; Molewijk, Albert Christiaan.  

Evaluating clinical ethics support in mental healthcare: A systematic literature review. Nursing 

Ethics 2015 ;Volum 22.(4) s. 452-466. 

Magelssen, Morten. “Prioritering i helsetjenesten i lys av profesjonsetikk og verdigrunnlag”. 

Notat for Helse- og omsorgsdepartementet. 

Magelssen, Morten. “Prioritering og profesjonsetikk” InterMedicos 4/2015 

Magelssen, Morten. “Prioriteringens dårlige rykte” Indremedisineren 2/2015 

Magelssen Morten; Førde Reidun; Pedersen Reidar. “Four roles of ethical theory in clinical 

ethics consultation.” Akseptert for publisering i American Journal of Bioethics, desember 2015. 

Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun. “Novel Paths to Relevance: How 

Clinical Ethics Committees Promote Ethical Reflection”. HEC Forum 2015, publisert først på 

nett 7.8.2015. 
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Molewijk, Albert Christiaan; Hem, Marit Helene; Pedersen, Reidar.  “Dealing with ethical 

challenges: A focus group study with professionals in mental health care.” BMC Medical Ethics 

2015 ;Volum 16.(1) 

Pedersen, Reidar. «Lavstatus-sykdommer taper.» Vårt land 2015-08-27. 

Pedersen, Reidar. «Mener vi er blitt redde for å dø naturlig.» Vårt land 2015-06-23. 

Pedersen, Reidar. «Forsvarer omskjæringsnektere.» Vårt land 2015-01-22. 

Svendsen, Edel Jannecke; Moen, Anne; Pedersen, Reidar; Bjørk, Ida Torunn. «Parent–

healthcare provider interaction during peripheral vein cannulation with resistive preschool 

children.» Journal of Advanced Nursing 2015. 

Svendsen, Edel Jannecke; Moen, Anne; Pedersen, Reidar; Bjørk, Ida Torunn. “Resistive 

expressions in preschool children during peripheral vein cannulation in hospitals: a qualitative 

explorative observational study.” BMC Pediatrics 2015 ;Volum 15.(190) 

Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; 

Førde, Reidun; Pedersen, Reidar. “Å avklare behandling.” Tønsbergs blad 2015. 
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Vedlegg 3 Formidling og undervisning 2015 – Reidun Førde 
Januar 

6. Foredrag i seminar om prioritering ved UNN i regi av KEK 

9. Foredrag om Norheimutvalget ved stabsmøtet på Rikshospitalet 

14.-16. Seminar om etikk ved livets slutt. Samhandling. Helse Sunnmøre (inklusiv åpent møte) 

23. Foredrag for helseledere fra topplederutdanningen. Etiske utfordringer i morgendagens 

medisin. 

Februar 

5.-6. To dagers seminar for medlemmer av KEK OUS på Holmsbu 

9.-12. Undervisning for leger ved Black Lion Hospital I Addis Abeba 

13. Halvdagsseminar om klinisk etikk for masterstudenter ved Avdelings for helseledelse og 

helseøkonomi. 

26. Halvdagsseminar om ledelsesetikk for ledelsesutdanning i regi av Legeforeningen. 

Mars 

3. Foredrag om prioritering i seminar i regi av KEK Bærum sykehus 

5. Foredrag om referatskriving for kliniske etikk-komiteer 

9. Møte i regi av Helsedirektoratet om omlegging av spesialistutdanning for leger 

10. Foredrag om verdibasert ledelse ved nasjonalt seminar i regi av Diakonhjemmet 

10. Foredrag ved lederseminar medisinsk fakultet UiO 

17. Seminar om overbehandling og overdiagnostikk Kunnskapssenteret 

April 

7. Undervisning i grunnutdanning ved UiO om medisinske feil 

13. Foredrag om prioritering ved Institutt for helse og samfunn 

14. 2 t. foredrag om medisinsk etikk for journaliststudenter ved høgskolen i Oslo 

20. Seminar for sykehjem som deltar i ACP-prosjektet Soria Moria 

20. Møte med Ole F Norheim om KEK som prioriteringsaktør  
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29. Undervisning i 11.-semester om ernæringsproblem hos eldre 

Mai 

5. Foredrag om profesjonsetikk ved Senter for profesjonsstudier, HiO 

8. Foredrag om prioriteringsetikk i Rotary 

27. Møte i HOD om KEKs rolle i prioriteringsarbeidet ifb ny stortingsmelding 

28.-29. Foredrag ved seminar om prioriteringsprosjekt på Solstrand 

 

Juni 

1. Foredrag om prioritering hos eldre. Geriatri i Nord Tromsø  

16.-17. Seminar på Larkollen om EIK /ACP-arbeid 

Juli 

13. Møte i Legeforeningen om revisjon av nettkurs i etikk 

August 

17. Møte om samarbeid mellom KEK OUS og KEKK i Oslo kommune. 

27. Foredrag i Lederforum for ledere i helsetjenesten 

September 

9.- 10. Foredrag om norsk prioriteringsarbeid ved samling av europeisk nasjonale etikkråd i 

Stockholm 

16.-17. Foredrag om KEK’s forhold til media ved ECEN-samling i Cagliari Sardinia 

18. Key note foredrag ved EACME-konferanse Cagliari Sardinia 

22. Foredrag om behandlingsbegrensning i samling for sykehjemsleger i Oslo 

23. 3-timers foredrag om etikk for utdannelse av veiledere i allmennmedisin Kleivstua 

23. Forelesing om etikk ved behandlingsbegrensning for leger i utdanning i lindrende behandling 

Ullevål 

25. 4 timers etikk-undervisning i Topplederutdanningen, i samarbeid med Paul Leer-Salvesen 

Oktober 



19 
 

7. Åpent seminar i regi av KEK OUS om filming i sykehus. Foredrag og medlem av 

planleggingsgruppa. 

8. Foredrag «om fortvilelse» i helsetjenesten AHUS 

15. Foredrag om etikk og prioritering i Helsepolitisk nettverk Oslo 

19. Foredrag ved innføringsseminar 

26. Etikkdag i masterutdanning i Helseledelse og helseøkonomi i UiO 

28. Foredrag for helsepers i sykehjem og avdelinger om lindrende behandling ( 2 timer) 

Sundvollen 

November 

1. Foredrag om prioriteringsarbeid I regi av Legeforeningen Soria Moria 

2. Foredrag ved seminar om prioritering i Helsesosiologisk nettverk Blindern UiO 

4. Foredrag om verdier i helsetjenesten ved Nasjonalt seminar, Helse i utvikling, Oslo 

9.-10. Nasjonalt høstseminar for medlemmer av etikk-komiteer Soria Moria 

16. Idrettsmedisinsk etikkråd Norges idrettsforbund 

18. Seminar om ernæring hos eldre i 11.semester, med fakultet 

19. Foredrag i seminar om prioritering i regi av KEK Ringerike 

 

Desember 

1. Seminar om KEK-arbeid i KEK Helse-Stavanger 

1. Foredrag på seminar om håndtering av uheldige hendelser i regi av KEK Helse-Stavanger 

3.  Møte med Legeforeningen om prioriteringsarbeid 

8. Foredrag i Vitenskapsakademiet om menneskerettigheter i helsetjenesten 

 

Andre aktiviteter 

Medlem av KEK Radiumhospitalet / Rikshospitalet 

Nestleder av sentral KEK OUS 
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Medlem av Idrettsmedisinsk etikk-råd i Norges idrettsforbund 

Varamedlem av Pressens Faglige Utvalg (PFU) 

 

Veiledning: 

Hoved / biveileder for to ph.d-studenter 

Hoved / biveileder for to masterstudenter 

Veileder for stud med prosjektoppgaver 

 

Andre universitetsoppgaver 

Sittet i to bedømmelseskomiteer for ph.d-oppgaver 
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Vedlegg 4 Formidling og undervisning 2015 – Reidar Pedersen 
Januar 

19. «Etiske og juridiske utfordringer ved livets slutt. Behandlingsvalg ved livets slutt – hvordan 

kan vi komme pasientens ønsker i møte?»  

Mars 

17. «Etikk i psykiatrien.» Seminar for LIS-leger og overleger i Helse Fonna 

April 

20. «Samtykkekompetanse og forhåndssamtaler.» ACP - oppstart – opplæring 

29. «Tvangsmedisinering i psykiske helsetjenester - en systematisk litteraturgjennomgang.» 

Forskergruppemøte - Tvangsforskningsnettverket 

 

29. «Etikk og tvang.» Fagseminar for ansatte i psykisk helsevern og psykisk helsearbeid, og 

brukere/pårørende i Telemark og Vestfold;  

Mai 

20.-22. Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert; Pedersen, Reidar.  

“Clinical ethics support in psychiatry: How to address coercion? A Clinical Ethics Committee 

approach from Norway.” 11th Annual International Conference on Clinical Ethics and 

Consultation 

Juni 

4. “Improving mental health and well- being for patients and care givers: Moving towards family 

oriented mental health services - Horizon 2020 application”. CESS in psychiatry - European 

network meeting 

5. Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert; Pedersen, Reidar.  

Ethical challenges in mental health care. International symposium 

 

5. “Current clinical ethics support activities in mental health care in Norway. Ethical challenges 

in mental health care, the role of the family, and clinical ethics support”  

23. La folk dø naturlig. NRK Dagsnytt 18 

August 
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24.-26. “Providing the child with venous access; exploring parent-health care providers’ 

unfolding interaction.” Annual International Philosophy of Nursing Conference 

September 

14. «Etikk ved livets slutt.» Fagdag sykepleienettverk og ledere i Vestfold 

14. «Samtykkekompetanse og etikk.» Fagdag for sykepleienettverk og ledere i Vestfold 

14. «Prioriteringer i helsetjenesten.» Fagdag for sykepleienettverket og ledere i Vestfold 

17.-19. Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Lillemoen, Lillian; Gjerberg, Elisabeth; 

Pedersen, Reidar. “Mental health care, ethics and coercion. Experience with ethics reflection 

groups. Preliminary findings from a focus group study.” EACME Annual Conference; 2015-09-

17 - 2015-09-19 

Oktober 

14. “Makt, tvang og avmakt.” Obligatorisk psykiatrikurs, del 1 (LIS) 

November 

9. “Betydning av refleksjonsgrupper i psykiske helsetjenester.” Nasjonalt høstseminar kliniske 

etikk-komiteer 

9. «Effekter av tvangsmedisinering med antipsykotika. Nasjonalt høstseminar for kliniske etikk-

komiteer 

25.-26. «Veien videre.» Nasjonal etikk-konferanse - På god vei 

25.-26. «Erfaringer fra kliniske etikk komiteer.» Nasjonal etikk-konferanse - På god vei 

25.-26. Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Husum, Tonje Lossius; Aasland, Olaf 

Gjerløw; Engerdahl, Ingvild Stokke; Pedersen, Reidar.  «Ansattes etiske dilemma.» På god vei. 

Nasjonal etikk konferanse 

25.-26. Molewijk, Albert Christiaan; Hem, Marit Helene; Aasland, Olaf Gjerløw; Kok, Almar; 

Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar.» Hvilken betydning har etikk 

refleksjonsgruppene hatt? Forskning om barrierer og suksessfaktorer.» På god vei. Nasjonal 

etikk konferanse 

25.-26. Molewijk, Albert Christiaan; Hem, Marit Helene; Pedersen, Reidar. «Hvordan starte 

opp med etikk refleksjonsgrupper i de psykiske helsetjenester?» På god vei. Nasjonal etikk 

konferanse 
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Veledning av PhD-studenter  

- Jørgen Dahlberg – Samtykkekompteansevurderinger i sykehus 

- Edel Janecke Svendsen – Tvang i barneavdeling 

- Henriette Bruun  - Implementering av refleksjonsgrupper i somatikk og psykiatri 

(Danmark) 

 

Annet 

Medlem i KEK Vestre Viken – Klinikk for psykisk helse og rus 

Bidratt i revisjonen av medisinerutdanningen ved UiO, samt ny undervisning for leger i 

spesialisering 

Bidratt i utviklingen av ny utdanning i etikk-refleksjon, oppstart våren 2016 

Bidratt i PET-prosjektet  
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Vedlegg 5 Formidling og undervisning 2015 – Morten Magelssen 
Mars 

10. “Innføring i prioritering for skeptiske medisinstudenter og leger”, “Filosofisk førstehjelp: 

Prioriteringer i helsetjenesten”, Oslo. 

Juni 

3. “Prioritering ved sykesengen”, Foredrag for legemiddelkomiteer og sykehusapotek, Oslo. 

4. “Etisk refleksjon og etiske dilemmaer”. Emnekurs i geriatri, Fylkeslegen, Hamar. 

Oktober 

14. “Rettferdig fordeling av organer for transplantasjon”. Plenumsforedrag på nasjonalt seminar 

om hjerte- og lungetransplantasjon, Lunds Universitet, Sverige. 

24. “Prioritering ved sykesengen – umoralsk eller uunngåelig?” Norges kristelige legeforening, 

Brumunddal. 

November 

16. “The ethics of priority setting in healthcare”. Innlegg på ph.d.-konferanse ved nasjonal 

forskerskole for medisinsk avbildning, Oslo. 

Desember 

8. “Hvordan bør vi som jobber med pasienter prioritere? Noen lærdommer fra Norheim-utvalget 

og debatten som fulgte”. Seminar for KEKK Halden/Halden kommune. 

Annet 

Medlem i Helse- og omsorgsdepartementets arbeidsgruppe om alvorlighet som 

prioriteringskriterium i helsetjenesten 

 

Medlem i Arbeids- og sosialdepartementets utvalg om samvittighetskonflikter i arbeidslivet 

(”Samvittighetsutvalget”) 
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Vedlegg 6 Innføringskurs: Praktisk etikk i helsetjenesten  
Soria Moria konferansesenter, Oslo. 19. - 20. oktober, 2015.  

 

Målsetting: Inspirere og bidra til kunnskaps- og ferdighetsutvikling i systematisk etikkarbeid 

 

Arrangører: Senter for medisinsk etikk, Universitet i Oslo 

Kursansvarlige: Elisabeth Gjerberg og Lillian Lillemoen, forskere ved SME. 

 
19. oktober 2015 
 
0930-1000: Registrering 
 
1000-1015: Velkommen 
 
1015-1100: «Å arbeide med etiske problemstillinger» v/Lillian Lillemoen 
         Øvelse: drøfting av et case i grupper. 
 
1100-1130: Plenumsdiskusjon. 
 
1130-1145: Pause med kaffe/te/frukt 
 
1145-1215: Hva er etikk? v/Reidun Førde 
 
1215-1300: Innføring i systematisk etisk refleksjon med introduksjon av SME-modellen. v/Lillian         
Lillemoen 
 
1300-1400: Lunsj 
 
1400-1430: Bruk av SME-modellen – casediskusjon i plenum. v/Elisabeth Gjerberg 
 
1430-1530: Etiske prinsipper og teorier – hva kan de bidra med i den etiske refleksjonsprosessen?         
v/Morten Magelssen 
 
1530-1545: Pause med kaffe/te/frukt 
 
1545-1630: Hvilke etiske problemer er sentrale i helsetjenesten? v/Elisabeth Gjerberg 
 
1630-1745: Gruppearbeid: Drøfting av et case og oppsummering i plenum. 
 
1930: Middag 
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20. oktober 2015 
 
0830-0915: Systematisk etikkarbeid; kliniske etikkomiteer (KEK) og refleksjonsgrupper – viktige 

arenaer for etikkrefleksjon. v/Lillian Lillemoen, Elisabeth Gjerberg og Heidi Karlsen 
 
0915-1015: Helsejuss – hvordan bidrar den i den etiske refleksjonsprosessen? v/Jørgen Dahlberg 
 
1015-1030: ACE: Et hjelpemiddel til vurdering av beslutningskompetanse. v/Jørgen Dahlberg 
 
1030-1130: Gruppearbeid: Øvelse og rollespill – Å lede, delta i og dokumentere etikkdrøfting. 
 
1130-1230: Lunsj 
 
1230-1300: Oppsummering av gruppearbeid 
  
1300-1340: Dokumentasjon v/Morten Magelssen 
 
1340-1355: Pause med kaffe/te/frukt 
 
1355-1445: Nasjonal veileder for beslutningsprosesser om livsforlengende behandling v/Morten  
                     Magelssen  
 
1445-1500: Evaluering og avslutning. 
 
Vel hjem! 
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Vedlegg 7 Nasjonalt høstseminar for klinisk etikk-komiteer i 

spesialisthelsetjenesten 

Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo, 9.-10. november 2015 

 

Mandag 9. november 

09.00-09.30 Registrering 

09.30-09.45   Velkommen    

 

Tema 1: Døden i moderne medisin 

09.45-10.30   Døden, skal vi danse? Per Fugelli, professor i sosialmedisin, UiO 

10.30-10.40 Pause 

10.40-11.10 Verdig død. Olga Tvedt, sykehjemsprest og medlem av KEKK i Oslo kommune 

11.10-11.40 Hvordan snakke med barn om døden. Trond Diseth, avd.overlege og professor i 

barne- og ungdomspsykiatri, OUS Rikshospitalet/UiO 

11.40-11.55 Pause med kaffe og frukt 

 

Tema 2: Prioritering i helsetjenesten  

11.55-12.30 Hvordan kan KEKene ha en rolle i prioriteringsspørsmål? Reidun Førde, professor, 

SME 

12.30-13.00   Kasuistikk. Ingrid Miljeteig, førsteamanuensis ved UiB, sekretær i KEK Helse 

Bergen. Etterfulgt av plenumsdiskusjon 

13.00-14.00   Lunsj  

 

Tema 3: Psykiatri, etikk og tvang 

14.00-15.00   Etiske dilemma og etikk-refleksjonsgrupper i psykiske helsetjenester. Reidun 

Norvoll, forsker, og Reidar Pedersen, professor, SME 
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15.00-15.15 Pause 

 

Tema 4: Håndtering av referater fra KEK-drøftinger  

15.15-16.00   Taushetsplikt, anonymisering, arkivering og innsyn: viktige juridiske 

bestemmelser. Cathrine Retvedt, juridisk rådgiver og medlem av KEKK, Asker 

kommune. Inkl. plenumsdiskusjon 

16.00-16.15 Pause med kaffe og frukt  
 
 
Tema 5: SMEs hjørne 
 
16.15-16.30  SMEs masterkurs/etikkurs i 2016; ny forskningsbasert evaluering av KEKene. 

Morten Magelssen, forsker, SME 

16.30-16.40 Kan KEK ha en rolle for bedre oppfølgning av helsepersonell ved medisinske feil? 

Reidun Førde 

 

Gruppearbeid 

16.40-18.00  Gruppearbeid: Er ressursbruk et relevant moment i klinisk-etiske dilemma? 

19.00- Middag  

 

Tirsdag 10. november 
Presentasjon av saker fra arbeidet til KEKene 

08.30-09.00 Vanskelig beslutning på intensivavdelingen. Rune Larsen, KEK Helse Førde 
 
09.00-09.30 Prevensjon/abort hos pasient med alvorlig psykisk lidelse. Karin Ueland, KEK OUS 

psykisk helse  
 
09.30-09.45 Pause 
 
09.45-10.30 Døende – og utskrivningsklar? Øyvind Taraldset Sørensen, KEK St. Olav 

 Kommentar ved Ina Rimberg, KEKK i Oslo kommune 

10.30-10.45 Pause med kaffe og frukt 
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10.45-11.20 Etikk og kommunikasjonsprogrammet i Helse Bergen – hva, hvordan og hvorfor! 

Liv Ingrid Svela og Ingrid Miljeteig, KEK Helse Bergen 
 
11.20-11.55 Uverdige forhold ved overbelegg og underbemanning. Odd Arne Skogen, KEK 

Møre og Romsdal 

11.55-12.10 Pause 

12.10-12.45 Behandlingsbegrensning ved hjerneskade – betydning av ulike kulturelle 
forestillinger. Pål Friis, KEK Sykehuset Sørlandet 

 
12.45-13.00 Oppsummering og evaluering 
 
13.00-14.00 Lunsj 
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Vedlegg 8 Kurs i referatskriving for kliniske etikkomiteer 

Auditoriet, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus, 5. mars 2015. 

 

09.00-09.30 Registrering 

09.30-10.00 Velkommen. Hvilke formål og bruksområder har referatene fra etikkomiteenes 

drøftinger? Morten Magelssen, forsker, Senter for medisinsk etikk 

10.00-10.45 Hvordan skrive gode referater? Erfaringer fra en klinisk etikkomité. Unni Veirød, 

sekretær Klinisk etikk-komité OUS Rikshospitalet-Radiumhospitalet 

10.45-11.00 Pause 

11.00-12.00 Hva gjør et referat vellykket? Praktiske øvelser basert på deltagernes innsendte 

referater. 

12.00-12.45 Lunsj 

12.45-13.15 KEK-referatenes betydning – noen erfaringer fra norske kliniske etikk-komiteer. 

Reidun Førde, professor, Senter for medisinsk etikk  

13.15-14.15 Praktiske øvelser del 2 

14.15-14.30 Pause 

14.30-15.10 Taushetsplikt, anonymisering, arkivering og innsyn: viktige juridiske 

bestemmelser. Cathrine Retvedt, juridisk rådgiver og medlem av KEKK, Asker 

kommune 

15.10-15.30 Oppsummering 
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Vedlegg 9 Nasjonal etikk-konferanse «På god vei»

Nasjonal etikk-konferanse  

Dato: 25. - 26. november 2015 

Sted: Hotel Bristol, Oslo  

Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo  

Program   

Dag 1 

Samarbeid om etisk kompetanseheving                                                                     

 – Hva har vi lært og hvor skal veien gå videre?   

Ordstyrer: Nils A. Rhøne, Ordfører Stange kommune 

09.30 – 10.00  Registrering og kaffe 

10.00 – 10.10 Åpning av konferansen                                                                                                        

nnnnnnnnnnnnv/Helse- og omsorgsminister Bent Høie   

10.10 – 10.25 Systematisk etikkarbeid som metode i kvalitetsforbedringsarbeid.   

v/ Gry C. Aarnes, KS 

10.25 – 10.30    Kortfilm om etisk kompetanseheving i kommunene 

10.30 – 10.40 Samarbeid om etikk til det beste for brukerne 

                            -Om etisk kompetanse i utdanningene og samarbeid mellom kommune og høgskole. 

                              v/ Brit Krøvel, utviklingssenter for hjemmetjenester, Møre og Romsdal og                  

mmmmmmmmmSølvi Røsvik Vågen fra høgskolen i Ålesund  

10.40 - 10.50    Modige møter på veien … 

                            v/ Marie Aakre 

10.50 – 11. 10  Kunstnerisk innslag                             

11.10 – 11.25    Pause 

11.25 – 12.05 Kommunenes etikkarbeid: Hva har blitt gjort, hva har fungert – og er det nyttig? 

                            Presentasjon av SMEs evaluering av etikkarbeidet i kommunene. Hva har vi lært om  
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                             hvordan etikkarbeid kan lykkes?                                                                                                            

Mmmmmmmm v/ Heidi Karlsen og Morten Magelssen,Senter for medisinsk etikk, UiO  

12.05 – 12.30    «Det er bare å gjøre det. Våge å prøve». Om brukerrepresentasjon i etikkrefleksjon.  

v/Heidi Karlsen, Senter for medisinsk etikk, UiO og Knut Henschien, Stabburshella,  

Valdres.                      

12.30 – 13.30  Lunsj m/besøk på «Etikk-torget» 

13.30 – 13.35    Kort film om etisk kompetanseheving i kommunene 

13.35 – 13.55    Presentasjon av funn og resultater fra sluttevalueringen av «Samarbeid om etisk 

kompetanseheving» og lansering av «Historie-heftet».   

                             v/Norut 

13.55 – 14.15   Suksessfaktorer og fallgruver for systematisk etikkarbeid. 

                            Innlegg ved en av kommunene som presenteres i « Historieheftet» 

14.15 – 14.30 Pause 

14.30 – 14.35   Kort film om etisk kompetanseheving i kommunene 

14.35 – 15.10   Hva er viktig for pårørende til personer med demens i møte med helsevesenet. 

                              v/ Erling Bonde Nestleder Nasjonalforeningen Oslo Demensforeningen  

15.10 – 15.30   Hvor står vi og hvor vil vi   

                              -Refleksjoner over styrker, svakheter og muligheter 

                               v/ Tom Eide Høgskolen Buskerud, Vestfold og Einar Aadland, Diakonhjemmet høgskole 

Veien videre 

15.30 – 15.40   Innlegg v/ Gunn Marit Helgesen, Styreleder KS 

15.40 – 15.50   Innlegg v/ Reidar Pedersen, SME 

15.50 – 16.00   Innlegg ved Petter Øgar, ekspedisjonssjef HOD 
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Dag 2 

Psykiske helsetjenester, etikk og tvang  

0930 – 1000  Registrering og kaffe  

1000 – 1015  Velkommen og refleksjoner etter dag 1: Hva kan psykisk helsetjenester lære av 

etikksatsingen i kommunene?                                                                                                                          

v/ Reidar Pedersen, Senter for medisinsk etikk (SME) og Gerd Andreassen, KS.  

Etiske dilemma og mulige løsninger i psykiske helsetjenester                                                                  

– fokus på tvang og involvering   

1015 – 1035  Ansattes etiske dilemma                                                                                                                                        

mmmmmmmmv/ Marit Helene Hem og Reidar Pedersen (SME)  

1035 – 1050  Erfaringer fra kliniske etiske komiteer (KEK)                                                                                                                   

mmmmmmmmv/ Irene Syse og Reidar Pedersen (SME) 

1050 – 1105  Pause 

1105 – 1130  En søsters erfaringer med tjenestene og KEK                                                                                                                         

mmmmmmmmv/ Christina Edwards 

1130 – 1215  Lunsj  

1215- 1245  Brukere og pårørendes syn på og erfaringer med tvang og involvering                                        

v/ Reidun Norvoll (SME) 

1245 – 1305  Alternativer til tvang i et fag- og brukerperspektiv                                                                   

v/ Tonje Lossius Husum (SME) og Dagfinn Bjørgen og Aina Storvold  (Nasjonalt senter for 

erfaringskompetanse i psykisk helse/ KBT Midt- Norge)                                                                                                  

-Spørsmål fra salen  

Etikk- refleksjonsgrupper som hjelpemiddel til en bedre helsetjeneste   

1315 – 1330  Hvordan starte opp med etikk- refleksjonsgrupper i psykisk helsetjenester?                 

v/ Bert Molewijk og Marit Helene Hem (SME)  

1330 – 1345  Kaffe og kake  

1345- 1415  Dialog om betydningen av etikk-refleksjonsgrupper i praksis: prosjektdeltakere fra 

sykehusene deler sine erfaringer og synspunkter                                                                 

 - Lillian Lillemoen og Elisabeth Gjerberg (SME) leder paneldiskusjonen.   
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1415 – 1445  Hvilken betydning har etikk- refleksjonsgruppene hatt?                                            

Forskning om barrierer og suksessfaktorer                                                                             

v/ Bert Molewijk og Marit Helene Hem (SME)                                                                                       

- Felles diskusjon i salen  

1445 - 1500  Avslutning og veien videre  
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Vedlegg 10 Fagdag om Advance Care Planning og Forberedende samtaler 
 

 

     

 

Fagdag om Advance Care Planning og Forberedende samtaler.  

Arrangør: Prosjektgruppa for Forberedende samtaler i sykehjem v/Senter for medisinsk etikk (SME) 

Fredag 11.desember 2015. Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, UiO. Kl.09-14. 

Del I: «Gjesteforelesning om ACP» 

09:00-09:10  Velkommen ved Reidar Pedersen, SME 

09:10-09:50 "Good palliative care in need for good advance care planning" v/ Professor Luc Deliens, 

Vrije Universiteit Brussel  

09:50-10:30       «Do ACP and Preparatory Conversations get a chance to be a useful tool in Nursing    

 Homes? For who?» v/Dr. Veronique Fournier, Hôpital Cochin Paris.  

10:30-10:45 Pause 

Del 2: «Dagsseminar om Forberedende samtaler» 

1045-10:50 Velkommen ved Lillian Lillemoen, SME 



36 
 

10:50-11:30  Preferanser for behandling og omsorg i livets siste fase. 3 case fra praksis som viser 

noen av utfordringene. Marc V. Ahmed, Seksjon for akuttgeriatri, OUS. Robert Albertus Montsma, 

Samhandlingsenheten, Ski kommune. Bente Fauske-Holm og Hilde Paulsberg fra Sørbyen omsorgssenter. 

 

11:30-12:00  Lunsj 

12:00-13:00 Hvordan kan forberedende samtaler bidra til gode beslutningsprosesser i livets sluttfase 

på sykehjem? Presentasjon av pågående forskningsprosjekt v/Lillian Lillemoen og Trygve Johannes 

Lereim Sævareid, SME. Baselineregistrering ved Trygve Johannes. 

13:00-13:45 Kort presentasjon av delstudier samt KOSMOS-prosjektet 

Survey v/Elisabeth Gjerberg 

Kvalitativ delstudie v/Lisbeth Thoresen 

KOSMOS v/Elisabeth Flo  (utgår) 

13:45-14:00 Spørsmål/avrunding v/Lillian  
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Vedlegg 11 Regnskap KEK 2015 
 

Det medisinske fakultet, Institutt for helse og samfunn, Senter for medisinsk etikk 
 

 

Prosjektets navn: Kliniske etikk-komiteer 
 
 

Prosjektnummer hos Helsedirektoratet: 02/505, kap.728 post 21 
 

 

Prosjektnummer UiO: 200 329 
 

Inntekter  

Inntekter fra Helsedirektoratet        2 500 000,- 

Andre inntekter*           349 816,- 

Andre inntekter UiO           543 898,- 

Sum inntekter        3 393 714,- 

  

Utgifter  

Personalkostnader        2 305 986,- 

Reise, arrangement, seminar mm.**           379 053,- 

Drift inkl. lokaler           702 074,- 

Annet (konsulent)               6 600,- 

Sum utgifter        3 393 713,-    

Resultat                      1,-  

 

*inntekter fra Innføringskurs og Høstseminar.  

** bla. a. Innføringskurs og Høstseminar 

 

 

  



38 
 

Vedlegg 12 Budsjett KEK 2016 
Det medisinske fakultet, Institutt for helse og samfunn, Senter for medisinsk etikk 
 

 

Prosjektets navn: Kliniske etikk-komiteer 
 
 

Prosjektnummer hos Helsedirektoratet: 02/505, kap.728 post 21 
 

 

Prosjektnummer UiO: 200 329 
 

 

Inntekter  

Inntekter fra Helsedirektoratet 3 038 500,- 

Andre inntekter*    420 699,- 

Andre inntekter UiO    332 611,- 

Sum inntekter 3 791 810 

  

Utgifter  

Personalkostnader 2 550 000,- 

Reise, arrangement, seminar**    500 584,- 

Drift, inkl. lokaler    741 226,- 

Sum utgifter 3 791 810,- 

Resultat               0,- 

 

* Fra deltakeravgift Innføringskurs og Høstseminar 

** Bla. a. Innføringskurs og Høstseminar 

 

 


