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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 å 

bistå komiteene ved etablering, gi tilbud om kompetanseheving for KEK-medlemmer, sørge 

for erfaringsutveksling og kvalitetssikring i KEK-arbeidet og gjennomføre forskning omkring 

KEK-arbeidet. 

 

 

 

Årsrapporten er todelt. Første del omhandler komiteenes arbeid i 2011. Denne delen bygger 

på 32 innsendte årsmeldinger fra komiteene.  

 

 

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 tilressursbruk 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 
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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 (KEK)  

 

 

32 komiteer har sendt inn årsmelding (vedlegg 1). Nedenfor gjengis et sammendrag av 

årsrapportene. 

Sammensetning og arbeidsform for komiteene 
De fleste komiteene har mellom 8-12 medlemmer, og majoriteten er ledet av en lege. Men det 

er også komiteer ledet av prester, psykologer, sykepleiere og andre. 

 

Komiteene er tverrfaglige, med hovedtyngden på leger og sykepleiere. I tillegg har flere 

eksternt medlem med juss- og / eller etikk-kompetanse, leg / pasientrepresentanter, og andelen 

av disse er økende. De aller fleste komiteene har også med sykehusprest og medlemmer som 

representerer psykiatrien. Tilknytningen til ledelsen ved sykehuset varierer, og noen steder har 

det vært arbeidet aktivt med å forankre KEK i organisasjonen (se UNN). 

 

Komiteene har også i 2011 varierende størrelse budsjett.  De fleste ligger mellom 15 000 og 

40 000.  Mange har heller ikke i 2011hatt eget budsjett. Mangelen på budsjett oppleves av 

flere som et problem for komiteens videre arbeid og målsetning. Flere komiteer etterlyser en 

større forankring i ledelsen. 

 

Få KEK har lønnet sekretær / sekretær med frikjøpt tid. Flere av komiteene sier at dette 

vanskeliggjør arbeidet, blant annet fordi det er behov for at noen har tid til å gjøre det 

organiseringsarbeidet som kreves for å få komiteene til å fungere. På den andre siden har noen 

helseforetak ansatt en sekretær med høy etikk-kompetanse, for eksempel Helse-Bergen, 

Sørlandet Sykehus og Nordlandssykehuset. Omtrent halvparten sier eksplisitt at de skriver 

referat fra møtene, hos en komité går referentoppgaven på rundgang. 

 

Flere komiteer sier de åpner for å ha pasienter og pårørende til stede under konkrete 

kasusdrøftelser, og det er i de fleste tilfeller ønskelig å invitere med den som kom med saken. 

 

Nytt av året er at komiteene i en region har laget et regionalt nettverk med ambisjoner om 

årlige samlinger, se for eks. Nordlandssykehuset. 

 

Komiteenes aktivitet 
Komiteenes møteaktivitet varierer. Tidligere aktive komiteer som Aker og komiteene i Vestre 

Viken har ikke hatt aktivitet i 2011 pga usikkerhet rundt omorganisering. Det totale antall 

komiteer i Norge er derfor noe usikkert. I skrivende stund har imidlertid mye falt på plass, og 

komiteene kan starte opp arbeidet igjen.  Både ved Oslo Universitetssykehus og i Vestre 

Viken er det besluttet at det skal finnes en sentral komité for foretaket for arbeid med mer 

overordnede og klinikkovergripende saker, og at det i tillegg skal være klinikknære stedlige 

komiteer.  

I 2011 har komiteene hatt 6-10 faste møter i året, i tillegg til ett eller flere hastemøter rundt 

håndtering av saker knyttet til enkeltpasienter. Hvor mange saker de behandler varierer. Noen 

http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/nord/nord-norge/%C3%A5rsmelding%202011_UNN.pdf
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/vest/bergen/%C3%85rsmelding%202012%20KEK%20Bergendoc.pdf
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/sor-ost/sorlandet/%C3%A5rsmelding%202011.s%C3%B8rlandet.pdf
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/nord/nordland/%C3%85rsmelding%202011KEK.nordlandssykehuset.pdf
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/nord/nordland/%C3%85rsmelding%202011KEK.nordlandssykehuset.pdf
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komiteer sliter fremdeles med å få saker, mens andre har hatt mange saker til behandling i 

2011. Se for eksempel Helse Nordmøre og Romsdal HF og Helse Bergen. 

 

Flere komiteer melder både om økende interesse for KEK-arbeidet, og at de nå mottar flere 

enkeltsaker til drøfting enn tidligere. Komiteen ved Helse Finnmark skriver i årsrapporten at 

de har en egen hjemmeside på intranettet hvor medlemmene presenteres og informasjon om 

komiteens arbeid legges ut. De har også lagt ut meldeskjemaet til komiteen på nettsiden. En 

annen skriver at terskelen for å kontakte KEK senkes dersom man har vært i kontakt med dem 

tidligere. Se for eksempel St. Olavs Hospital HF.  

 

Komiteen ved Sykehuset Innlandet, Elverum arrangerte etikkseminar med 

tema ”Tverrkulturelle møter i helsevesenet – etiske dilemmaer og utfordringer”. En av 

presentasjonene tok opp ”Synet på liv og død, sykdom og funksjonshemninger, familiens rolle 

i beslutningsprosesser”. Vedlegg 2 eller se fullstendig program her. 

 

Det er stor variasjon mellom hvilke type saker som meldes til komiteene. Fortsatt dominerer 

saker knyttet til avslutning av livsforlengende behandling. Et tema som mange har vært 

opptatt av i 2011 er nettbruk og sosiale media.  

 

Aktiviteten knyttet til rus og psykiatri øker stadig, og mange har jobbet med slike 

problemstillinger, blant andre Helse Førde, Sykehuset Østfold og Betanien Hospital. Flere 

komiteer har arbeidet med spørsmål rundt samtykkekompetanse. Helse Bergen har diskutert 

planlegging og tiltak for å få saker/henvendelser fra psykiatrisk avdeling. 

 

Eksempel på en sak drøftet ved Hospitalet Betanien, Allmenpsykiatrisk avdeling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmene av komiteene brukes også enkeltvis noen ganger i mer uformelle drøftinger av 

etiske problemer knyttet til enkeltsaker. 

Overordnede spørsmål 
Flere saker handler om mer overordnede spørsmål som ressursprioritering og organisering (Se 

for eksempel St. Olavs Hospital HF, Sørlandet, Helse-Bergen og Oslo universitetssykehus HF, 

Rikshospitalet / Radiumhospitalet).  Noen komiteer fanger opp saker der økonomiske føringer 

har gitt negative konsekvenser for faglige prioriteringer. Der KEK-arbeidet møter interesse fra 

 

Hvordan skal ansatte/behandler forholde seg til informasjon om 

pasienten og dens familie, som tilflyter en fra helt andre 

sammenhenger enn den formelle jobbsammenhengen og som 

kan få kritiske konsekvenser for pasienten og pårørende?  Kan 

eller skal den ansatte holde tilbake kritisk informasjon de sitter 

med om pasienten og familien, som pasienten ikke vil opplyse 

om? Hva om opplysningene kan føre til bekymringsmelding til 

barnevernet? 

http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/midt-norge/nordmore-romsdal/KEK2011_Helse%20Nordm%C3%B8re%20og%20romsdal.pdf
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/vest/bergen/%C3%85rsmelding%202012%20KEK%20Bergendoc.pdf
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/midt-norge/st-olavs/%C3%85rsmelding%20KEK%20St.%20Olav%202011.pdf
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/sor-ost/elverum/%C3%85rsmelding%20KEK%20Sykehuset%20Innlandet%20Elverum%202011.pdf
http://www.hihm.no/Hovedsiden/Om-Hoegskolen/Nyheter/2011/Etikkseminar-paa-Terningen-Arena
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/vest/forde/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/sor-ost/ostfold/%C3%85RSMELDING%20KLINISK%20ETIKK%202011%20%C3%B8stfold.pdf
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/vest/betanien/%C3%85rsmelding%20for%20KEK%20ved%20Hospitalet%20Betanien%202011.pdf
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/vest/bergen/%C3%85rsmelding%202012%20KEK%20Bergendoc.pdf
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/vest/betanien/%C3%85rsmelding%20for%20KEK%20ved%20Hospitalet%20Betanien%202011.pdf
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/midt-norge/st-olavs/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/sor-ost/sorlandet/%C3%A5rsmelding%202011.s%C3%B8rlandet.pdf
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/vest/bergen/%C3%85rsmelding%202012%20KEK%20Bergendoc.pdf
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/sor-ost/rikshospitalet-radiumhospitalet/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/sor-ost/rikshospitalet-radiumhospitalet/
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ledelsen kan viktige saker med prinsipielle overtoner løftes inn for ledelsen. På den måten kan 

etikkarbeidet få resultater for det overordnede kvalitetsarbeidet ved sykehuset. Det at 

ledelsen ”ser” og vektlegger KEK-arbeidet er viktig både for kvaliteten av arbeidet og 

motivasjonen for medlemmene. 

  

Av årsrapportene går det fram at komiteene har sendt fra seg problemstillinger til 

kvalitetsutvalgene der sviktende rutiner er påvist eller de har løftet problemene opp til 

ledelsen når problemene viste seg å være mer knyttet til problemer rundt organisasjon og 

ledelse eller var juridiske problemer heller enn rene etiske dilemma. (Se for eksempel 

årsmelding Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger HF). På den måten unngår man at 

kliniske problemer blir drøftet isolert og at de derfor ikke adresseres til de rette ansvarlige. 

 

En komité har på grunn av sakens kompleksitet, videresendt en henvendelse om vurdering av 

forskningsprosjekt til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskning (REK). 

  

Av årsrapportene går det fram at noen komiteer samarbeider med kommunehelsetjenesten ved 

at de behandler saker rundt pasienter kommunehelsetjenesten som også er kjent for sykehuset. 

Se for eksempel årsrapport fra Helse Sunnmøre HF. Noen komiteer har også et medlem fra 

primærhelsetjenesten og har god erfaring med dette. I et samhandlingsperspektiv er dette 

sannsynligvis en riktig vei å gå. 

 

Noen komiteer har også i år arbeidet med etiske retningslinjer, og noen avgir høringsuttalelser 

på vegne av sykehuset. Om komiteene kan gå inn i dette arbeidet, er i stor grad et 

kapasitetsspørsmål. Mange høringer kan være lærerike å arbeide med fordi de er relevante for 

etikkarbeidet. En høringsrunde som Helse Bergen deltok i gjaldt rituell omskjæring av gutter. 

Komiteens konklusjon divergerte fra kirurgisk avdelings konklusjon. 

Arbeid for økt bevissthet i klinikken  
Komiteene utfører et stort arbeid for å øke kompetanse om etikk og håndtering av etiske 

dilemmaer ved helseforetakene.  

 

Komiteen ved Sykehuset Innlandet, Elverum arrangerte etikkseminar med 

tema ”Tverrkulturelle møter i helsevesenet – etiske dilemmaer og utfordringer”. En av 

presentasjonene tok opp ”Synet på liv og død, sykdom og funksjonshemninger, familiens rolle 

i beslutningsprosesser”. Se vedlegg 2. 

 

Nesten alle komiteene arrangerte ett eller flere seminarer i 2011 om etiske problemstillinger. 

På den måten nås et stort antall helsepersonell. Dette er en svært viktig del av komiteenes 

virksomhet. Størrelsen på seminarene varierer fra 150 deltakere til mindre avdelingsnære 

seminarer. Eksempel på tema som har vært løftet fram gjennom året er samtykkekompetanse, 

pasienters rett til å nekte behandling, bruk av nye sosiale medier (se for eksempel Sunnaas 

Sykehus), og avslutning av mulig unyttig behandling ved livets slutt.   

 

Flertallet av komiteene deltar i undervisning av ansatte, bl.a. på fagdager, på 

introduksjonskurs for nyansatte, og ved å lage temadager på de ulike avdelingene. Mange har 

hatt møter og seminar om den nasjonale veilederen ”Beslutningsprosesser for begrensning av 

livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende”. I noen av disse seminarene har også 

kommunehelsetjenesten vært invitert. Andre har fokusert på ulike etiske dilemmaer og 

håndtering av disse, bl.a. ved å gå gjennom pasienthistorie. 

http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/vest/stavanger/%C3%85rsmelding%20KEK%20Helse%20Stavanger%20HF%20-%202011.pdf
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/midt-norge/sunnmore/%C3%A5rsrapport%20kek%20hf%20sunnm%C3%B8re%202011.pdf
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/vest/bergen/%C3%85rsmelding%202012%20KEK%20Bergendoc.pdf
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/sor-ost/elverum/%C3%85rsmelding%20KEK%20Sykehuset%20Innlandet%20Elverum%202011.pdf
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/sor-ost/sunnaas/%C3%85rsmelding%20KEK%20Sunnaas%20sykehus%20HF%202011.pdf
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/sor-ost/sunnaas/%C3%85rsmelding%20KEK%20Sunnaas%20sykehus%20HF%202011.pdf
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Mange av komiteene ser at det er behov for mer oppsøkende virksomhet og det etterspørres 

mer undervisning, men dette begrenses pga. mangel på tid.  

 

I 2011 startet flere kliniske etikk-komiteer refleksjonsgrupper. Refleksjonsgrupper egner seg 

godt for å arbeide med etikk og etiske spørsmål på avdelinger, og kan være et nyttig 

supplement til arbeidet i kliniske etikk-komiteer, en aktivitet som knytter etikkarbeidet enda 

nærmere praksis. Se årsmeldingen til Sykehuset Innlandet, Divisjon psykisk-helsevern og 

Diakonhjemmet Sykehus.   

Utfordringer for komiteene i 2011 
Mange komiteer har fortsatt ulike mandat, noe som gjenspeiles i komiteenes varierende 

rammer, fokus og arbeidsmåter. En komité sier at medlemmene i komiteen har behov for å 

tilegne seg mer kunnskap om etisk drøfting av problemstillinger, og vil at flest mulig 

medlemmer deltar på aktuelle seminar i 2012. 

 

Det at mange komiteer mangler budsjett og at få har frikjøpt sekretær og leder, fungerer som 

en bremse for etikk-arbeidet på sykehusene. Å være avhengig av velvilje fra enhetsleder 

skaper lett utrygghet for arbeidet. Manglende sekretærhjelp er fortsatt et konkret problem og 

gjør arbeidsbelastningen for KEK-leder større i tillegg til at det forsinker komiteene i arbeidet 

med å nå ut i helseforetakene. Omtrent alle sier noe i årsrapporten om at de ønsker å jobbe 

mer med å spre informasjon om hva komiteene er og kan bistå med. 

 

 

Omorganiseringen i helseforetakene kan skape problemer for komiteene, og i 2011 har noen 

av komiteen vært ute av drift eller hatt liten aktivitet pga. omorganisering. Vestre Viken 

forventer at de vil være i gang igjen 2012 etter en stund uten aktivitet. Det synes å være et 

gjennomgående ønske blant komiteene å beholde KEK-arbeidet nærmest mulig knyttet til 

klinikken da henvendelsene til komiteene gjerne starter med henvendelse til komiteens 

medlemmer ute i avdelingene.  

  

Andre kommenterer at det er en utfordring der det er flere sykehus innenfor HFet med tanke 

på samarbeid, reisevei og at noen ligger i ulike fylker.  Dette har noen løst ved at de har noen 

møter ved hjelp av videokonferanser. 

 

 

Del 2 - Året sett fra  

Senter for medisinsk etikk (SME) 

 

SME har nasjonalt ansvar for oppfølging av komiteene, kompetansebygging for KEK-

medlemmene og forskning på arbeidet. 

Som årsrapportene viser, vokser arbeidet med klinisk etikk i norske sykehus og arbeidet bærer 

frukter. Mange steder gjøres et imponerende arbeid, ofte med minimale ressurser.  

Dette er en stor inspirasjon for oss som har kontakt med komiteene, og det gjør vårt arbeid 

svært meningsfullt. Vi ser klarere enn noen gang at arbeidet med klinisk etikk er et viktig 

bidrag til en kvalitetsheving i helsevesenet. Men arbeidet krever tålmodighet. I tider med sterk 

vekt på økonomi og effektivitet og mange formelle krav, kan etikkarbeid fort bli opplevd som 

http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/sor-ost/psykisk-helsevern/%C3%85rsmelding%20KEK%20Sykehuset%20Innlandet,%20Psykisk%20helse%202011.pdf
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/sor-ost/diakonhjemmet/%C3%85rsrapport%20KEK%202011Diakonhjemmet.pdf
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ytre glasur. På den andre siden forteller rapporter i media, og fra pasientombud og 

pasientforeninger, med all mulig tydelighet at helsepersonells kompetanse til å håndtere etiske 

dilemma og til konstruktiv kommunikasjon med pasient og pårørende, er utfordringer i dagens 

helsevesen og kompetanse som må vektlegges enda sterke i sykehusenes kvalitetsarbeid. 

 

SMEs kontakt med sentrale helsemyndigheter som Helsedirektorat og Helse- og 

omsorgsdepartement har vært en viktig faktor i arbeidet vårt. Norge er privilegert ved å ha 

sentral støtte i etikk-arbeidet. Arbeidet med oppfølging av nasjonal veileder: 

Beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og 

døende har tatt mye tid også i 2011 ved at vi har deltatt i seminarer rundt denne veilederen i 

store deler av landet. Disse seminarene har gjennomgående vært svært godt besøkt, og 

seminarer rundt denne veilederen har også vært arrangert for kommunehelsetjenesten. Med 

bakgrunn i den kontakten vi har hatt med helsetjenesten i året som har gått kan vi si at denne 

veilederen nå er kjent og mye brukt, og at den representerer en beslutningsstøtte for mange i 

helsetjenesten. 

I løpet av 2012 vil Veilederen bli revidert av Helsedirektoratet etter innspill fra helsetjenesten. 

Her vil sannsynligvis KEKene bli trukket inn. 

Nytt nasjonalt mandat 
Arbeidet med et nasjonalt mandat er endelig avsluttet (se. s. 3 i årsmeldingen). Også fjorårets 

årsrapporter viser med all mulig tydelighet hvor viktig dette mandatet er.  Et felles mandat 

sikrer en felles identitet for arbeidet, og gir viktige signaler utad om hvordan komiteene 

arbeider. Ikke minst legger det føring for rammene for arbeidet  og nødvendigheten av nok 

ressurser til å sikre kvaliteten på arbeidet.   

Vi vil takke HOD for konstruktivt samarbeid rundt dette mandatet, og de lokale KEKer for 

nyttige innspill i arbeidet over flere år. Mandatet legger opp til arbeidsformer som noen 

komiteer kan oppleve som ukjente og kanskje problematiske for dem. For eksempel ønskes 

det at arbeidet skal åpnes for innspill fra pasienter og pårørende. Dette stiller blant annet krav 

til god sakshåndtering for eksempel at pasienter og pårørende forberedes og følges opp i 

tilstrekkelig grad, og at KEKene kan skille klagesakene fra de sakene som er genuine etiske 

dilemma som ikke primært skal henvises til for eksempel tilsynsmyndigheter og 

pasientombud. Utfordringen blir også å gjøre arbeidet kjent for pasienter og pårørende, for 

eksempel på sykehusets nettsider og i egne brosjyrer. 

 

Vi tror at mandatet også er en måte å synliggjøre KEK-arbeidet vis a vis ledelsen for 

sykehusene. Forankring i ledelsen er viktig, og fordi KEKene kan bringe informasjon om 

behov for kvalitetsarbeid inn for ledelsen, vil vi anbefale at ledelsen møter KEKene en eller to 

ganger i året.  

Relevante aktiviteter ved SME i 2011 
Forskning rundt etiske dilemma og etikkarbeid er en viktig del av arbeidet vårt som gir viktig 

tilfang i undervisning for helsepersonell i utdanning og for ansatte i helsetjenesten. Klinisk 

relevant forskning er viktig for utvikling av klinisk etikk som fag og kan i tillegg avdekke 

behov for forbedringer i KEK-arbeidet (se referanselister i årsrapporter og i slutten av 

dokumentet). I den sammenhengen må det nevnes det gledelige i at Reidar Pedersen har fått 

professorkompetanse i 2011.  

Vi har vært veiledere og opponenter i flere relevante doktorgradsprosjekt dette året, dette er 

forskning som tilfører etikk-kunnskaper og kompetanse inn i helsetjenesten. 



10 

 

 

KEK-prosjektet er nært forbundet med etikkutvikling i kommunehelsetjenesten (EIK). Slik er 

SME et praktisk bidrag til samhandlingsreformen. Mange problemstillinger er like, og 

forskning avslører behov for bedre samhandling rundt etikkspørsmål. Etikkarbeidet i 

kommunehelsetjenesten tyder på at mulighetene til etisk refleksjon gir mening, skaper 

trygghet og entusiasme i arbeidet og bedrer arbeidsmiljøet, for eksempel evnen til å håndtere 

kollegial kritikk og usikkerhet. 

 

Et nytt prosjekt er Psykiske helsetjenester, etikk og tvang (PET) som er et prosjekt over 3,5 år 

finansiert av Helsedirektoratet for å styrke etikkarbeid i psykiske helsetjenester og rus, 

spesielt med å bedre kvaliteten rundt pasientmedvirkning og tvang. Dette prosjektet vil 

forventes å ha positive ringvirkninger for KEK-arbeidet, både gjennom at psykiatridelen 

styrkes, men også fordi etisk refleksjon blir et viktig verktøy i PET-prosjektet, og erfaringer 

med dette kan være nyttig for resten av spesialisthelsetjenesten.   

 

Som et ledd i å styrke pasientmedvirkning, pasientinformasjon og håndtering av etiske 

dilemma knyttet til liv-død beslutninger og bruk av tvang, har vi oversatt et beslutnings- og 

informasjonsverktøy (ACE) til bruk i klinikken, se manualen i sin helhet her. Dette enkle 

skjemaet skal nå utprøves i klinikken i løpet av 2012. 

 

SME har fortsatt sitt internasjonale samarbeid i ECEN (Europeisk nettverk for klinisk 

etikkarbeid). Her lærer vi av andre lands erfaringer med implementering av klinisk etikk. Det 

er utviklet et kurs i klinisk etikk for helsepersonell med interesse for etikk som skal gå av 

stabelen i september, med anerkjente europeiske etikkforskere som undervisere. Flere 

internasjonale publikasjoner er resultat av nettverksamarbeidet.  

 

SME har over tid bidratt til å starte opp med etikk-arbeid i sykehusene i Danmark der det i 

løpet av de siste to årene er startet opp flere komiteer. 

Utfordringer for arbeidet 
SMEs aktivitetsnivå er stort og mangfoldig. Arbeidet spenner fra å gi råd til komiteene i 

drøftingene av vanskelige etiske dilemma knyttet til enkeltpasienter, til forskning og 

undervisning. Vi er sentrum i et nasjonalt nettverk i et relativt lite, men geografisk spredt 

land, et nettverk der erfaringer kan samles og deles. Vi er ubeskjedne nok til å tro at vi 

oppleves nødvendige og nyttige for mange komiteer i vårt langstrakte land. Aktivitetsnivået 

både ved SME og i komiteene har økt, og ressurstilgangen har stått på stedet hvil i mange år. 

Langsiktighet i arbeidet er avgjørende, og den årlige avhengigheten av neste års statsbudsjett 

kan være krevende å leve med i et arbeid som krever tålmodighet, og der resultatene ofte ikke 

kan måles umiddelbart. Troen på at arbeidet kan utgjøre en forskjell for pasienter og ansatte, 

er en viktig drivkraft for oss alle. 

Høstseminar 
Høstseminaret er et årlig seminar for alle landets komitémedlemmer for å heve kompetanse i 

komiteene og for at komiteene kan dele erfaringer om KEK-arbeidet. Høstseminaret gir 

inspirasjon og viktige tilbakemeldinger om hva som trengs å arbeides mer med, både rent 

konkret og på et mer overordnet nivå. Høstens seminar demonstrerte mangfoldigheten i KEK-

arbeidet da komiteene delte erfaringer fra krevende saker med hverandre. Andre tema i høst 

var etikkens rolle i kommunikasjon mellom lege og pasient, basert på et doktorgradsarbeid av 

http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/manualer/ACE-m-erratum-jan2012.pdf


11 

 

Kari Milch Agledahl, tidligere leder av KEK Finmark, nå øyelege i spesialisering. I år deltok 

108 deltakere på høstseminaret, som er en gledelig økning fra 2009. 

Program for seminaret følger som vedlegg til denne årsmeldingen (vedlegg 5). 

Innføringskurs for nye KEK-medlemmer 
Som tidligere år arrangerte SME et to dagers innføringskurs for nye KEK-medlemmer for å gi 

en innføring i etikk, relevant juss, sentrale etiske utfordringer, arbeidet i KEK, og 

metoder/verktøy for å utvikle etisk refleksjon. Det var 52 deltakere fra helseforetakene. 

Program for kurset følger som vedlegg til denne årsmeldingen. (vedlegg 6) 

Fordypningskurs i etiske problemstillinger i nyfødtmedisinen 
I mars arrangerte SME i samarbeid med Norsk Barnelegeforening og KEK Rikshospitalet / 

Radiumhospitalet et seminar i Oslo med 100 deltakere fra KEK og helsetjenesten for øvrig fra 

hele landet. Seminaret gav en oppsummering av forskning på oppfølgingen av ekstremt 

premature barn, og juridiske og etiske aspekt på dette feltet. 
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Vedlegg 1 Oversikt over komiteene som har sendt inn årsmelding  
 

Årsmeldingene til hver komité ligger på nettsidene til SME. 

 

 

Helse Sør-Øst: 

 Diakonhjemmet Sykehus 

 Oslo universitetssykehus, Ullevål/Aker 

 Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet/Radiumhospitalet 

 Psykiatrien i Vestfold HF (nedlegges f.o.m. mars 2012) 

 Sunnaas sykehus HF 

 Sykehuset i Vestfold 

 Revmatismesykehuset AS, Lillehammer 

 Sykehuset Innlandet HF – totalt 8 årsmeldinger: 

o (for divisjon: Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Psykisk 

helsevern, Tynset og Sentral klinisk etikk-komité i Sykehuset Innlandet) 

 Sykehuset Østfold HF 

 Sørlandet sykehus HF 

 Sykehuset Telemark 

 Akershus universitetssykehus HF 

 

Helse Midt-Norge: 

 Helse Nordmøre og Romsdal HF  

 Helse Sunnmøre HF 

 St. Olavs Hospital HF 

 

Helse Vest: 

 Haraldsplass diakonale sykehus 

 Helse Bergen 

 Helse Fonna 

 Helse Førde 

 Hospitalet Betanien 

 Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF 

 

Helse Nord: 

 Helse Finnmark 

 Nordlandssykehuset HF 

 Universitetssykehuset i Nord-Norge 

 Helgelandssykehuset 

  

http://www.med.uio.no/iasam/sme/kek/om/arsmeldinger/2010/midt-norge/st-olav.pdf
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Vedlegg 2 Program dagseminar i regi av Klinisk etikkomite i Elverum 
 

 

Onsdag 26. oktober: Tverrkulturelle møter i helsevesenet – etiske dilemmaer og 

utfordringer 

 

 

0900–0930 Registrering. Kaffe/te og boller 

 

0930–0945 Velkomst. Presentasjon av Klinisk Etikkomité (KEK) og dagens tema. 

Guttorm Eidslott, sykehusprest/leder KEK, SI Elverum 

 

0945–1030 Synet på liv og død, sykdom og funksjonshemninger. Familiens rolle i 

beslutningsprosesser. Et antropologisk perspektiv. 

Forsker Torunn Arntsen Sajad 

 

1030–1040 Kort pause 

 

1045–1130 Forsker Torunn Arntsen Sajad fortsetter 

 

1130–1230 Lunsj 

 

1230–1330 Likeverdige helsetjenester for pasienter i sykehus? 

Manuela Ramin-Osmundsen 

 

1345–1430 Er det du som er doktor’n? 

Opplevelser som mørkhudet lege i norsk sykehusmiljø og minoritetspasientenes opplevelse av 

helsevesenet. Tanker om stereotypier og fordommer, verdighet og etikk. 

Wasim Zahid 

 

1430–1500 Tid for spørsmål, kommentarer, diskusjon. Avslutning 

Ledes av KEK  

 

 

 

 

 

For fullstendig og utfyllende informasjon om programmet, se nettside for dette.  

http://www.hihm.no/Hovedsiden/Om-Hoegskolen/Nyheter/2011/Etikkseminar-paa-Terningen-Arena
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Vedlegg 3 Publikasjoner i 2011 om kliniske etikk-komiteer 
 

 

 

 

 

 

 1. Førde, Reidun; Pedersen, Reidar.  
Clinical ethics committees in Norway - what do they do, and does it make a 

difference? Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 2011; Volum 20.(3) 

s. 389-395 

UiO  

   

 

 2. Førde, Reidun; Pedersen, Reidar.  
Klinische Ethikkonsultation - ein landesweites Angebot in norwegischen 

Hospitälern. I: Ethikkonsultation heute - vom Modell zur Praxis. LIT Verlag 

2011 ISBN 978-3-03735-131-4. s. 303-315 

UiO  

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kalager, Guro; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar.  
Er drøftingen av pasientsaker i kliniske etikk-komiteer nyttig? Tidsskrift for 

Den norske legeforening 2011; Volum 131. s. 118-121 

UiO 

 

      

 

 

Andre publikasjoner 
 

1. Dahlberg, Jørgen; Pedersen, Reidar.  
Aid To Capacity Evaluation (ACE) - Hjelpemiddel til vurdering av 

beslutningskompetanse. Oslo: Senter for medisinsk etikk 2011 (ISBN 978-

82-994957-5-2) 14 s.  

UiO 

 

2. Pedersen, Reidar. Vurdering av beslutningskompetanse. I: Økt 

selvbestemmelse og rettssikkerhet - Balansegangen mellom 

selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i psykisk helsevern (NOU 2011:9). 

Oslo: Departementenes servicesenter - Informasjonsforvaltning 2011 ISBN 

978-82-583-1095-9. s. 354-366. UiO  

 

3. Bahus M, Førde R.  Parents as decision makers – Do the attitudes of 

Norwegian Doctors conform to law? Europ J Health Law 2011; 18:531-47. 

 

4. Agledahl, K, Gulbrandsen P, Førde R, Wifstad Aa. Courteous but not 

curious. J Med Ethic 2011; 37:650-4. 

 

5. Tønnesen S, Nortvedt P, Førde R. Rationing home based nursing care: 

professional ethical implications.  Nursing Ethics 2011; 18: 386-96. 

 

6. Gjerberg E, Førde R, Bjørndal A. Staff and family relationship in end-of-

life nursing home care. Nursing Ethics 2011; 18:42-53. 
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7. Agledahl KM, Førde R, Wifstad A. Choice is not the issue. The 

misrepresentation of health care in bioethical discourse. J Med Ethics 2011; 

37-212-15. 

 

8. Dreyer A, Førde R, Nortvedt P. Ethical decision-making in nursing homes: 

Influence of organisational factors. Nursing Ethics. 2011; 18 (4):514-25. 

 

9. Førde Reidun. Ytringsfridom trumfar. Aftenposten 7. juni 2011 

 

10. Materstvedt Lars Johan, Førde Reidun. Fra aktiv og passiv dødshjelp til 

eutanasi og behandlingsbegrensning. Tidsskr Nor Lægeforeningen 2011; 

 

11. Førde Reidun. Braarud Anne Cathrine, Steen Petter Andreas. Loven hindrer 

selvbestemmelse. Dagens medisin 19.mai 2011 

 

12. Førde Reidun. Kva er kvalitet i helsetenesta? Dagens Medisin 8. desember 

2011. 

  

 13. Pedersen, Reidar.  
Book review: Clinical Ethics Consultation: Theories and Methods, 

Implementation, Evaluation. Bioethics 2011; Volum 25.(7) s. 425-426 

UiO  

   

 

 14. Pedersen, Reidar.  
Etikk - for de som ikke har annet å gjøre? Dagens medisin 2011  

UiO  

 

15. Pedersen, Reidar.  
Hvordan kan tvang begrunnes?. Psykisk 2011 (1) s. 28. 

UiO   
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Vedlegg 4 Kalender Reidar Pedersen 2011 
 

Januar 

10. Hvilken rolle bør samtykkekompetanse ha i psykisk helsevern?. Høringsmøte 

Paulsrudutvalget 

 

Mars 

21. Hvor finner man hjelp i beslutningsprosessen? - Kan kliniske etikk-komiteer være til 

hjelp?. Fordypningsseminar om behandlingsgrenser for barn. 

 

Mai 

05. 

 

26. 

Etiske dilemma rundt liv og død - Er "nasjonal rettleiar" eit hjelpemiddel? Seminar 

Helse Sunnmøre. 

Veiledning KEK v/SiV (Tønsberg) på KEK-møte (hva skal til for å lykkes og bli 

brukt m.m.) 

27. 

30. 

Møte med rektor ved UiO 

Samtykkekompetanse - hvilke rolle spiller det i helsetjenesten og i 

helselovgivningen. Seminar psykoseavdeling på Gaustad 

 

Juni 

07. 

08. 

Møte med HOD 

Pårørendes roller og rett til informasjon og medvirkning. Etikkseminar for ansatte i 

psykisk helsevern Sykehuset Østfold 

 

September 

19. Innføringskurs KEK 

20. 

28. 

 

29. 

Innføringskurs KEK 

Hvilke retningslinjer har vi for begrensning av livsforlengende behandling?. 

Intensivmedisin, Grunnkurs 

Nasjonal veileder. Bakgrunn. Oversikt. Praktiske råd. Regional fagdag, leger i 

palliasjon, Midt-Norge. 

 

Oktober 

27.-28 

31. 

Skal vi prioritere hvem som skal dø?. Helse i uvikling - Konferanse om kvalitet og 

prioritering 

Møte med Legeforeningens president og generalsekretær om etikk og 

kommunikasjon 

 

November 
08. 

10. 

21. 

 

22. 

 

24. 

 

Samtykkeprosessen. Profesjonsetikk og folkeskikk - "Samtykke og verdighet" 

Møte med helseministeren for å orientere om KEK arbeidet 

Noe å lære for KEK? Virkninger av systematisk etikkarbeid. Evaluering fra 

kommunehelsetjenesten. Nasjonalt høstseminar for kliniske etikk-komiteer. 

Publisering av anonymiserte saker på nasjonal nettside – en måte å lære av 

hverandre?. Nasjonalt høstseminar kliniske etikk-komiteer. 

Klinisk etikk ved Senter for medisinsk etikk. Presentasjon av SME for dekanatet.  

Desember 

13. Undervisning for 10. semester medisinstudenter om helsehjelp til pasienter uten 

samtykkekompetanse og om å vurdere samtykkekompetanse 



17 

 

Vedlegg 5 Kalender for Reidun Førde – 2011 
 

Januar 

05. Møte med ledelsen ved OUS om etikkarbeid 

13. Forskning på etiske dilemma i nyfødtmedisinen. Samarbeid med 

barnelegeforeningen 

19. Programstyret for stamcelleforskning i Forskningsrådet 

 

Februar 

10. KEK-møte Rikshospitalet 

24. Møte med repr for OUS om felles retningslinjer for HLR-minus 

28. Møte i Helsedirektoratet 

 

Mars 

07. Møte med ledelsen ved OUS om etikkarbeid 

09. Møte med Helsedirektoratet om KEK-arbeid 

10. Key note speaker om klinisk etikkarbeid på åpne dager på Høgskolen i Oslo 

21. Heldagsseminar om etiske problemer i nyfødtmedisinen i samarbeid KEK/SME og 

barnelegeforeningen 

29. Foredrag i Østfold legeforening om prioritering og etikk 

  

 

April 

05. Foredrag for helsepersonell i turnus i regi av Fylkeslegekontoret i Oslo og Akershus 

07. Foredrag i jubileumsseminar i Overlegeforeningen 

13. Foredrag i Tønsberg om etiske dilemma i sykehjem for helsepersonell 

 

Mai 

09. Møte med direktør Helse SØ  

11. Foredrag genetikk og etikk 

18. Internasjonal etikk-konferanse i Amsterdam 

19-20. Foredrag om evaluering av etikkarbeid 

27. Møte med Rektor ved UiO om klinisk etikkarbeid 

 

Juni 

15. Møte med helserettsjurist om juridiske sider ved KEK-arbeid 

15. Foredrag om psykiatri og etikk ved Diakonhjemmet sykehus 

21. Foredrag i Redaktørforeningen om media og etikk 

 

August 

18. Møte om etikk i psykiatrien med KEK Telemark 

26. Møte med FFO og Norsk Handicapforbund om helseøkonomiske analyser og etikk 

 

 

Fortsettelse vedlegg 5 

 

 

September 

01. Foredrag Nasjonalt Legevaktseminar 

07. Foredrag Seminar ved avslutning av etikksatsingen i Bærum 
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Fortsettelse vedlegg 5 
 

 

09. 

 

 

Veileder i doktordisputas om prioritering i hjemmesykepleien. Siri Tønnesen 

13. ECEN-møte Istanbul 

14. Foredrag EACME-konferanse i Istanbul 

20. Veileder /doktordisputas i Tromsø. Leger, etikk og kommunikasjon.  Kari Agledahl 

19.-20  Innføringsseminar KEK 

21.    Foredrag kurs i palliativ medisin OUS 

28.          Forelesning i grunnkurs i psykiatri 

 

 

Oktober 

03-04. Opponent doktordisputas Genetisk veiledning Torunn Sajjad 

12. Foredrag Østensjø eldreuniversitet 

13. Foredrag Oslo eldreuniversitet 

27. Deltager konferanse om kvalitet og prioritering i 

31. Møte med Legeforeningen om etikkarbeid 

 

November 
07. Seminarforelesinger på nordisk møte om barneonkologi og etikk 

10. Intervju på TV2 nyhetene om Nasjonal veileder 

10. Møte med Helseministeren om etikkarbeid 

18. Foredrag ved jubileumsseminar for Rådet for legeetikk 

20-21. Nasjonalt høstseminar KEK 
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Vedlegg 6 Program for Fagseminar om behandlingsgrenser for barn 
 

 

 

 

 

 

 

Fordypningsseminar om behandlingsgrenser for barn –  

21 mars 2011 

 

Program 

 

08.30 - 09.00 Registrering  

   

09.00 - 09.05 Velkommen. Professor Thor Willy Ruud Hansen, leder i Norsk 

Barnelegeforening og i Klinisk Etikk-komité ved OUS Rikshospitalet og 

Radiumhospitalet         

 

09.05 - 09.35 Innledning om grensesetting og grenseoverskridelse. Professor Reidun Førde, 

Senter for medisinsk etikk, UiO  

 

09.35 - 10.20 Kunnskapsstatus for behandling av ekstremt premature. Professor Trond 

Markestad, Haukeland Universitetssykehus  

 

10.20 - 10.35 Pause  

 

10.35 - 11.30 What constitutes futile treatment in neonatology?  Universitetslektor i filosofi, 

jus og etikk Sofia Moratti, (doktorgrad i nyttebegrepet) Universitetet i Trieste, 

Italia 

 

11.30 - 12.30 Lunsj 

 

12.30 - 13.15 Hvilke lover styrer behandling av barn? Professor Marit Halvorsen, Juridisk 

fakultet, UiO 

 

13.15 - 14.00 Bør foreldrene bestemme mer enn de gjør? Et etisk perspektiv. Professor Per 

Nortvedt, Senter for medisinsk etikk, UiO 

14.00 - 14.15 Pause 

 

14.15 - 14.45 Foreldreperspektivet - deres rolle i beslutningsprosessen, og tanker om 

grensesetting. Foreldrerepresentant Trude Linja. 

 

14.45 - 15.05 Kommentarer til innleggene ved jurist og stipendiat Marianne Bahus, Senter 

for medisinsk etikk, UiO 

 

 

 

Institutt for helse og samfunn 

Senter for medisinsk etikk 
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Fortsettelse vedlegg 6 
 

 

15.05 - 15.30 Hvor finner man hjelp i beslutningsprosessen? Kan kliniske etikk-komiteer 

være til hjelp? Forsker Reidar Pedersen, Senter for medisinsk etikk, UiO   

 

15.30 - 15.45 Pause 

 

15.45 - 16.15  12 år etter Konsensuskonferansen. Overlege/prof. dr. med. Rolf Lindemann, 

Nyfødtavdelingen, Kvinne- og barneklinikken, Oslo Universitetssykehus – 

Ullevål 

 

16.15 - 16.45 Hva mener norske leger om grenser for behandling hos barn? Etiske 

implikasjoner. 

  Professor Thor Willy Ruud Hansen, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet 

 

16.45 - 17.15 Diskusjon og oppsummering 
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Vedlegg 7 Program for innføringskurs i praktisk etikkarbeid 
 

    

 

   

 

 

Innføringskurs: Arbeid i kliniske etikk-komiteer  

19. sept.   Dag 1  

 

 09.30 – 10.00 Registrering  

 

10.00 – 10.30  Velkommen, ved Reidun Førde (professor ved Seksjon for medisinsk etikk, 

SME) Hva er etikk? 

 

10.30 – 11. 00 Drøfting av case 

 

11.00 – 11.15 Pause med frukt  

 

11.15 – 12.15 Arbeidsrutiner ved casedrøfting i KEK, ved Reidun Førde 

 

12.15 – 13.15  Lunsj 

 

13.15 – 14.00 Moralfilosofi for praktikere, ved Bert Molewijk (forsker ved SME/EMGO 

Institute for Health and Care Research, Nederland) 

 

14.00 – 14.15 Pause med kaffe/te/vann 

 

14.15 – 15.00 Noen sentrale juridiske føringer i KEK-arbeidet, ved Jørgen Dahlberg 

(lege/advokat) 

 

15.00 – 15.20 Pause med lett servering 

 

15.20 – 16.20 Gruppearbeid med klinisk case 

 

16.20 – 17.00 Oppsummering av gruppearbeid og diskusjon ved Reidun Førde og Reidar 

Pedersen 

18:30  Middag 

 

20. sept. Dag 2  

09.00 – 10.00 Kliniske etikk-komiteer, ved Reidar Pedersen (forsker ved SME)  

 

10.00 – 10.15 Pause med kaffe/te/vann 

10.15 – 11.00 Andre måter å skape økt bevissthet rundt etikk på arbeidsplassen ved Reidar 

Pedersen 

 

 

Institutt for helse og samfunn 

Senter for medisinsk etikk 
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Fortsettelse vedlegg 7 
 

 

11.00 – 11.15  Pause med frukt 

11.15 – 12.15 Gruppearbeid 

12.15 – 12.45  Oppsummering gruppearbeid 

12.45 – 13.00 Oppsummering av kurs, ved Reidun Førde og Reidar Pedersen 

13.00  Lunsj og avreise 
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Vedlegg 8 Program for Nasjonalt høstseminar for etikk-komiteer 
 

 

 

 

 

 

Nasjonalt høstseminar for klinisk etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten 

Soria Moria hotell og konferansesenter. Oslo 21. – 22. november, 2011. 

 

Mandag 21.11 

09.30-10.00 Ankomst og registrering 

 

10.00-10.15 Velkommen 

 

10.15-11.00 Etikkens plass i moderne medisin. Hva ser vi når vi forsker? Kari Milch 

Agledahl, Helse Finnmark. 

 

11.00-12.15 KEKs arbeid med organisasjonsetikk 

 - Grete Samstad, St. Olav, 40 min. 

 - Geir Bjørsvik, UNN, 30 min 

 

12.15-13.15 Lunsj 

 

13.15-13.45 Noe å lære for KEK? Virkninger av systematisk etikkarbeid. Evaluering fra 

kommunehelsetjenesten. Reidar Pedersen. 

 

13.45-14.15 Hvordan ser KEK-arbeidet ut når man blir leder? Jardar Hals, Klinikkdirektør, 

Kvinne- og barneklinikken, Vestre Viken HF. 

 

14.15-14.35 Styrking av etikkarbeid i rus og psykiatri. Bert Molewijk og Reidar Pedersen. 

14.35-15.00 Kaffe og frukt 

 

15.00-16.00 Alternative måter å arbeide med etikk på 

 - Etikkarbeid ut i klinikken? Line Schjødt Iversen, Diakonhjemmet (20+10 

min). 

 - Samarbeid med kommunehelsetjenesten. Margaret Garnes, Ålesund KEK 

(20+10 min). 

 

16.00-16.15 Pause med enkel servering. 

 

16.15-17.45 Gruppearbeid med innledning: Hva er etikk? Om vanskelige grenseoppganger. 

 - Faglig forsvarlighet – har KEK noe med det? Kristin Halvorsen og Marianne 

Blair Berg, Akershus universitetssykehus. 

 - Personalsak eller sak for KEK? Anders Smith, Lovisenberg. 

 

 Sakene presenteres kort slik KEK fikk dem, og drøftes så i gruppe 

 

19.00 Middag 

 

Institutt for helse og samfunn 

Senter for medisinsk etikk 
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Fortsettelse vedlegg 8 
 

 

Tirsdag 22.11 

 

08.45-12.00 Presentasjon av saker fra KEKene (15 min innledning + 10 min diskusjon) 

 - Tvil om 2. hjerteventil. En etisk analyse av behandlingsbegrensing ved 

endokarditt hos rusavhengige. Ingrid Miljeteig, Haukeland KEK. 

 - Når flere sykehus deler en KEK – bruk av videooverføring. Kari Milch 

Agledahl, Helse Finnmark. 

 - Når problemet er svært komplisert, hvem er berørte parter da? Sølve Braut, 

Helse-Stavanger. 

 (Pause med kaffe og frukt) 

 - Etiske utfordringer rundt sosiale medier. Frank Becker, Sunnaas sykehus.  

 - Manglende informasjon til pasientene. Ragnhild Vik, Helse Nordmøre og 

Romsdal. 

 - Spørsmål om tvang og taushetsplikt i sak fra psykiatrien. Berit Brinchmann, 

Nordlandssykehuset. 

 - Kan en KEK gi fornyet vurdering av en sak fra en annen KEK? Geir Bjørsvik, 

UNN.  

 

12.00-12.15 Benstrekk og kaffepause 

 

12.15-12.30 Samling for KEK-ledere på Metochi 2012, uke 39. Program og opplegg, 

Reidun Førde. 

 

12.30-12.45 Publisering av anonymiserte saker på nasjonal nettside – en måte å lære av 

hverandre? Reidar Pedersen. 

 

12.45-13.00 Evaluering og avslutning 

 

13.00 Lunsj 
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Vedlegg 9 Regnskap for KEK 2011  
 

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 

 

Årsregnskapet til KEK 2011 

 

Inntekter: 
Beløp til rapportering 

Tilskuddsbeløp fra Helsedirektoratet,  

inkl. ubrukt tilskudd 

- 2 146 650,49 

 

Egenfinansiering -186 630,71 

 

Andre statlige tilskudd  

Andre inntektskilder -373 850,00 

 

Sum inntekter -2 707 131,20 

 

Utgifter:  

 

 

Beløp til rapportering 

Lønnsutgifter med 

Sosiale utgifter 

1 558 170,58 

Reiseutgifter, arrangement, 

Møter, konf. mm 

593 826,69 

Konsulenttjenester 156 250,00 

Trykking, publikasjoner,  

Distribusjon 

9 342,60 

Forbruksmateriell, kontortjenester, 

Driftsutgifter inkl. lokaler og energi 

549 979,66 

Andre utgifter 2811,51 

Sum utgifter 2 870 381,04 

 

Netto: 

 

 

Beløp til rapportering 

Sum inntekter -2 707 131,20 

Sum utgifter 2 870 381,04 

Ubrukt tilskudd  

Kommentar til ubrukt tilskudd  

Underskudd 163 249,84 
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Vedlegg 10 Budsjett for KEK 2012  
 

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

 

Prosjektets navn: Nasjonal koordinering og fagutvikling for kliniske etikkomiteer (KEK) 

 

Prosjektnummer hos Helsedirektoratet: 08/305 

 

Prosjektnummer UiO: 200329. 

 

 

Inntekter 

 

Tilskuddsbeløp fra Helsedirektoratet,  

Inkl ubrukt tilskudd 

-2 550 000 

Egenfinansiering -211 000 

Andre statlige tilskudd 163 250 

Andre inntekter -700 000 

Sum inntekter -3 297 750 

  

Utgifter 

 

Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter 1 910 000 

Reiseutgifter, arrangement, møter mm 778 500 

Konsulenttjenester  

Trykking, publikasjon, distribusjon 40 000  

Forbruksmateriell, kontortjenester,  

Driftsutgifter inkl lokaler og energi 

569 250 

Andre utgifter  

  

Sum utgifter 3 297 750 

Netto 

 

Sum inntekter -3 297 750 

Sum utgifter 3 297 750 

 0 

 


