
Årsmelding 2012 KEK Helse Bergen 
 

Mandat:  

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 foretakene 

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

spesialisthelsetjenesten 

 Bidra til økte ferdigheter i å identifisere, analyser og avklare etiske problemer og 

dilemmaer 

 Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske 

utfordringer for og/eller etter at beslutningen tas 

 På forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses 

 Være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål 

 Bidra til virksomhetens kvalitetsarbeid 

 

 

Medlemmer:  

 Ole Fritjof Norheim, professor i medisinsk etikk og lege medisinsk avdeling. Leder 

 Ingrid Miljeteig, 1. amanuensis medisinsk etikk (UiB). Ansatt av forsknings og 

utviklingsavdelingen som rådgiver/sekretær i 20% stilling i KEK  

 Liv Ingrid Svela, sykehusprest, prestetjenesten  

 Kjellbjørg Lunde, utdanningsdirektør, ekstern representant 

 Anders Alme, barnelege, barneklinikken  

 Ola Jøsendal, lege, avdeling for rusmedisin   

 Hilde Johannessen, kreftsykepleier, palliativt team 

 Kristin Jordheim Bovim, psykiater, psykiatrisk klinikk  

 Cathrine Bjorvatn, genetisk veileder, avdeling for genetikk  

 Gunnhild Holmås, intensivlege, intensiv avdelingen 

 Anne Kristine Breivik, jurist, foretakssekretariatet (medlem fra august 2012) 

 

Møter:  

Månedlige møter à 2 timer ( - juli og august). Flere arbeidsgruppemøter (Norheim, Svela, 

Miljeteig) for planlegging av saker. Et hastemøte hvor noen av medlemmene møtte. Flere 

uformelle møter med pårørende/andre i forkant/etterkant av møter.  

 

Referatrutiner:  

Referat i anonymisert form legges på komiteens intranetside. Inviterte til komiteen informeres 

om anonymitet, navn etc. slettes fra journalnotater og sensitivt materiale makuleres. 

 



Arbeidsoppgaver:  

 

 Behandling av saker med forespørsel om råd:  

o Eksperimentell behandling av barn med tuberøs sclerose. Sak innmeldt av 

barneklinikken. Far og behandlingsansvarlig lege møtte i komiteen. Drøfting av 

saken, kom med konkret råd. 

o Behandlingsbegrensing av ung pasient med kompleks sykehistorie som ikke 

ønsket videre livsforlengende behandling på medisinsk avdeling. Hastesak meldt 

av personale på posten. Del av komiteen møtte personale og drøftet saken. Kom 

med skriftlig råd innen et par dager.  

o Behandlingsbegrensing av pasient med stor hjerneskade på medisinsk avdeling. 

Sak innmeldt av pårørende. Pårørende, to leger fra medisinsk avdeling og en 

nevrokirurg møtte komiteen. Drøfting, komiteen kom med konkrete råd. 

o Beslutninger vedrørende brannskade behandling av pasient med psykisk og 

onkologisk tilstand a) ved innkomst b) ved behandlingsavslutning. Sak innmeldt 

fra intensiv/brannskadeavdelingen. Behandlingsansvarlig kirurg og intensivlege 

møtte i komiteen for den første drøftingen. Behandlingsansvarlig kirurg, bakvakt 

intensiv møtte til andre drøfting. Komiteen har drøftet sakene og kommet med råd 

for håndtering av tilsvarende saker i fremtiden. 

o Beslutninger vedørende ALS-pasients ønske om hjemmebehandling i langtkommet 

stadium. Sak innmeldt av Sunniva. Samarbeid med KEK Haraldsplass som har 

vært ansvarlig for analysen. Miljeteig har deltatt i fem møter vedrørende denne 

saken, har besøkt pasient og pårørende samt deltatt i diskusjon og skriving av 

dokument. Norheim har også deltatt i møte. 

o IVF behandling av Jehovas Vitner med som ønsker begrensninger i forhold til 

standard behandling. Sak innmeldt fra IVF avd KK. Avdelingsleder og 

avdelingsoverlege møtte i komiteen. Komiteen drøftet saken og kom med råd. 

o Innføring av nytt medikament (kalydeco) til cystisk fibrose pasienter med G551D 

mutasjon som koster 1.8 millioner kroner årlig pr pasient. Sak innmeldt fra 

lungepoliklinikk lege. Lungelege informerte komiteen. Komiteen har drøftet saken 

og har bedt om nasjonal avklaring fra råd for kvalitet og prioritering. 

 

 Behandling av generelle saker 
o «Når kan en si nei til foreldre som har et barn født med genetisk avvik fra før som 

ønsker genetiske tester i neste svangerskap?» Sak meldt fra genetisk avdeling. 

Komiteen ble informert, og det ble gitt råd om å ta dette opp nasjonalt for drøfting 

av endring av regelverk.  

o «Stentbehandling av gastrokirurgiske pasienter» Sak meldt fra gastrokirurgisk 

avdeling da forskningsgodkjenning ble avslått fra REK før KEK hadde sett på 

saken. Usikkerhet knyttet til om stentbehandling var tilstrekkelig dokumentert til å 

utføres rutinemessig i klinikken. Kom med råd. 

 

 Innspill til høringsuttalelser: 

o Høringsuttalelse vedørende erfaring og praktisk bruk av «Nasjonal veileder for 

beslutningsprosesser for begrensing av livsforlengende behandling hos alvorlig 

syke og døende» Komiteen spurte alle gruppe 2 ledere i foretaket om bruk og 

tilfredshet ift veilederen. Disse svarene, samt drøfting i komiteen vedrørende vår 

bruk og tilfredshet med veilederen ble sammenfattet og komiteen kom med råd til 

forbedringer. 



o Høringsuttalelse vedrørende forslag til endring av bioteknologiloven – 

straffebestemmelsen. Komiteen drøftet endringsforslaget og sa seg enig i disse. 

 

 Åpne seminarer for alle ansatte:  

o 31. mai 2012: Tema: «Lindrende sedering  -  bruker vi det nok?» 

Foredragsholdere: Ole Frithjof Norheim, professor i medisinsk etikk, UiO, Reidun 

Førde, overlege på Pusterommet, Lungeavdelingen dr. Nina Hjorth og overlege dr. 

Sebastian von Hofacker, Kompetansesenter i lindrende behandling, Helseregion 

Vest og Sunniva senter for lindrende behandling, leder i KEK Haraldsplass.  

o 15. november 2012: Tema: ”Helseprioriteringer”. Foredragsholdere: Konstituert 

helsedirektør Bjørn Guldvog, professor Ole Frithjof Norheim, overlege Frank 

Pfeffer, gastrokirurgisk avdeling, fagdirektør Alf Henrik Andreassen.  

 

 Seminar/fagdager/annen undervisning 

 31.08.12. Fredagsforelesning for alle legene: presentasjon av komiteen, presentasjon 

av arbeidsmetode og illustrasjon av analyse av case. Forelesning om etisk kompetanse. 

Ved Svela, Jøsendal og Miljeteig 

 25.10.12. Fagdag infeksjon. Planlegging av seminar sammen med avdelingens ansatte. 

Foredrag om behandlingsbegrensing. Miljeteig. 

 12.12.12. Internundervisning endo kirurgisk avdeling. Miljeteig 

 25.10.12. Fagdag KSK. Foredrag om etiske dilemma knyttet til pasienter med andre 

kulturer. Miljeteig og  Breivik. 

 08.11.12. Fagdag post 8 (endokrinologisk avdeling). Fokus på behandlingsbegrensing. 

Ved Svela, Norheim og Miljeteig 

 08.10.12. Internseminar ledergruppen medisinsk avdeling. Miljeteig 

 05.10.12. Undervisning av leger på nevrologisk avdeling. Miljeteig 

 31.10.12. Undervisning leger på reumatologisk avdeling. Miljeteig 

 14.11.12 Foredrag ”Prioritering og etikk” for KEK ved Diakonhjemmet sykehus, Oslo. 

Norheim 

 17.11.12. Foredrag om prioritering for alle ansatte på Haraldsplass sykehus i regi av 

Haraldsplass KEK. Miljeteig 

 Etiske dilemma. Fagseminar for nyansatte i psykiatrien. Vår og høst 2012. Bovim 

 24.11.12. Presentasjon av verktøyet ASK ME for etikk arbeid i klinikk ved nasjonalt 

høstmøte for klinisk etikk komiteer. Miljeteig 

 25.11.12. Presentasjon av case ved nasjonalt høstmøte for klinisk etikk komiteer. 

Holmås 

 24.11.12. Foredrag ”Prioritering og etikk” ved nasjonalt høstmøte for klinisk etikk 

komiteer. Norheim 

 20.09.12. Bruk av teori i kek helse Bergen. Foredrag på nasjonale kek 

fordypningsseminar. Miljeteig 

 24.09.12. Etikk arbeid i samarbeid med ledelsen. Foredrag på nasjonale kek 

fordypningsseminar. Svela 

 13.09.12. Etisk analyse og presentasjon av klinisk etikk komite. Forelesning for 1. års 

legestudenter. Miljeteig 

 14.06.12. Behandlingsbegrensing. Forelesning for sykepleiere på medisinsk avdeling 

Haraldsplass. Miljeteig 

 05.06.12. Prioriteringssaker i klinisk etikk komité. Forskerseminar Sola. Miljeteig 

13.02. 12. Behandlingsbegrensing. Forelesning for sykepl palliativ medisin. Betanien. 

Miljeteig 



 

 Annet:  

 Presentasjon av komiteen og komiteens arbeid på styremøtet i Helse Bergen v Svela 

og Miljeteig 

 Presentasjon av komiteen og prioriteringsarbeid til styre i Helse Vest v Norheim 

 Kronikk «Etikk i klinikk» av Ingrid Miljeteig, klar for innsendelse til Bergens Tidene 

januar 2012. Beskrivelse av komiteens arbeid og sentrale etiske dilemma i vårt 

sykehus. 

 

Økonomi:  

 Lønn sekretær 20 % stilling 

 Dekket reise og seminar for 4 medlemmer på Høstseminaret i Oslo og for 3 

medlemmer fordypningskurset 

 Reiseutgifter til foredragsholder på internseminar 

 Frukt og kaffe til møtene 

 

Kompetanse:  

 Fordypningsseminar i regi av Senter for Medisinsk etikk, UiO på Metochi, Hellas. Liv 

Ingrid Svela, Anne Kristine Breivik og Ingrid Miljeteig deltok og hadde alle innlegg. 

 Nasjonalt høstmøte for kliniske etikk komiteer i Oslo november. Fra Helse-Bergen 

reiste Hilde Johannessen, Gunnhild Holmås, Ingrid Miljeteig og Ole Frithjof Norheim 

 Internundervisning: Pasientombudet Rune Skjælaaen og jurist hos pasientombudet 

Ingrid informerte om sin funksjon samt om tilbakemeldinger fra pasienter som er av 

klinisk etikk komité sin interesse å vite om.  

 

Hovedutfordringer og målsettinger for 2013: 

 Vi ønsker å få økt fokus på etikk og kommunikasjon. Dette samsvarer med komiteens 

mandat samt Helse Bergens styringsdokument.  

o Mange etiske dilemma springer ut av eller kompliseres av kommunikasjons-

utfordringer. Dette er inntrykket vi sitter igjen med etter gjennomgang av 

innmeldte saker samt tilbakemeldinger fra pårørende og klinikere.  

o Aspekter aktuelle for KEK å arbeide videre med er bla: 

 De vanskelige samtalene (behandlingsbegrensing, uenighet, manglende 

beslutningskompetanse etc) 

 Beslutningsprosesser (kommunikasjon mellom ulike behandlere i 

beslutninger der verdier eller etiske prinsipper står på spill) 

 Pasientautonomi og samtykkekompetanse 

 Åpenhet om prioritering. 

o Vi har laget en arbeidsgruppe bestående av Bjorvatn, Svela, Alme og Miljeteig 

som skal kartlegge hvilken rolle KEK skal spille i 

kommunikasjonskompetansebygging i Helse Bergen, hva og hvordan vi kan 

bidra. Arbeidsgruppen har ansvar for å planlegge seminar og for 

kunnskapsformidling til de andre i komiteen.  

o Planlagte seminarer for alle ansatte a) ”Etikk og kommunikasjon: utfordringer 

knyttet til pasienters medbestemmelse» i mai 2013. b) Etikk og 

kommunikasjon: utfordringer knyttet til HLR-  i november 2013 

 Utfordring: Leder prof. Norheim skal ha sabbatsår fra stilling på universitetet høsten -

13 og høsten -14. Vi må da ha stedfortredende leder.  


