
Årsmelding 2011 KEK Helse Bergen 
 

Mandat (nytt nasjonalt mandat fra 2012):  

 

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, forsker medisinsk etikk (UiB) og turnuslege. Ansatt av 

Fagavdelingen som rådgiver/sekretær i 20% stilling  

 Liv Ingrid Svela, sykehusprest, prestetjenesten  

 Kristin Jordheim Bovim, psykiater, psykiatrisk klinikk  

 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  

 Solbjørg Johanne Husevåg, klinisk sosionom, nevroklinikken (frem til juni 2011) 

 Gro Kathrin Eide intensivsykepleier, intensiv avdelingen (frem til juni 2011) 

 Cathrine Bjorvatn, genetisk veileder, avdeling for genetikk (fra august 2011) 

 Gunnhild Holmås, intensivlege, intensiv avdelingen (fra august 2011) 

 

Møter:  

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

Miljeteig), for planlegging av saker, arbeid med strategidokumenter. Et hastesaksmøte der 

arbeidsgruppens medlemmer møtte. Flere uformelle møter med pårørende/andre i 

forkant/etterkant av møte.  

 

Referatrutiner: Referat i anonymisert form legges på komiteens intranetside. Inviterte til 

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

makuleres. 

.  

 

 

 



Saker:  

 

 Pågående saker med forespørsel om råd:  

o Behandlingsbegrensing av barn med progredierende nevrodegenerativ lidelse. Sak 

meldt av lege fra barneklinikken. Informasjon om saken ved tre behandlende leger 

og en sykepleier på 1. møte, på 2. møte møtte mor til barnet og informerte 

komiteen. Komiteen gjorde en etisk analyse og kom med tilbakemelding til aller 

parter og med råd til avdelingen.  

o Forespørsel fra geriatrisk rehabiliterings avdeling om råd om pasient som 

motsetter seg behandling. Komiteen diskuterte saken og kom til at behandlere ville 

ha mer nytte av råd fra sykehusjurist. Dette, samt kontaktopplysninger, ble 

formidlet til avdelingen. Komiteen fikk tilbakemelding om hvordan saken hadde 

løst seg. 

o Sak vedrørende behandling av døende kreftpasient innlagt på kirurgisk avdeling og 

kommunikasjon med pårørende. Komiteen ble kontaktet av lege ved palliativ 

smerteteam. Hastemøte med komiteens arbeidsgruppe og representanter fra 

palliativt team og sykepleiere fra kirurgen. Pårørende og behandlingsansvarlig lege 

var ikke til stede. Arbeidsgruppen gjorde en etisk analyse og kom med råd til 

avdelingene.  

 

 

 Retrospektiv drøfting:  
o Utenlandsbehandling av brannskadde. Sluttføring av sak påbegynt 2010. Invitert 

behandlere/involvert personell ved to møter til komiteen. To av komiteens 

medlemmer har deltatt på internseminar arrangert av brannskadeavdelingen. 

Komiteen gjorde en etisk analyse og kom med tilbakemelding til avdelingene. 

o Behandling av pasient med Downs syndrom innlagt på medisinsk avdeling. Saken 

ble meldt av pasientens bror. Foruten bror og pasientens primærkontakt og styrer 

ved bofelleskapet i kommunen pasienten bor i, møtte avdelingsoverlege og en av 

de behandlingsansvarlige legene og informerte komiteen. Komiteen gjorde en etisk 

analyse og kom med tilbakemelding til avdelingen, til foretaksledelsen og til 

avdeling for pasientsikkerhet.  

o Dødsfall av pasient i fyllearresten hvor legevaktslege var i kontakt med psykiatrisk 

avdeling. Komiteen ble informert om saken og diskuterte generelt etiske 

utfordringer knyttet til eksisterende lovverk vedrørende vurdering av hjemmel for 

tvang.  Komiteen har ikke gjort en etisk analyse av denne saken, men arbeidet 

videre med problemstillingen i høringsnotat vedr endret lov for psykisk helsevern. 

 

 Generelle saker:  
o Etiske dilemma i forbindelse med ventilkirurgi av ruspasienter. Saken meldt av 

leger fra infeksjonsavdelingen, MIO og thoraxkirurgisk avdeling. Komiteen gjorde 

en etisk analyse og kom med tilbakemelding til avdelingene. Tre av medlemmene 

skriver artikkel sammen med de som meldte inn saken basert på denne analysen. 

o Bruk av skuddsikre vester på psykiatri ambulansen. Komiteen ble bedt om å delta i 

møter og fokusere på de etiske aspektene i drøftingen om skuddsikre vester skal 

tas i bruk. Grunnet kapasitetsproblemer var det ikke mulig for komitémedlemmer 

selv å delta i denne saken, det ble derfor formidlet kontakt med filosof Kristine 

Bærøe som har bidratt i videre drøfting. Saken er ikke sluttført.  

 

 



 Høringssaker: 

o Rituell omskjæring av gutter. Komiteen ble bedt av foretaksledelsen om å uttale 

seg. Komiteens konklusjon divergerte fra kirurgisk avdelings konklusjon. Dette 

gjenspeiles i det endelige høringsbrevet. 

o Delt elektronisk pasientjournal. Henvendelse fra ”Felles EPJ programledelse” ved 

avdeling for IKT. Komiteen gjorde litteratursøk og en avgrenset etisk analyse av 

etiske utfordringer knyttet til delt pasientjournal. Dette ble sendt til avdelingen. 

o Nasjonalt mandat kliniske etikk komiteer. Komiteen ble bedt av helse og 

omsorgsdepartementet om å komme med innspill til forslag til nasjonalt mandat. 

Det ble gjort. Det er nå ferdigstilt (og det nye mandatet står øverst i dette brevet) 

o Endring av tvangslovgivingen innen psykisk helsevern. Komiteen ble bedt av 

juridisk rådgiver om å komme med innspill til deler av høringsnotatet. Det ble 

gjort. 

 

 Annet:  

o Styringsdokumentet i Helse Vest. Komiteen tok på eget initiativ kontakt med 

styringskomiteen i Helse Bergen med kommentarer til forslag til ny styringsplan. 

På bakgrunn av dette ble leder invitert til styringsmøte. Norheim og Svela fra 

komiteen har vært på flere møter med styringsgruppen. Det er nå formulert i 

strategiplanen at sentrale områder relevant for KEK sitt arbeid skal styrkes. 

o Hva gjør vi når pårørende/ansatte klager på det vi har skrevet i notatet vi sender 

ut?  Diskusjon og gjennomgang av rutiner for informasjon, utsending av notater, 

tilgjengelighet. 

o Hva kan komiteen gjøre for å foretakets ansatte bedre rustet til å ivareta ikke-

beslutningskompetente pasienter? Diskusjon og planlegging av tiltak.  

o Hvordan kan vi få saker/henvendelser fra psykiatrisk avdeling? Diskusjon og 

planlegging av tiltak. 

 

Kompetanse:  

 Innføringskurs i klinisk etikk arbeid for nye medlemmer. Oslo september 2011. Hilde 

Johannessen, Cathrine Bjorvatn og Gunnhild Holmås reiste. 

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

reiste Liv Ingrid Svela, Hilde Johannessen, Gunnhild Holmås og Ingrid Miljeteig 

 Etisk kvarter på månedlige møter; introduksjon til sentrale etiske 

dilemma/metode/teori  

 Internundervisning: Juridisk rådgiver Breivik informerte om §4.a om tvang og 

somatisk behandling. 

 Internt dagsseminar på Solstrand. Fokus på metode og etisk teori.  Invitert 

foredragsholder jurist og forsker ved Senter for Medisinsk etikk Marianne Bahus 

snakket om ”Jus og medisinsk etikk ved behandlingsavslutning” 

 

Seminar/undervisning/informasjon: 

 ”Etikk og genetikk” Halvdagsseminar for alle ansatte i foretaket i mars 2011. 

Innledere var overlege Ellen Blinkenberg og genetisk veileder Cathrine Bjorvatn ved 

Senter for genetikk og molekylærmedisin, samt overlege Kristian Sommerfelt ved 

barneklinikken. 

 ”Prioritering mellom alvorlig syke pasienter”, Medisinsk Intensiv Overvåkning 

(MIO), HUS, 26 januar. Ole Frithjof Norheim 

 ”Saker fra Klinisk etikk komité”, Sykepleiehøgskolen, 1 februar. Ole Frithjof Norheim 



 ”Retningslinjer for bruk av HLR minus”, Hjerteavdelingen, HUS, 12 mai. Ole Frithjof 

Norheim 

 ”Etikk og behandlingsavslutning”, Senioruniversitetet i Åsane, 3 oktober. Ole Frithjof 

Norheim 

 ”Etikk og behandlingsavslutning”, faglunch for ass avdelingsledergruppen, HUS, 

 12 oktober. Ole Frithjof Norheim 

 Klinisk etikk komité sitt arbeid. Fagseminar prestetjenesten 2011. Liv Ingrid Svela, 

 Klinisk etikk komité sitt arberid. Omsorgskurset 2011, Kompetansesenteret for 

lindrende behandling. Oktober 2011. Hilde Johannessen. 

 ”Etikk i klinikk” Fredagsforelesning på kreftavdelingen, mars 2011. Ingrid Miljeteig 

 Prioritering av helsetjenester - et etisk perspektiv” Internseminar på 

infeksjonsavdelingen, april 2011. Ingrid Miljeteig 

 ”Prioriteringer i livets sluttfaste” Undervisning for Palliativ Nettverk i Helse Bergen 

(Bergen) oktober 2011 og Helse Fonna (Haugesund) november 2011, Ingrid Miljeteig  

 ”Autonomi og dilemma knyttet til samtykkekompetanse” på ”Etikk og sosiale medier” 

Fysioterapeutenes årsmøte, oktober 2011. Ingrid Miljeteig 

 ”Tvil om ventil. Behandlingsbegrensing ved infeksiøs endokarditt hos rusavhengige” 

Innlegg på Nasjonalt høstmøte for kliniske etikk komiteer i Norge, november 2011. 

Ingrid Miljeteig 

 Etiske dilemma. Fagseminar for nyansatte i psykiatrien. Vår og høst 2011. Kristin 

Bovim 

 

Økonomi:  

 Lønn sekretær 20 % stilling 

 Dekket reise og seminar for 4 medlemmer på Høstseminaret i Oslo (en overnatting) og 

for 3 medlemmer ved introduksjonskurset (2 overnattinger?) 

 Reiseutgifter til foredragsholder på internseminar 

 Internseminar 1 dag inkl lunch på Solstrand  

 

Hovedutfordringer og målsettinger for 2011: 

 

 Fortsette å prioritere å behandle enkeltsaker (pågående, generelle og retrospektive) da 

vi finner at det ikke er noen andre i foretaket som fyller akkurat denne funksjonen  

 Priritere relevante høringsuttalelser. Dette er tidkrevende, men viktig arbeid.  

 Fortsette arbeidet med å påvirke styringsdokumentene 

 Gjøre komiteen mer synlig og brukervennlig:  

o Redigere intranet siden og gjøre den mer attraktiv og brukervennlig 

o Lage internet side  

o Få ut brosjyrer om KEK på postene/gjøre tilgjengelig for ansatte og 

pasient/pårørende 

o Videreutvikle lavterskel tilbud for ansatte og lage undervisningsmateriale 

o Arbeide med materiale vi vil tilby til bruk i obligatorisk kurs for nyansatte 

o Planlagte seminarer for alle ansatte a) ”Etiske dilemma knyttet til bruk av 

tvang i somatikken” 11. januar 2012. b) Terminal sedering, aktiv og passiv 

dødshjelp, juni 2012 c) Prioritering på en etisk forsvarlig måte, oktober 2012 

 Øke samarbeid med andre som driver etisk arbeid innad i foretaket 

 Starte samarbeid med KEK Haraldsplass, første møte blir i mars 2012 

 Formidle nytt mandat til ledelsen, det er anbefalt jurist i komiteen. 

 Øke intern kompetanse: 



o Invitere sykehusjuristene igjen til å informere mer om lovverk  

o 10 minutters miniforedrag på møtene fortsette 

o Lage undervisningsarkiv 

o Mer fokus på det prinsipielle når vi behandler sakene 

o .KEK lederkurs i regi av Senter for medisinsk etikk i september. 2-3 

medlemmer drar. 

 


