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Årsmelding 2013 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 (i permisjon 

fra august 2013) 

 Liv Ingrid Svela, sykehusprest, prestetjenesten (Fungerende leder fra august 2013) 

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

utviklingsavdelingen som rådgiver/sekretær i 20% stilling i KEK  

 Kjellbjørg Lunde, utdanningsdirektør, ekstern representant (til desember 2013) 

 Magnus Mjelde, Brukerutvalget (fra desember 2013) 

 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  

 

Møter:  

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

Miljeteig) for planlegging av saker. Flere hastemøter hvor de fleste av medlemmene møtte. Flere 

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

 

Referatrutiner:  

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

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

 

Behandling av saker med forespørsel om råd:  

 

• Behandling av cystisk fibrose pasienter med nytt medikament. Henvendelse fra lungelege 

som har ansvar for CF pasienter. Nytt medikament er svært dyrt og foreløpig noe begrenset 

langtidseffekt. Kan gis, men tvil om dette er rett bruk av ressurser. Komiteen kom til at dette var en 

sak av nasjonal interesse, og meldte saken videre til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering. (Se 

under) 

 

• Barn med kreft og tverrsnittslesjon etter operasjon. Henvendelse fra barneonkolog. Pasient 

med sjelden hjernetumor. Spørsmål om det skulle tilbys strålebehandling av resttumor. Komiteen 

støttet behandlerteam sin beslutning. 

 

• Pasient med psykisk lidelse som motsetter seg både somatisk og psykiatrisk behandling: 

Henvendelse fra psykiatrisk avdeling om pasient var tvangsinnlagt på grunn av forverring av psykisk 

sykdom og nektet da å ta blodprøver og medisiner som var nødvendig for hans somatiske 

helsetilstand. Spørsmål til komiteen om en i dette tilfellet skulle respektere pasientens vilje eller 

tvangsbehandle han. Komiteen ble informert av lege fra psykiatrisk avdeling og lege og sykepleier 

fra nefrologisk avdeling som har kjent pasienten lenge. Pasienten var vurdert å være 

samtykkekompetent i forhold til sin somatiske helse og at han ikke ville ta blodprøve måtte 

respekteres, men i behov av tvungent psykisk helsevern også etter utskrivelse fra døgnopphold.  

 

• Pårørende som ønsker journal etter pasients død. Henvendelse fra psykiatrisk avdeling etter 

at en pasient døde. Pasienten hadde over flere år gitt uttrykk for at pasienten ikke ønsket at 

pårørende skulle vite det som behandleren fikk innblikk i. Etter pasientens død ønsket pårørende 

innsyn i journal og har rett til dette med mindre særlige grunner tilsier at dette ikke er greit. I 

rundskriv til loven står det at slike ”særlige grunner kan være at pasienten har gitt uttrykk for at 

han/hun ikke vil at pårørende skal få innsyn”. Vi ble informert av leger fra psykiatrisk avdeling og 

pårørende. Vi kom til at taushetsplikten skulle overholdes, men at de delene av journalen som ikke 

ble oppfattet som å inneholde opplysninger pasienten ikke ønsket å dele, kunne utleveres til 

nærmeste pårørende.  

 

Behandling av generelle saker 

• Blodtransfusjon til Jehovas Vitne: KEK er bedt av Jehovas Vitne sitt sykehusråd om å klargjøre 

hvordan en forholder seg i Helse Bergen til Jehovas Vitne medlemmer som ikke vil ha 

blodtransfusjon. Vi har kommet frem til at vi vil publisere to etiske analyser/drøftinger av a) om 

operasjon kan gjennomføres dersom pasient som kommer til elektivt inngrep og ikke vil ha blod og 

b) øyeblikkelig hjelp situasjon to uker etter at pasienten har skrevet under at hun ikke vil ha blod og 

er kritisk syk og trenger blodoverføring. Sakene er ikke ferdigdrøftet, men er planlagt ferdigstilt ila 

våren 2014. 

 

• Nyfødte med necrotiserende enterocolitt.  Henvendelse fra sykepleiere på nyfødt med ønske 

om drøfting av etiske aspekter ift behandling av alvorlig syke nyfødte, med utgangspunkt i konkrete 

pasientsaker. Komiteen inviterte sykepleiere og leger fra nyfødt for å orientere komiteen. 

Behandlingen av disse barna og beslutninger vedrørende hvor langt en skal gå, byr på store 

utfordringer knyttet til kommunikasjon og beslutningsprosesser. Med utgangspunkt i blant annet 
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disse sakene ble KEK involvert i å lage et heldagsseminar for ansatte på alle barneavdelingene i 

helse Vest. 

 

Orientering om saker, der komiteen ikke ble bedt om råd 

• Pasient som har oppgitt fastlege som eneste pårørende og hvor det ble spørsmål om å 

avslutte behandling. Intensivlege informerte. Vi gikk gjennom de juridiske og etiske dilemmaene 

som oppstår som følge av konflikt mellom prinsippene om å respektere pasientens autonomi og 

prinsippet om å gjøre godt. Vi bestemte at dette er en sak som kan være egnet å legge ut i anonym 

form på intranettsiden til KEK.  

 

• Barn med vedvarende epileptisk anfall med usikker etiologi, som var behandlet med 

narkosegass i over en måned. Da komiteen ble orientert om saken fra barnenevrologer og 

intensivlege var det ikke aktuelt å avslutte behandlingen, men en så for seg at en måtte ta stilling til 

dette innen relativ kort tid dersom pasientens tilstand ikke bedret seg eller en kom nærmere en 

diagnose. Pasientens tilstand bedret seg og det ble ikke aktuelt med drøfting av utfordringer knyttet 

til avslutting av livsforlengende behandling. 

 

Innspill til høringsuttalelser: 

• Høring til forslag fra Helsedirektoratet om standardisert livsnøytralt livstestamente for alvorlig syke 

og døende. Høring kom midt i sommerferien og vi arbeidet sammen med KEK Haraldsplass og 

kompetansesenter for lindrende behandling om et felles høringsinnspill. 

 

• Gjennomlesing og innspill til endring av endelig revidert veileder i beslutningsprosesser ved 

begrensing av livsforlengende behandling, Helsedirektoratet. 

 

 

Åpne seminarer for alle ansatte:  

• KEK Helse Bergen har som målsetning å tilby åpent møte til alle ansatte to ganger i året. Vi 

bestemte oss for å ha fokus på etikk og kommunikasjon siden så mange av sakene vi får meldt til 

komiteen handler om dette. Spesielt en av sakene vi hadde i 2012 fikk oss til å komme til dette 

temaet, der kommunikasjon knyttet til spørsmål om behandlingsbegrensing av en ikke 

beslutningskompetent pasient sviktet i svært mange situasjoner.  

 

• Til seminaret ”Kan vi kommunisere betre? Klinisk etikk-komité sett fokus på korleis vi samtalar med 

pasient og pårørande” i mai 2013, inviterte vi barnelege og forsker Bård F. Jensen som  

foredragsholder og Svela hadde også innlegg. Seminaret ble godt besøkt av ulike grupper av 

personale.  

 

• Til seminaret “Når pasienten ikkje kan ta avgjerda: Våre etiske utfordringar og kliniske verktøy” 

inviterte vi lege og forsker Reidar Pedersen fra Senter for medisinsk etikk, og Elisabeth Skaar fra 

hjerteavdelingen og Anne Kristine Breivik fra KEK hadde også innlegg. Vi hadde spesielt oppfordret 

leger til å komme på dette seminaret  
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Seminar/fagdager/annen undervisning 

 Barneklinikken (Heldagsseminar ”etikk i klinikk” Helse Vest dagene, leger og sykepleiere) (Svela, 

Alme, Miljeteig) 

 

 Kirurgisk avdeling, fagmøte leger (Miljeteig)  

 

 Hjerteavdelingen, fagmøte leger (Miljeteig) 

 

 Infeksjonsmedisinsk avdeling, post 6 (et avdelingsmøte med sykepleiere, et fagmøte leger, et 

halvdagsseminar med leger og sykepleiere) (Miljeteig) 

  

 Øyeavdelingen (Svela) 

 

 Reumatologisk avdeling, februar: legemøte, undervisning om etikk og prioritering (Miljeteig)  

 

Annet:  

• Komiteen ble bedt av Senter for medisinsk etikk (SME) og KEK nasjonalt om å sende inn 

anonymiserte saker som kan publiseres på SME sine sider og fungere som en ressurs for alle 

komiteene. Vi jobbet med seks saker vi har hatt de siste par årene for å omarbeide dem slik at de 

kunne publiseres. Fire saker ble til slutt sendt inn med godkjenning av pårørende i de tilfellene der 

det var aktuelt. To saker ble for vanskelig å anonymisere og var derfor uegnet. Gjennomgangen av 

sakene fungerte som en evaluering av tidligere arbeid og var lærerikt for nye medlemmer å få 

innsikt i.  

 

• Komiteen ble invitert til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering for å orientere om sak som vi hadde 

meldt inn til dem vedrørende om et nytt medikament (Kalydeco) skal tilbys cystisk fibrose pasienter 

(se under saker). Miljeteig dro og presenterte saken og har vært gjentatte ganger i kontakt med 

sekretariatet i rådet vedrørende denne saken. Rådet skal behandle saken i 2014.  

 

• Komiteen ble bedt om å delta i arbeidsgruppe som er satt ned for å komme med råd til direktøren 

om forslag om hvordan sykehuset best skal innrette seg for å få til de gode møtene som bidrar til å 

sikre god behandling og verdige møte mellom pasienter, pårørende og ansatte. Første møte var i 

desember og rapporten skal være ferdig ila mars 2014. Miljeteig er representant fra KEK, og 

Bjorvatn er med fra Læring og mestringssenteret/KEK.  

 

• Komiteen ble bedt om å delta i arbeidsgruppe som skulle se på om prehospital thoracotomi og sectio 

skal tilbys av anestesilegene. Miljeteig har deltatt i arbeidet som fortsatt pågår.  

 

• Komiteen ble bedt om å delta på første dagsseminar om tilrettelegging for likeverdige helsetjenester. 

Jøsendal og Alme deltok som representanter fra komiteen. 

 

• Komiteen ble bedt om å delta i medisinsk fagleg utval vedrørende avslutning av behandling til 

alvorlig syke og døende pasienter. Svela deltok som representant fra komiteen.  

 

• Komiteen ble bedt av fagdirektøren om å delta i en nasjonal faggruppe som skal beskrive de 

juridiske og etiske utfordringene knyttet til persontilpasset medisin. Miljeteig er representant fra KEK 

Helse Bergen. Arbeidet skal avsluttes våren 2014.  
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• Ole Frithjof Norheim og Ingrid Miljeteig har gjennom forskningssamarbeid (Universitetet i Bergen) og 

Universitetet i Addis Ababa, Etiopia startet et kompetansebyggingssamarbeid. De etiopiske 

samarbeidspartnerne ønsker å starte en klinisk etikk komite, og i november skulle fungerende leder 

Liv Ingrid Svela være med som representant fra Helse Bergen og delta i undervisning/ 

kompetanseutveksling. Hun ble dessverre forhindret fra å reise grunnet sykdom. Miljeteig reiste og 

fikk med professor i medisinsk etikk og leder av KEK nasjonalt, Reidun Førde, UiO. Vi søkte om 

midler fra avdeling for internasjonalt samarbeid til å videreutvikle etikkprosjektet i Addis, og fikk 

65000 kr til reise for et komitemedlem og en etiopisk samarbeidspart.  

 

Økonomi:  

 Lønn sekretær 20 % stilling 

 Dekket reise og seminar for 4 medlemmer på Høstseminaret i Oslo  

 Reiseutgifter til foredragsholder på seminar x 2  

 Blomster til foredragsholdere på åpne seminar 

 Frukt og kaffe til noen av møtene 

 

Kompetanse:  

Nasjonalt høstseminar i Oslo i november: Svela, Johannessen og Breivik deltok. Svela hadde innlegg om 

”Hva er KEKs rolle? Drøfting av enkeltsaker eller veiledning til bedring av beslutningsprosesser i 

klinikken” 

 

Hovedutfordringer og målsettinger for 2014: 

• Være tilgjengelig for sykehusets ansatte, pasienter og pårørende som trenger rådgiving, fora for 

uavhengig drøfting eller annen bistand når en opplever å være i etiske dilemma. Utfordringer knyttet 

til dette er å klare å samle komité medlemmer til ekstraordinære møter samt å behandle 

henvendelsene på en grundig nok måte 

 

• Fortsette ”preventiv etikk” arbeid i form av undervisning og refleksjonsmøter. Utfordring blir å få 

flere av komiteens medlemmer til å bidra til dette, da de fleste er fult opptatt i klinisk arbeid. 

 

• Få mer kontakt med psykiatriske avdelinger 

 

• Vurdering og oppfølging av råd for videre etikkarbeid utarbeidet av arbeidsgruppen ”Etikk, 

kommunikasjon og kultur” i Helse Bergen 


