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Årsmelding 2015 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 Frithjof Norheim, professor i medisinsk etikk (UiB), ansatt i 10 % stilling FOU 

 Liv Ingrid Svela, sykehusprest, leder Seksjon for prestetjeneste og etikk. Fungerende leder i 

komiteen når Norheim ikke er tilstede 

 Ingrid Miljeteig, 1. amanuensis medisinsk etikk (UiB),  sekretær i KEK ansatt i 20% stilling 

 Magnus Mjelde, Brukerutvalget  

 Rune Fanebust, overlege MIO, Hjerteavdelingen 

 Cathrine Bjorvatn, genetisk veileder og leder av Læring og mestringssenteret 

 Hilde Johannessen, kreftsykepleier, palliativt team ( frem til juni 2015) 

 Gunnhild Holmaas, anestesilege, intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk serviceklinikk  

 Anne Kristine Breivik, jurist, foretakssekretariatet  

 Ingrid Wallace, spesialsykepleier, infeksjonsseksjonen, medisinsk avdeling  

 Dag Moster, nyfødtlege, barneklinikken 

 Ola Jøsendal, lege, avdelingsdirektør avdeling for rusmedisin/overlege mottaksklinikken 

 Inger Sofie Stensland, jordmor, leder rådgivingssenteret på KK (fra august 2015) 

 Leila Hodali, spesialist i allmennmedisin og psykiater, Kronstad DPS (fra august 2015) 

 Inge Fiskvik (vara fra Brukerutvalget) 

Møter:  

Månedlige møter med hele komiteen samlet à 2 timer (unntatt i juli og august). Flere uformelle møter 

med pårørende/andre i forkant/etterkant av møter. Ukentlige eller hyppigere møter mellom leder og 

sekretær. 

 

Metode:  

 

Ved behandling av konkrete saker etterstreber komiteen å få til møte med berørte parter i saken, 

herunder pasient/pårørende. Vi forsøker at alle som kan informere komiteen om saken møter samtidig. I 

de sakene der dette ikke er mulig etterstreber komiteen at flere av medlemmene møter 

pasient/pårørende der de ønsker det, eller snakker med dem på telefonen i forkant.  
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Alle som blir invitert til komiteen blir informert skriftlig og muntlig om komiteen og dens funksjon og 

arbeidsmøte i forkant av møtet og/eller saksbehandlingen.  

Alle involverte parter som har vært i kontakt med komiteen får tilsendt uttalelsen fra komiteen og gis 

mulighet til å ta kontakt med komiteen igjen dersom noe er misforstått eller feil.  Det blir 

behandlingsansvarlig lege/kontaktsperson i avdelingen som får ansvar for videre håndtering av notatet i 

pasientens journal i de tilfellene der det er aktuelt. 

 

For drøfting av saker brukes 7-trinns etisk analyse:  

 

7 TRINNS ETISK ANALYSE 

Innhent relevant informasjon. Om utilstrekkelig; spør mer! 

1. Hva er det etiske dilemma og hva er alternative løsninger? 

2. Hva er kunnskapsgrunnlaget for alternative utfall? 

3. Hvilke lover/retningslinjer regulerer beslutningene? 

4. Hvem er involverte parter? 

5. Hva er eventuelle fordeler og ulemper for involverte parter? 

6. Hvilke/hvem sine interesser er i konflikt? 

7. Hvilke verdier og prinsipper står på spill? 

Diskuter hva som er viktigst å legge vekt på, klargjør avveininger og foreslå akseptabel løsning (-er) 
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Arbeidsoppgaver:  
 

Behandling av saker med forespørsel om råd:  

 

 Operasjon eller ikke av alvorlig syk pasient. Komiteen ble kontaktet av gastrokirurgisk avdeling 

som ønsket råd vedrørende videre behandling av pasient som hadde fjernet store deler av tarm og  

hadde fått en rekke komplikasjoner og hadde flere andre sykdommer. Pasienten hadde vært innlagt i 

nesten 6 måneder og hadde selv gitt uttrykk for ønske om ny operasjon, noe legegruppen var delt i 

om var hensiktsmessig og om pasienten kom til å overleve operasjonen. Noen av 

komitemedlemmene snakket med pasienten og pårørende, og pårørende samt behandlingsansvarlige 

leger og kontakter på avdelingen møtte hele komiteen. Det var vanskelig for fagpersonene å si noe 

tydelig om prognosen ved de ulike alternativene, utover at den var ganske dårlig uansett hva som 

ble gjort videre. Det er behandlerteamet som må ta avgjørelsen. Komiteen konkluderte med at KEK 

anbefalte at behandlingsteamet vurderte om operasjon for skjøting av spiserør til tynntarm 

(alternativ A) overhodet var faglig forsvarlig, og kun da søker pasientens informerte samtykke til slik 

behandling. Dersom dette ikke var et alternativ, burde pasientens informeres om dette og de to 

andre alternativene legges fram for pasient og nærmeste pårørende slik at nødvendig samtykke 

kunne innhentes. 

 

 Pasient som motsetter seg HLR- status i egen journal. Komiteen ble kontaktet av lege fra 

som ønsket å drøfte sak der alvorlig syk lungepasient var informert om sin HLR-status bestemt på 

tverrfaglig møte. Pasienten var initialt enig i HLR- status og forstod begrunnelsen, men etter at 

pasienten kom hjem endret vedkommende oppfatning. Han kontaktet legen og avdelingen igjen og 

sendte inn klage. Pasienten hadde ikke mulighet til å møte komiteen grunnet sin sykdom og 

sekretær snakket med pasienten på telefon. Legen møtte komiteen til drøfting. Vi gikk gjennom 

veileder og metodebok, samt pasientens historie og legens notater/journal. Det syntes for komiteen 

som at det var gjort en grundig vurdering av HLR status, og at vi støttet beslutningen om HLR-, og 

at det var bra med de grepene avdelingen hadde gjort for å informere pasienten på nytt om at HLR 

status vil bli sett på på nytt ved ny innleggelse. Lungeavdelingen arrangerte like etter denne saken 

var oppe i KEK et internseminar om HLR- der KEK var med (Svela). 

 

 Egenbetaling ved behandling av lungekreft. Komiteen fikk spørsmål om å komme med et råd 

til en lungelege som var behandlingsansvarlig lege for en pasient med ikke-småcellet lungekreft som 

ønsket å få administrert injeksjoner med Nivolumab på Haukeland. Medikamentet er godkjent, men 

vurdering i Beslutningsforum angående dette medikamentet er ikke avsluttet. Pasienten ville betale 

for medikamentet selv. Komiteen drøftet saken og har kommet med en uttalelse. Vi kom til at 

egenbetaling ikke bør aksepteres i offentlig sykehus, spesielt med tanke på respekt for 

likebehandlingsprinsippet. Et viktig resultat av drøftingen var at vurderingen av hvordan en skal 

håndtere slike forespørsler fra pasienter i perioden etter at et medikament er blitt godkjent, men før 

det er ferdigvurdert i Beslutningsforum bør bringes opp på et nasjonalt plan. Vi meldte saken videre 

til Nasjonalt råd for prioritering. Saken skal presenteres der 29. Januar 2016 ( Miljeteig) 

 

 Kan en begrense blod på lik linje som annen behandlingsbegrensing av alvorlig syke og 

døende pasienter? Komiteen fikk spørsmål fra gastromedisinsk avdeling som behandlet 

multimorbid pasient hvor på den ene siden hadde blødninger som krevde mye blodoverføringer, men 

på den andre siden ga blodoverføringene økende grad av leverkoma. Sekretær veiledet lege i å se i 

Nasjonal veileder for behandlingsbegrensing, fikk uttalelse fra jurist og drøftet saken med KEK-leder 

og nestleder og ga tilbakemelding til legen/avdelingen. Hele komiteen var ikke i stand til å møtes på 
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så kort varsel. Uttalenes fra KEK støttet legen i at det er akseptabelt å ikke gi blod (tilsvarende 

annen livsforlengende behandling). 

 

 Begrensing av behandling og sykehusinnleggelse av alvorlig syk pasient i 60-årene med 

tilgrunnliggende psykisk utviklingshemming. Komiteen fikk henvendelse på ettermiddagen 

lillejulaften fra sykehjemslege i opptaksområdet til annet helseforetak.. Han ønsket å drøfte om det 

var etisk akseptabelt å ikke fortsette videre behandling av sykehjemspasient som var alvorlig syk og 

der pårørende heller ikke ønsket mer sykehusbehandling, men der vaktleger ved flere tilfeller hadde 

lagt inn pasienten mens tilsynslegen hadde fri. Legen trengte avklaring før juleferien. Komiteen i 

Helse Fonna var ikke tilstede. Vi klarte heller ikke å samle komiteen, men leder, sekretær og 

nestleder i komiteen drøftet og laget et notat der etiske og juridiske aspekter knyttet til 

behandlingsbegrensing av alvorlig syk pasient ble vektlagt. Vi støttet tilsynslegens vurdering i at 

denne pasienten ikke burde flyttes mer på og at det var etisk akseptabelt å ikke starte opp mer 

behandling. 

Orientering om saker, der komiteen ikke ble bedt om råd 

 Kek-medlem orienterer om vanskelig sak fra egen avdeling og vi gjør en 7-trinns analyse med 

drøfting av etisk akseptabel løsning: Pasient med kreft med spredning som er godt kjent av 

personale over flere år. Pasientens advokat og pasient bedt sykepleier om å vitne om hennes 

omsorgsevner som i barnefordelingssak. Dilemma: Hvordan kunne hjelpe pasienten i situasjonen 

og hva kan jeg gjøre juridisk sett?  

 

 Kek-medlem orienterer om vanskelig sak fra egen avdeling og vi gjør en 7-trinns analyse med 

drøfting av etisk akseptabel løsning: Nyfødtbarn  med alvorlig asfyxi og spørsmål om å avslutte 

behandling. En av foreldrene ønsket behandling og henviste til at alvorlig hjerneskadde barn 

også har livskvalitet. Barnet hadde en svært dårlig prognose, men en vet aldri med disse barna 

hvem det er som har en liten sjanse til å klare seg ganske bra. I dette tilfellet var mors alder høy 

og IVF var benyttet. Skal det bety noe? Annen utfordring var at foreldrene fikk noe ulike 

beskjeder fra de ulike legene. 

 

Behandling av generelle saker 

 Behandling av alvorlig spiseforstyrrelse i somatisk avdeling: Hvor langt skal en gå i 

behandlingen? Komiteen fikk dette spørsmålet med bakgrunn i konkret sak, men de som meldte 

saken ønsket en mer generell drøfting. Komiteen hadde behov for mer informasjon og fikk 

avdelingsoverlege på Avdeling for spiseforstyrrelser til å komme og orientere om behandling etc. 

Komiteen fikk også oversendt en nylig dom fra høyesterett som klargjør bruk av tvang etc i disse 

tilfellene. 

 

Innspill til høringsuttalelser: 

 Høringsinnspill til ”Høyringsnotat – ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i 

undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)” Komiteen drøftet forslaget, 

kommenterte og innhentet også innspill fra relevante fagmiljøer. 

 

 Høringsinnspill til Helsedirektoratet vedrørende alvorlighetskriteriet beskrevet i rapporten ”På ramme 

alvor – alvorlighet og prioritering” ledet av Magnussen ( november) . Komiteen bisto i drøfting og 

godkjenning av dokument sendt fra Helse Bergen 
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Åpne seminarer for alle ansatte:  

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

seminaret om prioritering som var planlagt våren 2015 til 17. desember 2014 som en del av å gjøre 

NOUen ” Åpent og rettferdig - Prioriteringer i helsevesenet ” kjent blant ansatte så fort som mulig.  

 

Etiske utfordringer i møte med papirløse pasienter i Helse Bergen (25. November – ca 100 

ansatte møtte opp) 

 Erfaringer med å behandle papirløse pasienter med behov for akutt og langvarig somatisk 

behandling. Ved Grete Alræk Iversen, overlege på KK  

 Erfaringer med å behandle papirløse pasienter med alvorlig psykisk sykdom.   Ved Leila Hodali, 

overlege på Kronstad DPS og medlem i klinisk etikk-komité  

 ”Innenfor, men likevel utenfor: Irregulære immigranters rett til helsetjenester” Ved Karl Harald 

Søvig, professor ved juridisk fakultet, UiB 

 Hvem er de papirløse i Bergen og hvilke helsebehov har de?   Ved Astrid Spjeldnæs, leder i 

Helsehjelp til Papirløse  

 

 

Seminar/fagdager/annen undervisning 

 Norheim:  

o Foredrag på Likeverdighetskonferansen: Brukermedvirkning og etikk (september) 

o Møte med ansatte ved Senter for medisinsk etikk, UiO om KEK’s rolle ved prioritering 

o Forelesning om prioritering for Senioruniversitetet i Fana 

o Forelesning om prioritering for Pensjonistforbundet 

 

 Miljeteig 

o Deltakelse på fagdag med innlegg om etikk/klinisk etikk-komite  på gastro-medisinsk 

poliklinikk og intervensjon (oktober), gastrokirurgisk avdeling (november), øyeklinikken 

(desember)  

o Undervisning på utreisemøte for ansatte som reiser med fredskorpset for å jobbe i 

samarbeidsinstitusjoner i sør, avdeling for internasjonalt samarbeid (Svela og Miljeteig) 

o Undervisning for sykepleiere i videreutdanning i intermediær sykepleie ( 2 timer) 

o Undervisning i etikk for masterstudenter i klinisk sykepleie (3 timer) for gastro, infeksjon, 

nevro og endo-sykepleie 

o Undervisning i etikk for masterstudenter i klinisk sykepleie (3 timer) for operasjon, anestesi 

og intensivsykepleie 

o Akuttmedisinske dager i Trondheim (mars) : Foredrag og paneldebatt: Innføring av 

prehospitale behandlingstiltak innebærer etiske valg 

o Den nasjonale pasientsikkerhetskonferansen (september):  Foredrag: Medbestemmelse, 

samtykkekompetanse og vanskelige valg. Etiske utfordringer knyttet til pasientautonomi 

o Nasjonalt høstseminar for kliniske etikk-komiteer i Norge: Foredrag om KEK Helse Bergen 

sine erfaringer i prioriteringssaker  

o Nasjonalt høstseminar for kliniske etikk-komiteer i Norge: innlegg om etikk-prosjekt i Helse 

Bergen 

 

 Svela:  



 
6 

o Sosionomavdelingen: Klinisk etikk-komite og 7-trinnsmetoden 

o Fagdag Kronstad DPS: Etikk og prioritering 

o HIB Helsefagseksjonen: Klinisk etikk 

o Alderspsykiatrisk seksjon: Klinisk etikk 

o Lungeavdelingen: Deltatt i legemøte med samtale om etiske dilemma HLR- 

o Fagdag kontorseksjonen medisins avdeling, Fagdag: Etikk og kommunikasjon 

o Nasjonalt høstseminar for kliniske etikk-komiteer i Norge: innlegg om Etikk og 

kommunikasjonsprogrammet i Helse Bergen 

 

 Hodali: 

o Innlegg seminar om Papirløse pasienter, seminar Helse Bergen 

 

 Jøsendal:  

o Innlegg Perinataldagene 2015: ”LAR i svangerskapet og etter fødsel, - hvor etisk er det?” 

Annet:  

• Komiteen har jobbet med å utarbeide et e-læringskurs i klinisk etikk. Det har vært en rekke møter 

og arbeidsseminarer mellom kek-sekretær, leder i Kommunikasjon og etikk-programmet i Helse 

Bergen og e-læringsteamet. Arbeidet planlegges ferdigstilt ila 2016. 

 

• Utvikling og pilottesting av ledermodul i ”Etikk og Prioritering” som en del av 

lederutviklingsprogrammet i Helse Bergen. Modulen består foreløpig av et heldagskurs for ledere for 

ca 20-30 deltakere pr kurs. Kurset er bygget opp av to deler ”prioritering” og ”klinisk etikk” og 

inneholder forelesninger, spesielt med fokus på leders rolle og ansvar i prioriteringsarbeid og i klinisk 

etiske avgjørelser, samt gruppearbeid og øvelser. Ved Norheim og Miljeteig 

 

• Etikk-prosjektet på nyfødtavdelingen. Ledelsen ved nyfødtavdelingen kom med spørsmål til 

KEK/Miljeteig om bistand i etikk-prosjekt de ønsket å starte i avdelingen. Det var hyppige 

planleggingsmøter væren -15 og oppstart med ½ dags kurs for 7 ansatte som skulle bli etikk-

fasilitatorer og deretter 1 times orienteringsmøte til alle ansatte ( i alt 7 møter). Fra september har 

det vært etikk-møte ca hver 3. Onsdag der metode ulike saker har vært gjennomgått med bruk av 

metode for etisk analyse og fokus har vært på beslutningsprosesser. Etikk-fasilitatorer har vært til 

stede og hatt ansvar sammen med Miljeteig. Prosjektet avsluttes våren -16. Intervensjonen går inn i 

et forskningsprosjekt, og det er godkjent av REK. Det er gjort en baseline studie før oppstart av 

prosjektet og etter avsluttet prosjekt blir det gjort ny datainnsamling. Et av målene med dette 

arbeidet er å få mer kunnskap om hva som fungerer og ikke når en avdeling vil fokusere mer på 

etikk. 

 

• Deltakelse i arbeidsgruppe i utvikling av retningslinjer/innspill til leder om mulig innføring av 

prehospital thoracotomi og perimortem sectio i Helse Bergen. Det er utarbeidet innspill som er sendt 

leder. Miljeteig har deltatt på møter som representant fra KEK og vært med i skrivearbeidet. 

 

• Arbeidsgruppe i Helsedirektoratet om ny LIS-utdanningsløp. Miljeteig har deltatt som representant 

fra Helse Vest i gruppen ”Etikk, juss, ledelse og systemforståelse” Månedlige heldagsmøter høsten -

15. Arbeidet skal ferdigstilles våren -16. 
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Internasjonalt samarbeid:  

• Etikk-prosjekt i Etiopia (delfinansiert av Helse Bergen) Norheim og Miljeteig har vært i Addis Ababa 

på Black Lion Hospital og jobbet sammen med den nystartede KEKen der for å bygge opp et etikk 

senter på sykehuset, utvikle retningslinjer for behandlingsbegrensing av alvorlig syke og døende 

pasienter og for å drive videre kompetanseheving. 25 ansatte ved Black Lion har nå gjennomgått 6 

ukers etikk-kurs og helseministeren i Etiopia har bedt Norheim og Miljeteig om videre hjelp til 

tilsvarende kompetansehevende tiltak på 9 andre universiteter/universitetssykehus. Det er nå funnet 

lokaler til senteret og arbeidet med retningslinjer og videre kompetanseheving fortsetter i 2016. På 

kurset arrangert i mars-15 deltok også to medarbeidere fra Helse Bergen sitt prosjekt på Zanzibar. 

 

Økonomi:  

 Leder 10% stilling 

 Lønn sekretær 20 % stilling. Sekretær er også lønnet 20% for å arbeide med andre etikk-prosjekter i 

Helse Bergen 

 Dekket reise og seminar for seks medlemmer på Høstseminaret i Oslo  

 Blomster/gave til foredragsholdere Dekket utgifter til lunsj på internseminar for 10 medlemmer  

 Frukt og kaffe til noen av møtene 

 

Kompetanseheving:  

 Nasjonalt høstseminar i Oslo i november: seks medlemmer deltok 

 Interntseminar for komiteen i mai-15: Tema: Prioritering og KEK sin rolle. 

 Intensivseminar i klinisk etikk i Zurich (Miljeteig deltok) 

 

Hovedutfordringer og målsettinger for 2015: 

• 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.  

• Komiteen får i økende grad henvendelser der klinikere trenger raskt råd/drøfting. Avklare om vi skal 

gjøre oss mer tilgjengelig for hastesaker/råd og i hvordan vi da må organisere oss for å få dette til. 

• Oppfordre ulike miljøer til å bringe inn saker, gjerne også retrospektive 

• I all hovedsak ikke ta saker som ikke tilhører Helse Bergen ( dvs. fra andre regioner og kommunen) 

• Bistå slik at e-læringskurset blir ferdig 

• Bidra til utvikling av etikk moduler til bruk i ferdighetssenteret 

• Fortsette ”preventiv etikk” arbeid i form av undervisning og refleksjonsmøter 

• Få mer kontakt med psykiatriske avdelinger 

• Videreføre forskningssamarbeid knyttet til implementering av etikk-prosjekter i ulike avdelinger 

• Fortsette og videreutvikle samarbeid med KEK i Etiopia 

• Seminar for alle ansatte to ganger i året: første blir 16. Mars om Overbehandling og utfordringer 

med HLR- status 

 

 


