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Årsmelding 2016 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, 

leder 

 Ingrid Miljeteig, 1. amanuensis medisinsk etikk (UiB),  spesialrådgiver og sekretær i 

KEK (20% stilling) 

 Dag Moster, nyfødtlege, Barne- og ungdomsklinikken, fungerende leder når 

Norheim er borte 

 Magnus Mjelde, Brukerutvalget  

 Inge Fiskvik, vara fra Brukerutvalget 

 Rune Fanebust, overlege MIO, Hjerteavdelingen 

 Cathrine Bjorvatn, genetisk veileder og leder av Læring og mestringssenteret 

 Anne Kristine Breivik, jurist, foretakssekretariatet  

 Ingrid Wallace, spesialsykepleier, infeksjonsseksjonen, medisinsk avdeling  

 Inger Sofie Stensland, jordmor, leder rådgivingssenteret på KK  

 Leila Hodali, spesialist i allmennmedisin og psykiater, Kronstad DPS  

 Patrick Wohlgemuth, sykehusprest, Seksjon for prestetjeneste og etikk (fra januar 

2016) 

 Gunnhild Holmaas, anestesilege, intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk 

serviceklinikk (til august 2016) 

 Stian Torleif Varpe, intensivsykepleier, intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk 

serviceklinikk (fra til august 2016) 
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 Olav Hevrøy, overlege, palliativt team, Kirurgisk serviceklinikk (fra august 2016) 

 

Møter:  

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

har vi hatt flere hastesaker som resulterte i fem hastemøter utenom angitte 

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

Ukentlige eller hyppigere møter mellom leder/stedfortredende leder og sekretær. 

 

Metode:  
Ved behandling av konkrete saker etterstreber komiteen å få til møte med berørte parter i 

saken, herunder pasient eller 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 eller pårørende der de ønsker det, eller snakker med 

dem på telefonen i forkant.  

 

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 uklart eller 

feil.  Det blir behandlingsansvarlig lege/kontaktperson 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 goder og byrder 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:  
 

Hastesaker:  
1. Avslutning av behandling av barn utsatt for drukningsulykke  

Komiteen ble kontaktet av overlege på barnenevrologisk avdeling. Spørsmålet KEK ble 

bedt om å ta stilling til er om det var etisk akseptabelt å avslutte behandlingen av et 

barn tidlig i tenårene som etter en drukningsulykke hadde pådratt seg alvorlig 

hjerneskade i dype strukturer, lammelser i alle ekstremiteter, er ikke kontaktbar, 

hadde nekroser (dødt vev) i buken og begge beina og har dialysekrevende nyresvikt. 

Saken ble meldt som hastesak og sju av komiteens medlemmer møtte involvert 

helsepersonell dagen etter at saken ble meldt.  

Alle som var tilstede på møtet ble spurt om sin forståelse av saken og hva de selv 

mente bør gjøres. Det ble etterhvert enighet blant behandlerne om at behandling bør 

avsluttes. Komiteen drøftet dette internt etter at møtet var avsluttet, og kom også til 

samme konklusjon. Pasienten var svært alvorlig skadet, det var ikke utsikt til bedring 

og videre behandling ville ha forlenget pasientens plager. Foreldrene var informert om 

guttens tilstand, og hadde uttrykt at de har tillit til behandlingsteamets avgjørelser.   

Komiteen understreket nødvendigheten av aktsom kommunikasjon med foreldrene. 

Komiteens råd ble gitt samme dag som hastemøtet ble holdt.  
 

Pasientens tilstand var blitt ytterligere forverret og behandling ble avsluttet kort tid 

etter hastemøtet. 

 

2. Eksperimentell behandling av lungefibrose på offentlig sykehus 

KEK ble bedt av pasient og overlege på lungeavdelingen om å drøfte vurdering av rett 

til eksperimentell behandling for lungefibrose på offentlig sykehus. Komiteen innkalte 

da til hastemøte og fem av komiteens medlemmer hadde anledning til å møte. 

Komiteen kom til at vi vil ikke anbefale at sykehuset tilbyr den ønskede 

eksperimentelle behandling til denne pasienten. Nytten er ikke tilstrekkelig 

dokumentert, norske sykehus tilbyr som hovedregel ikke eksperimentell behandling 

utenom forskningsprotokoll og det vil bryte med likebehandlingsprinsippet å gi et slikt 

tilbud i denne situasjonen.   

 

Eksperimentell behandling ble ikke tilbudt. Pasienten døde kort tid etter. 

 

3. Kollega  som opptrår uetisk og viser mangel på respekt for pasientautonomi 

Komiteen ble kontaktet av en avdelingssykepleier som ønsket å drøfte episoder der 

sykepleierne opplever at legekollega ikke ivaretar pasientenes autonomi tilstrekkelig. 

Komiteens sekretær sammen med leder i etikk og kommunikasjonsprogrammet i Helse 

Bergen deltok i et møte med sykepleierne i avdelingen. Ved flere anledninger hadde 
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pasienter som ikke ønsket videre undersøkelse ikke blitt hørt og respektert og 

sykepleierne som hadde forsøkt å forsvare pasienten hadde blitt irettesatt av legen 

foran pasienten. En av pasientene hadde i etterkant av dette ikke gått med på å få noe 

form for behandling og ville utskrives fra sykehuset. Legen kunne også komme med 

sårende og uriktige personlige kommentarer til sykepleierne i pasienters nærvær. 

Pleiegruppen ønsket ikke å melde dette som sak til KEK i frykt for å bli oppfattet som 

varslere. KEK skrev et notat basert på opplysningene vi fikk innsikt i og dette er gitt til 

pleiegruppen. De skal selv avgjøre om de vil gå videre med det. KEK vil sammen med 

etikk og kommunikasjonsprogrammet tilby generell informasjon og undervisning om 

autonomi og andre relevante tema til den aktuelle avdelingen. 

 

4. Behandlingsbegrensing av brannskadd pasient etter lynnedslag 

Komiteen ble kontaktet av avdelingsoverlege på brannskadeavdelingen og ble bedt om 

å bidra med drøfting og eventuelt komme med råd i pågående pasientbehandling. Fem 

av komitemedlemmene møtte avdelingslegen (plastikk-kirurg) og ansvarlig intensiv-

overlege på brannskadeavdelingen til hastemøte to dager etter henvendelsen. Saken 

dreide seg om det var etisk akseptabelt å avslutte livsforlengende behandling 

(dialysebehandling og respiratorbehandling) av en pasient som var truffet av lyn to 

uker tidligere og som hadde ca 40% brannskade, gjennomgått langvarig hjertestans og 

alvorlig nyresvikt. Det var noe usikkerhet knyttet til prognose for alvorlig hjerneskade, 

men de fleste tester pekte mot stor skade uten mulighet til helbredelse. På grunn av en 

klinisk observasjon av mulig viljestyrt bevegelse hadde en tidligere valgt å behandle og 

overføre pasienten til Haukeland. I forkant av hastemøtet hadde behandlingsansvarlig 

kirurg og intensivlege blitt enig om at behandlingen skulle avsluttes.  

 

KEK konkluderte med : ”Komiteen støtter behandlingsteamet sin avgjørelse at gitt den 

svært alvorlige situasjonen pasienten er i nå, uten utsikter til bedring, er det riktig å 

avslutte livsforlengende behandling. Vi støtter teamet i at de tar seg god tid til samtalen 

med pårørende og gjerne en forberedende samtale med tolk dersom de ser at det kan 

bli nødvendig. Vi vil berømme avdelingen for den åpenhet de viser overfor hverandres 

ulike ståsteder og synspunkter, for at de innkalte til tverrfaglig møte og tok kontakt 

med KEK.  Diskusjon med andre fagpersoner eller utenforstående parter vil i mange 

tilfeller gi nødvendig trygghet i vanskelige beslutninger om liv og død.” 

 

Samtale med pårørende fant sted samme dag og pasienten døde kort tid etter.  

 

5. Behandlingsvalg for gravid kvinne med foster med stor hydrocephalus 

Komiteen ble kontaktet av overlege på foster-medisinsk seksjon, Kvinneklinikken og 

komiteen ble bedt om å bidra i videre drøftinger om behandlingsvalg av gravid kvinne. 

På rutine ultralyd i uke 20 så en at fosteret hadde svært stor hydrocephalus 

(vannhode) og myelomeningocele (ryggmargsbrokk). Kvinnen ønsket ikke abort eller 

invasiv undersøkelse av fosteret. På sist ultralyd (uke 31.4) ble det konstatert 

forverring av hydrocephalus, svært lite hjernevev og høyt myelomeningocele som 
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tilsier en ytterligere forverring i tilstanden. KEK ble bedt om å drøfte saken og komme 

med råd før neste kontroll av kvinnen. Kvinnen var nylig kommet til Norge, trengte tolk 

i alle samtaler og var eneforsørger for to mindreårige barn i en annen by. Hun hadde en 

betydelig overvekt, men var ellers frisk. 

 

KEK innkalte til hastemøte der fostermedisinere, obstetrikere og nyfødtlege orienterte. 

Spørsmålene som ble diskutert var a) hvordan skal denne kvinnen forløses b) når skal 

det gjøres og c) hvor skal det gjøres. Det avgjørende for hva en ville svare på disse 

spørsmålene var å få en avklaring av de etiske spørsmålene som oppstår gitt kvinnens 

medisinske og sosiale forhold, og når fosteret har en så alvorlig tilstand og en ikke vet 

med sikkerhet hva som vil skje når det blir født og dersom det overlever, hvilken grad 

av alvorlig funksjonstap og dyp mental retardasjon det vil ha.  

 

KEK konkluderte med: ”Saken belyser generelle kompliserte etiske dilemma der en må 

avveie hensyn mellom individer og ta verdivalg under usikkerhet. Komiteen finner at i 

dette tilfellet når prognosene til barnet er så alvorlig, uavhengig av hvilke 

forløsningsmetode en velger, bør hensynet til kvinnens økte risiko og konsekvenser for 

andre barn i familien tillegges mer vekt. Vi oppfatter at barnets tilstand, hvis det 

overlever, overveiende sannsynlig vil føre til et liv som alvorlig pleietrengende, dypt 

mentalt retardert og med mange somatiske plager. De fleste av komiteens medlemmer 

finner at dette er en tilstand og forlengelse av lidelse som vi ikke bør bidra til å påføre 

andre.  

 

På spørsmålet ”Er det etisk akseptabelt å avstå fra behandlingsvalg som optimaliserer 

fosterets livsbetingelser?” vil vi derfor svare:   

a) Ja, med tanke på at disse behandlingsvalgene kan gi økt risiko for kvinnen 

b) Ja, med tanke på at det er svært liten sjanse for at barnet overlever eller at det 

overlever med uakseptabel lav livskvalitet 

 

Vi vil derfor rådgi behandlingsansvarlige til å vektlegge hensynet til kvinnen og 

planlegge vaginal fødsel dersom det lar seg gjøre. Dersom barnet overlever vil 

nyfødtlegene i samarbeid med nevrokirurger vurdere om det er aktuelt med videre 

behandling. Hvis nye funn skulle tilsi at fosterets tilstand ikke er så alvorlig, eller at 

kvinnen motsetter seg deres råd og likevel sterkt ønsker sectio med tanke på fosterets 

sjanse for overlevelse, må saken vurderes på nytt. ” 

 

KEK ferdigstilte notatet før neste kontroll med kvinnen.  Kvinnen ble indusert til 

vaginal fødsel få dager etter denne kontrollen.  

 

 

6. Blodprøvetaking av pasient med Downs-syndrom 

Komiteen ble kontaktet av lege på medisinsk avdeling. De hadde innlagt en pasient 

med Downs syndrom som motsatte seg sterkt å ta blodprøver. Det var nødvendig med 
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kontroller av infeksjonsstatus og effekt av behandling, men det ble følt som et overgrep 

mot pasienten å holde henne fast for å få tatt disse prøvene. Saken kom aldri til 

komiteen da komiteens sekretær formidlet praktiske råd om bruk av mindre 

skremmende blodprøvetaking (CRP tatt kapillært i finger) og oppfordring til at teamet 

drøftet nødvendigheten av å følge retningslinjene for hyppige kontroller når pasienten 

var i bedring. Behandlerne kom til at de kunne redusere frekvensen av 

blodprøvetaking og få hjelp fra barneklinikken til blodprøvetaking. 

 

7. Spørsmål fra sykehjem om behandlingsbegrensing av pasient med langtkommet 

Parkinson 

Komiteen ble kontaktet av sommervikar for sykehjemslege. Det hadde pågått en 

langvarig konflikt mellom pårørende og personale angående videre behandling av 

langvarig syk, svært svekket og ikke lenger  kontaktbar pasient. Pårørende krevde 

sykehusinnleggelse, noe personale fant uverdig for denne pasienten. Komiteens leder 

og sekretær diskuterte saken og kom med muntlige og skriftlige råd til legen og 

kontaktsykepleier.  Vi henviste til nasjonal veileder for beslutningsprosesser for 

behandlingsbegrensing av alvorlig syke og døende, samt refererte til en tilsvarende sak 

vi har fått tidligere fra et sykehjem.  

 

 

Saker med normal behandlingstid:  

 
1. Behandlingsbegrensing av pasient som krever sterkt vanedannende 

medikament fremfor LAR-medisinering 

Komiteen ble kontaktet av LAR og ble bedt om å komme med et råd og drøfte følgende 

problemstilling: Er det etisk akseptabelt å tilby Metadon og si nei til pasientens ønske 

om medikamenter som ikke er anbefalt innen relevante faglige retningslinjer hvis dette 

innebærer at pasienten kan dø grunnet annen rusbruk, ubehandlet infeksjons-sykdom 

eller truende suicidforsøk?  

Komiteen inviterte involverte parter til møte i komiteen: representanter fra LAR og 

Forsterket ruspost Tertnes – der pasienten var tvangsinnlagt en periode, pasient og 

pasientens advokat. Pasientens infeksjonslege ble også invitert, men kunne ikke møte. 

Hun ble konsultert per telefon. Pasienten var utskrevet fra Tertnes da møtet i komiteen 

fant sted, og han kom sammen med to ruskonsulenter fra NAV. Pasientens advokat 

kunne ikke møte. 

 

Kek konkluderte med: ”Det er en rekke behandlingsutfordringer i behandlingen av 

denne pasienten. KEK ble bedt om å drøfte om det er etisk akseptabelt å tilby metadon 

og si nei til pasientens ønske om medikamenter som ikke er anbefalt innen relevante 

faglige retningslinjer hvis dette innebærer at pasienten kan dø grunnet annen rusbruk, 

ubehandlet infeksjons-sykdom eller truende suicidforsøk. KEK legger til grunn at det er 

svært usikkert om pasienten faktisk har mindre sjanse for å dø av annen rusbruk, 

ubehandlet infeksjons-sykdom eller truende suicidforsøk om han får Dolcontin isteden 
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for metadon. KEK forstår at LAR-ansvarlige i AFR ikke finner tilstrekkelige grunner til å 

avvike fra retningslinjene og gi denne pasienten Dolcontin framfor Metadon. LAR sitter 

med ansvar for hvilken behandling pasienten får. Flere av behandlerne trekker frem at 

pasienten har vært roligere og det har vært mindre innleggelser/truende adferd når 

han har fått klare beskjeder fra alle behandlerne i ulike instanser. Pasienten er vurdert 

beslutningskompetent og kjenner konsekvensene som de ulike handlinger kan ha. Å 

ivareta pasientens autonomi betyr ikke nødvendigvis å la han bestemme behandlingen. 

En måte å styrke pasientens autonomi vil være å gi han mer ansvar for de valgene han 

tar og å være tydelig på hvilke rammer han har å forholde seg til.” 

 

 

2. Retrospektiv drøfting av behandling av ruspasient med nekrotisk bein 

Komiteen ble kontaktet av LAR i begynnelsen av januar-16 da en ønsket bistand i sak 

knyttet til behandling av pasient i LAR med nekrotisk bein. Pasienten var da nylig 

utskrevet av sykehus. Avdelingen og KEK hadde ikke mulighet til å ta saken som 

hastesak den første uken etter henvendelsen. Ved ny kontakt en uke etterpå var 

pasienten død og det var dermed ikke lenger behov for råd i pågående sak. LAR ønsket 

imidlertid å gå gjennom saken retrospektivt, med tanke på å lære av situasjonen og for 

å drøfte de etiske utfordringene de opplevde sammen med andre involverte parter og 

en upartisk, bredt sammensatt komité.  Komiteen inviterte representanter fra LAR, 

karkirurgisk avdeling og hjemmesykepleie til møte.  

 

KEK gjorde en 7-trinns analyse og kom med følgende vurdering:  ”Det første 

spørsmålet i denne saken er hvorvidt pasienten, på det tidspunkt da han ble anbefalt 

amputasjon, var samtykkekompetent til å nekte den behandlingen. Dette er et 

medisinskfaglig spørsmål (hvor vurderingstemaet fremgår av pasient- og 

brukerrettighetsloven) og som behandlingsteamet i hvert enkelt tilfelle må vurdere. 

KEK har ikke tilstrekkelig kunnskap om denne pasienten til å ta stilling til dette. Det 

neste spørsmålet er om amputasjon i dette tilfellet kunne blitt vurdert som 

livreddende. Hvorvidt vilkårene i helsepersonelloven § 7 om øyeblikkelig hjelp er 

oppfylt i et slikt tilfelle er en medisinskfaglig vurdering som KEK ikke har  til å foreta. 

Det kom frem under møtet at avdeling for karkirugi har denne type problemstillinger 

med jevne mellomrom. For å få ytterligere belyst spørsmålet om avdelingen i en slik 

situasjon kan amputere en legemsdel mot pasientens vilje med henvisning til 

øyeblikkelig hjelp plikten i helsepersonelloven § 7, kan denne problemstillingen på 

generelt grunnlag tas opp med Fylkeslegen i Hordaland, eller eventuelt med 

Helsedirektoratet (som er lovtolkende myndighet for helsepersonelloven). Dette for å 

få en klarere forståelse av handlingsalternativene i liknende saker i fremtiden.  KEK vil 

i denne forbindelse også bemerke at samtykkekompetente pasienter som har nektet 

behandling, og som utskrives fra sykehuset likevel har krav på et godt palliativt tilbud 

eller forsvarlig tilbud om smertelindring. Det påhviler også utskrivende avdeling å 

bidra til at dette ivaretas/følges opp etter utskriving.”  
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3. Bruk av pulsoksymeter i hjemmebehandling av alvorlig hjerneskadd barn 

KEK ble kontaktet av foreldre til et barn med alvorlig hjerneskade. Foreldrene ønsker 

at KEK skal ta stilling til om det finnes en etisk akseptabel grunn for at pulsoksymeter 

ikke skal utleveres til sterkt hjerneskadde barn som bruker respirator hjemme og som 

er plaget med metningsfall som ikke er enkle å vurdere ved klinisk observasjon. 

Komiteen inviterte foreldrene, team-leder i kommunen og barnets 

behandlingsansvarlige lungelege og barnenevrolog. Saken ble drøftet på møte i medio 

desember 2016 og er ikke avsluttet ved årsskiftet.  

 

Behandling av generelle saker: 

Etiske dilemma knyttet til behandling av ruspasienter innlagt i somatiske 

avdelinger 
 

Klinisk etikk-komite har de siste årene fått flere saker om etiske dilemma i behandling av 

rusavhengige pasienter som er alvorlig syke og innlagt i somatiske sykehusavdelinger. 

Dilemmaene er ulike, men omhandler hovedsakelig konflikt mellom personalets ønske om 

å yte forsvarlig og nødvendige helsehjelp for pasienten satt opp mot pasientens krav om 

særskilte tiltak som vilkår for å ta i mot behandling eller selvbestemmelsesrett til å ta 

medisinsk sett potensielt sett skadelige valg. Konsekvenser for medpasienter, 

arbeidssikkerhet og ressursspørsmål blir også tatt opp. Ut i fra de saker vi har fått innsyn i, 

synes det som om sykehuset har betydelige utfordringer med behandling av ruspasienter 

på somatiske avdelinger blant annet i forhold til:  

• oppgang av hvor grensene går mellom legenes plikt til å yte nødvendig helsehjelp 

og pasientenes ønsker når de stiller egne krav om tilgang til visse medikamenter, 

særskilt behandling, etc. for å motta denne behandlingen 

• vern av medpasienter, deriblant også andre ruspasienter som får tilgang på 

narkotika via medpasienter  

• smitteverntiltak som ikke overholdes 

• trusler mot ansatte 

• omsetting av rusmidler på Haukelandsområdet 

• tilrettelegging slik at nødvendig somatisk helsehjelp også kan gis til ruspasienter 

som ikke klarer å innordne seg dagens struktur i behandling og avdeling  

KEK synes den beskrevne situasjonen er såpass utfordrende at foretaksledelsen bør være 

orientert og har sendte bekymringsmelding til ledelsen i oktober 2016.  KEK ønsker ikke 

gå inn i disse faglige diskusjonene, men kan gjerne være med i videre drøftinger om 

hvordan å tilby etisk forsvarlig behandling både av de rusavhengige pasientene og de 

andre pasientene på samme post som personalet oppfatter blir skadelidende, samt ivareta 

personalet og møte deres henvendelse om hjelp og råd til å håndtere faglige, 

ressursmessige og etisk utfordrende arbeidshverdager. 
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Ledelsen har svart at det tar dette alvorlig og vil arbeide videre med hva som skal 

iverksettes av tiltak. 

Orientering om saker, der komiteen ikke ble bedt om råd: 

Komiteen er orientert om at det er satt sammen et utvalg som skal jobbe med ulike 

aspekter knyttet til ECMO-behandling ( hjerte-lunge-maskin). Ansvarlig for ECMO-

behandlingen på thorakskirurgisk avdeling har bedt om å presentere etiske utfordringer 

knyttet til ECMO-behandling i komiteen.  Saken kommer opp i 2017.  

 

Innspill til høringsuttalelser: 

Innspill til høring om ”Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten”. KEK kom med 

uttalelse i august 2016. 

 

Åpne seminarer for alle ansatte:  

Våren 2016: HLR-. Etiske dilemma knyttet til behandlingsbegrensing. Ved sykepleier 

Olav A. Posch, fra medisinsk avdeling, post 6, Margrethe Schaufel, lege lungeavdelingen og 

Gunhild Holmaas, lege intensiv og medlem i KEK 

 

Høsten 2016: Er det nok nå? Etiske dilemma knyttet til overbehandling. Ved overlege 

og postdoc Inger Marie Løes fra kreftavdelingen og overlege Gabrielle Leoni Schwartz, 

intensivavdelingen 

Seminar/fagdager/annen undervisning: 

 Norheim:  

o Innlegg om etikk og prioritering 
-          Økonomiavdelingen HUS, 25. august 
-          KEK Møre og Romsdal, 8. november 
-          Senioruniversitetet i Åsane, 19. april 
 

 Miljeteig  

o Innlegg om klinisk etikk og KEK 

 Legemøte øyeavdelingen, mai  

 Legemøte, kreftavdelingen, november  

 Intermediærsykepleier utdanning (OK-programmet) i Helse Bergen, 

januar og november 

 Videreutdanning for sykepleiere i anestesi, intensiv, operasjon, 

Høyskolen i Bergen, august 

 Innlegg og deltakelse på avdeling for rusmedisin sin ledersamling, august 
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 Videreutdanning i lunge, gastro, infeksjon og nevro, Høyskolen i Bergen, 

oktober 

 Nasjonalt høstseminar for kliniske etikk-komiteer i Norge: Innlegg om 

etikk og emosjoner, november 

 

 I tillegg har tidligere KEK-medlem Liv Ingrid Svela hatt flere innlegg internt og eksternt 

om KEK-arbeid 

Annet:  

• Gjennomføring av ledermodul i ”Etikk og Prioritering” som en del av 

lederutviklingsprogrammet i Helse Bergen høsten og våren 2016. Modulen består 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 

 

 Leder (Norheim) har ledet arbeidsgruppen for Kommunikasjon og Prioritering, 

HelseVest 2030 

 

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

spørsmål til KEK/Miljeteig om bistand i etikk-prosjekt de ønsket å starte i avdelingen. 

Arbeidet startet i 2015. Det har vært team-møter der ansatte har diskutert etiske 

dilemma de opplever i behandlingen av barnet teamet har ansvar for. Miljeteig har 

deltatt i de fleste av møtene, ca 1-2 ganger pr måned. Evaluering har vært god, spesielt 

med tanke på involvering og informasjonsflyt når kritiske beslutninger skal tas og 

arbeidet fortsetter i 2017.  

 

• Etikk og kommunikasjonsprosjekt på Kreft 2. Ledelsen på kreft 2 tok kontakt med 

KEK/Miljeteig med ønske om bistand til å jobbe med etikk og kommunikasjon. Det har 

vært flere planleggingsmøter høsten -16. Avdelingen er delt opp i team knyttet til 

diagnose. Målet med prosjektet er a) å bygge opp tillit og forståelse for hverandres 

roller innad i teamene, b) å få felles referanser for noen situasjoner som de opplever 

som krevende å håndtere og c) å få en arena for å formidle sine perspektiver og drøfte 

utfordringer som ikke har en rein "medisin-teknisk" karakter. Prosjektet starter januar 

2017. Miljeteig og Helge Alsaker Solheim fra etikk og kommunikasjonsprogrammet 

leder prosjektet. 
 

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

representant fra Helse Vest i gruppen ”Etikk, juss, ledelse og systemforståelse”. 

Forslaget er nå ute på høring. 

 

• Representant i Bioreferansegruppen fra KEK Bergen (Miljeteig) fra høsten -16. 

Bioreferansegruppen er ekspertgruppen som skal gi råd til Bioteknologirådet i faglige 



 
11 

spørsmål. Miljeteig er en av to etikere som sitter i gruppen og representerer både Helse 

Bergen og Universitetet i Bergen.  

 

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. (Se eget 

vedlegg) I mars -16 deltok også Olav Hevrøy på kurset, han er nå blitt medlem i KEK. 

 

Forskning 

 
Komiteen har blitt involvert i to forskningsprosjekter i 2016. Det ene er en kartlegging av 

temaet prioritering og konkrete prioriteringssaker de norske KEKene har vært involvert i. 

Artikkelen ” Roles and responsibilities of clinical ethics committees in priority setting” er 

sendt inn til BMC Health System Research. Det andre prosjektet er en longitudinell studie 

av brukererfaringer med KEK.  Miljeteig er i prosjekt gruppen sammen med ansatte ved 

Senter for Medisinsk etikk, Universitetet i Oslo og er medforfatter på artiklene. 

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 

  I to av komiteens møter hadde vi ikke innmeldte saker å drøfte. Da la to av komiteens 

medlemmer frem etiske utfordringer de opplever i egen avdeling. Vi øvde oss da i å 

gjøre 7-trinns analysen på disse sakene. De to sakene gjaldt ”Retrospektiv drøfting av 

behandling av nyfødt med trisomi 18” og ”Retrospektiv drøfting av begrensing av 

matinntak til pasient innlagt i psykiatrisk avdeling” 
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Hovedutfordringer og målsettinger for 2017: 

• Vår hovedmålsetning er å være tilgjengelig for sykehusets ansatte, pasienter og 

pårørende som trenger rådgiving, fora for uavhengig drøfting eller annen bistand når 

en opplever å ha etiske dilemma. Vi ønsker å være rustet til å ta hastesaker og klare å 

behandle dem med svært kort behandlingstid. Tilbakemelding fra kliniske miljøer 

tilsier at dette er svært viktig. Det hjelper ikke å få et råd etter at avgjørelsen måtte tas. 

 

• Dette belyser også en av våre hovedutfordringer: Komiteen får i økende grad 

henvendelser der klinikere trenger raskt råd/drøfting.  Vi har hatt en rekke hastesaker 

det siste året, og det er sterkt økende fra tidligere år der vi hadde 2-3 hastesaker i året. 

Vi ønsker i størst mulig grad å få dette til, men det er krevende for sekretær og 

klinikere å gå fra klinisk arbeid og det er kompleks saksbehandling. Det går en masse 

tid til å klare å koordinere et møte med travle folk på veldig kort tid. Mange av 

medlemmene har jobbet hardt for å få frigitt tid til å gå på disse ad hoc-møtene og har 

kommet på fridager osv. Notatene som utgår fra KEK skal være grundige, 

gjennomtenkte og til praktisk hjelp. Dette gjør at de er arbeidskrevende å skrive og 

trenger gjennomlesing fra flere medlemmer før KEK kan sende dem ut. Hvis økningen i 

henvendelser fortsetter er det ikke sikkert at vi kan tilby denne tjenesten til alle som 

spør.  Det må være tilstrekkelig ressursrammer for sekretær og leder for å gjøre 

mesteparten av jobben, og det må klareres enda tydeligere for ledere at medlemmer 

må fritas fra klinisk arbeid. Vi ønsker å diskutere dette videre med ledelsen da vi 

frykter for bærekraften i vår funksjon i å være til nytte for ansatte i svært vanskelige 

saker, avverge etisk uakseptabel behandling og bidra til å redusere risikoen for dårlig 

omdømme for sykehuset (media-saker).  

 

• Komiteens leder og sekretær jobber tett sammen med Etikk og 

kommunikasjonsprogrammet både med strategisk satsing (Norheim var leder av 

strategigruppe for Kommunikasjon og Prioritering i Helse Vest) og Miljeteig er 

ansvarlig for etikk i Etikk og kommunikasjonsprogrammet. Dette arbeidet videreføres 

og fokus er på hvordan vi kan få til praksisnær kompetanseheving. Spesielt ser vi 

nødvendigheten av økt bevisstgjøring, ferdigheter og kunnskap om prioritering og 

etiske avgjørelser knyttet til fordeling av ressurser. Dette gjelder like mye for 

beslutninger om å ta i bruk dyre medikamenter som hverdagslige avgjørelser om hvem 

som skal få det siste enerommet på avdelingen. 

 

• Bergen kommune og nabokommuner har ikke en klinisk etikk-komité. Vi ønsker i all 

hovedsak ikke ta saker som ikke tilhører Helse Bergen (dvs. fra andre regioner og 

kommunen). Vi har fått noen henvendelser fra sykehjem. Disse henvendelsene har 

sekretær og leder stort sett håndtert uten involvering av hele komiteen da det 

hovedsakelig gjelder rådgiving og videreformidling av informasjon om retningslinjer 

og lovverk.  Hvis vi får forespørsler om større saker vil vi måtte si nei gitt mengden 

andre arbeidsoppgaver. 
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• Andre målsetninger:  

 

o Oppfordre avdelinger til å melde saker og invitere oss inn på fagdager 

 

o Fortsette ”preventiv etikk” arbeid i form av undervisning og 

refleksjonsmøter 

 

o Fortsette og å videreutvikle samarbeid med KEK i Etiopia 

 

o Seminar for alle ansatte to ganger i året: første blir 15.mai. Da kommer 

Kristin Halvorsen, leder i bioteknologirådet og snakker om den varslede 

endringen av bioteknologiloven   
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Training of Trainers in Medical Ethics (ToT ME) Ethiopia 

 

Background 
In 2012 the Addis Ababa University and University of Bergen started collaborating on 

research and capacity building in medical ethics in Ethiopia. Soon after our initial meetings 

we decided to expand focus from medical students to health workers in general. Then 

Haukeland University Hospital and funding through the Department for International 

Relations became crucial, enabling us to be support the courses and establishment of a 

clinical ethics committee. Through a three year pilot-program for 25 experienced 

physicians and head of departments at Black Lion Hospital we have explored ethical 

dilemmas arising in the Ethiopian context, facilitated discussions and value-deliberations 

and provided introduction to the academic field of medical ethics and priority setting.   

Achievements:  
 25 teachers in medical ethics have participated in a three year training course and 

have started to teach medical students in medical ethics at Addis Ababa University 

 A clinical ethics committee is established at Black Lion Hospital 

 Guidelines for decision making processes on withholding of treatment of severely 

sick and dying patients are drafted in collaboration between employees at Black 

Lion Hospital and UoB/Haukeland and will be sent on hearing at the hospital, 

ministry and other relevant stakeholders early spring 2017 

 Center for Medical Ethics and Priority Setting (MEPS) is built and will officially open 

March 1th 2017. The development of the center has been supported by 

Haukeland/AIS. The center is located in the library building at the hospital campus. 

It has office spaces and a meeting room meant for the clinical ethics committee. 

Hopefully a secretary and a coordinator for teaching and course-activities will be in 

place early 2017. The center will be responsible for 1) coordinate and provide 

teaching in medical ethics and priority setting for medical students 2) be the sight 

for the clinical ethics committee 3) coordinate national plan for training of trainers 

in medical ethics and 4) be a research partner for international collaborators. 

Researchers working on ethics and priority setting can have their office there. The 

center is headed by associate professor Dawit Desalegn, who currently also is a 

PhD-candidate at UoB on a project of ethics-capacity building in Ethiopia 

 Involvement in the ministry of health´s and the Ethiopian medical association 

development of a national strategy for improving quality of care through 

strengthening a caring, respectful and compassionate workforce (CRC) 

 Published and submitted papers on medical ethical challenges in Ethiopia 

 Two PhD-candidates working on medical ethics got funding from Norad 
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Further plans 
 National scale up of TOT ME to all 28 medical faculties in Ethiopia. Requested by the 

minister of health. A two year program for 50-60 participants (two representatives 

from all medical faculties) will start in March 2017.  Lecturers from Haukeland 

/UoB and Black Lion will be responsible for the course and the MEPS will 

coordinate the course 

 Continue support and development of MEPS 

 Development of other ethical guidelines, first task might be to develop ethical 

guidelines for fetal ultrasound 

 Strengthen the clinical ethics committee at Black Lion so they can start handling 

real cases 
 

 

   
 

PhD-candidate Dr. Frehiwot Berhane and Head of ToT 

ME Ethiopia and special adviser clinical ethics 

committee Haukeland Ingrid Miljeteig 

 

 

 

 
 Course participants final course  

 

 

 

 
Head of Center for medical ethics and priority setting 

and PhD-candidate at UoB Dr. Dawit Desalegn 

 

 

 

 
Course participants and lecturers from NiH and 

University of Geneva 

 

 

 


