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Årsmelding 2014 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:  

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

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

utviklingsavdelingen som spesialrådgiver/sekretær i KEK i 40% stilling 

 Magnus Mjelde, Brukerutvalget  

 Cathrine Bjorvatn, genetisk veileder og leder av Læring og mestringssenteret 

 Hilde Johannessen, kreftsykepleier, palliativt team 

 Gunnhild Holmaas, anestesilege, intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk serviceklinikk  

 Anne Kristine Breivik, jurist, foretakssekretariatet  

 Ingrid Wallace, spesialsykepleier, infeksjonsseksjonen, medisinsk avdeling (fra juni 2014) 

 Anders Alme, barnelege, barneklinikken (frem til juni 2014)  

 Dag Moster, nyfødtlege, barneklinikken (fra juni 2014) 

 Kristin Jordheim Bovim, psykiater, psykiatrisk klinikk (frem til april 2014) 

 Hans Frode Hitland, psykiater, psykiatrisk akuttmottak (fra april 2014) 

 Ola Jøsendal, lege, avdelingsdirektør avdeling for rusmedisin. (permisjon fra november 2014) 

 Kristin Borgen Brekke, lege, akuttposten avdeling for rusmedisin (vikar for Jøsendal fra 

november 2014)  

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

fra august 2013 til mars 2015. 

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. 
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Arbeidsoppgaver:  
 

Behandling av saker med forespørsel om råd:  

 Forespørsel fra seksjon for assistert befruktning angående nedfrosset sæd til par der mannen var 

alvorlig kreftsyk. Mannen var svært alvorlig syk da saken ble behandlet i KEK og i følge lovverk 

innfridde paret da ikke kravene til assistert befruktning. På grunn av omstendighetene var det ikke 

mulig å få til et felles møte med pasient/pårørende, behandlere og komiteen. KEK ga støtte til 

avdelingens håndtering av saken.  

 

 Forespørsel fra medisinsk avdeling med forespørsel om råd i sak hvor de opplevde utfordringer 

knyttet til grensesetting og ivaretakelse av pasientens autonomi. Komiteen samlet seg til et 

ekstraordinært møte for å drøfte saken. Pasienten var invitert til møte men møtte ikke opp. Saken 

var svært kompleks med mange ulike problemstillinger. Komiteen forsøkte å samle seg om hva som 

er etisk utfordrende. Personale var i en krevende situasjon der de konfronteres med en prinsipiell 

konflikt mellom hva de ser er det beste for pasienten/ hindre å gjøre skade på den ene siden og 

pasientens selvbestemmelsesrett på en annen side. Dette gjaldt både a) at pasienten ønsket 

spesifikk og ressurskrevende behandling der det stilles store krav til pasientens oppfølging av 

behandlingen for å få ønsket resultat og b) at pasienten motsatte seg anbefalt diagnostikk og 

behandling og truet med å gå/forlot avdelingen hvis dette ble forsøkt å få gjennomført. Vi diskuterte 

hvor grensene går for å gripe inn når pasienten er beslutningskompetent og samtidig har en adferd 

som er potensielt livstruende. Avdelingspersonalet hadde strukket seg langt for å legge til rette for at 

pasienten skulle kunne velge å være med på behandlingsopplegget.  Lovverket er tydelig på at 

pasienter ikke kan kreve behandling helsepersonell ikke finner faglig og etisk forsvarlig. På den 

andre siden har pasienter rett til å si nei til behandling (pasient og brukerrettighetsloven). I dette 

tilfellet ble ikke kravene til tvungen somatisk behandling oppfylt. Det var enighet i komiteen at når 

pasienten er beslutningskompetent og informert, og en har lagt til rette forholdene for 

gjennomføring av behandling og ikke kan bruke tvang for å gjennomføre diagnostikk eller 

behandlingen må det aksepteres at pasienten velger å forlate avdelingen, selv om det kan ha fatale 

følger. Komiteen oppfordret avdelingen til å fokusere på hvordan de ansatte kan finne strategier til å 

stå i slike situasjoner og gjerne søke bistand fra andre avdelinger der slike utfordringer er mer 

vanlige (for eksempel avdeling for rusmedisin). 

 

 Komiteen ble kontaktet av genetisk veileder på senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin. 

De ønsket å få drøftet en sak hvor de opplevde utfordringer knyttet til foreldres ønske om gentest av 

barn under 16 år med tanke på kjent genfeil i familien. Foreldre og genetisk veileder møtte 

komiteen. I saken er lovverket tydelig og gjennom samtalen med foreldrene og behandlende 

genetiske veileder, samt ved å gjøre den strukturelle etiske analysen ble det tydelig for komiteen at 

det heller ikke er etisk akseptabelt å ta denne testen av barnet. Testen har ingen helsemessige 

konsekvenser for barnet. Saken viser imidlertid hvordan prediktiv genetisk informasjon kan være en 

byrde for familier å bære. 

 

Orientering om saker, der komiteen ikke ble bedt om råd 

 Sak fra avdeling vedrørende pasient som hadde spørsmål om råd ift assistert suicid hjemme og 

lindrende sedering. Avdelingen klarte i samarbeid med palliativ team, prestetjeneste og pasient og 

pårørende å komme til enighet om palliativ behandling. Saken var krevende for de involverte og vi 

gjennomgikk saken i et KEK møte der komiteen ble orientert., Vi gikk gjennom lovverk og drøftet 

dilemmaet knyttet til pasienters selvbestemmelsesrett og helsepersonells ansvar og personlige 

involvering.  Vi diskuterte fremtidige tilsvarende utfordringer og mulige strategier en kan ta i bruk i 

slike situasjoner.  



 
3 

 

 Sak fra kreftavdelingen vedrørende drøfting av mulig tvang/behandlingsbegrensing av pasient med 

Downssyndorm som ikke forstår norsk og ikke har språk. Leder og sekretær var på orienteringsmøte 

i avdelingen. Pasienten klarte til en viss grad å samarbeide slik at det allerede var blitt tydelig at 

graden av tvang kunne veie opp for nytten pasienten kunne ha av behandlingen. Beslutning om 

oppstart av behandling var tatt og behov for konkrete råd var ikke lenger til stede. 

 

 Henvendelse fra pårørende til pasient i LAR-behandling med spørsmål om uverdig behandling av LAR 

pasienter i forbindelse med stenging av Nygårdsparken og samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste 

og politi. Komiteen diskuterte hvilken rolle KEK kan spille i denne sammenheng og svarte på 

henvendelsen med en oppfordring om å melde inn enkeltsaker.  

Behandling av generelle saker 

 Pasienter som ikke samarbeider om somatisk behandling. Henvendelse fra nefrologisk avdeling 

vedrørende pasienter som ikke følger opp nødvendig diagnostikk og behandling ved alvorlig 

nyresykdom grunnet rus/psykiatrisk sykdom. Det er utfordrende situasjoner for personale, og 

vanskelig å vite hvor langt en skal gå for å klare å få pasienten til å gjennomføre behandlingen uten 

bruk av tvang. Henvendelsen kom til komiteen midt i sommerferien, kek-medlem Jøsendal som er 

administrerende direktør i avdeling for rusmedisin, fulgte opp saken og viste til og formidlet skriftlige 

avklaringer om lovverk og ansvarsforhold som er laget i samarbeid med 1. amanuensis og jurist Karl 

Harald Søvig. Komiteen bestemte seg også for å lage åpent seminar om temaet ”etiske utfordringer 

knyttet til grensesetting og pasientautonomi når pasienten ikke samarbeider om somatisk 

behandling” Seminaret holdes 14.01.15.  

 

• KEK ble i 2013 bedt av Jehovas Vitne (JV) sitt sykehusråd om å klargjøre hvordan Helse Bergen 

forholder seg i til Jehovas Vitne medlemmer som ikke vil ha blodtransfusjon. Vi fikk nytt innspill til å 

ta opp denne saken i 2014 etter at medlem av JV hadde mottatt brev om at elektiv operasjon ikke 

kom til å bli gjennomført dersom pasienten ikke godtok premiss om blodoverføring dersom behov 

skulle oppstå. Vi oppfordret sykehusrådet til å kontakte avdelingen for avklaring. Vi avsluttet dette 

arbeidet i 2014 med å legge ut på internettsiden til KEK Helse Bergen en nylig publisert artikkel av 

Bahus og Førde i Tidsskrift for den norske legeforening som omhandler lovverk og fortolkninger. 

 

Innspill til høringsuttalelser: 

 Nasjonal veileder om lindrende sedering i livets sluttfase, HOD. Komiteen kom med kommentarer og 

innspill. (mai 2014) 

 Innspill om de juridiske og etiske utfordringene knyttet til persontilpasset medisin, høring HOD. 

Miljeteig var representant fra KEK Helse Bergen i nasjonal ekspertgruppe. Arbeidet ble ferdigstilt i 

august 2014.  

 Innspill og kommentarer til veilederutkast og informasjonsskriv til pårørende om obduksjon og 

forskning på døde barn; HOD. Sekretær i komiteen ledet arbeidsgruppe av ansatte med spesiell 

kjennskap til tema. (desember 2014) 

 

Åpne seminarer for alle ansatte:  

KEK Helse Bergen har som målsetning å tilby åpent møte til alle ansatte to ganger i året. 
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• Mai 2014: ”Beslutninger om liv og død” Presentasjon og diskusjon knyttet til bruk av revidert utgave 

av nasjonal veileder for beslutningsprosesser ved begrensing av livsforlengende behandling. Innleder 

Olav Hevrøy, palliativt team og Rune Fanebust, MIO. 

• Desember 2014: Prioritering – presentasjon av NOU ”Åpent og rettferdig – om prioriteringer i 

helsevesenet” og arbeidet med harmonisering på tvers av reviderte prioriteringsveiledere. Innledere 

Ole Frithjof Norheim, leder av prioriteringsutvalget og Kjell Arne Johansson, 1. Amanuensis 

medisinsk etikk UiB og har deltatt i Helsedirektoratets ekspertgruppe som har arbeidet med revisjon 

av prioriteringsveiledere. 

Seminar/fagdager/annen undervisning 

 Fagdag om etikk, avdeling for rusmedisin, desember 2014 ( Miljeteig ansvarlig for hele dagen) 

 Fagdag om etikk, mottaksklinikken, desember 2014 (Miljeteig ansvarlig for deler av dagen) 

 Fagdag om metode og KEK arbeid i Helse Stavanger, regionalt samarbeid mellom KEKer ( Miljeteig 

ansvar for halve dagen)  

 Fagdag lungemedisin ( etikkforelesning x 2) (Miljeteig) 

 Fagdag økonomiavdelingen ( forelesning om kliniske etiske dilemma og prioritering) Miljeteig 

 Akuttmedisinske dager ( paneldebatt) (Miljeteig) 

 Internseminar/internundervising på bla kjeveortopedisk avd, stråleterapi avd, infeksjonsmedisinsk 

avd, gynekologisk avdeling (Svela, Johannessen, Miljeteig)  

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

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

 Undervisning for 1. års legestudenter om helselovgivning, klinisk etikk-komite og møter mellom 

mennesker (Breivik, Svela og Miljeteig) 

 

Annet:  

• Komiteen har utarbeidet søknad om støtte fra Helse Vest til å utarbeide et e-læringskurs i klinisk 

etikk. KEKene i Helse Vest vil bli invitert til å samarbeide om faglige innspill til kurset. Søknaden har 

gått gjennom og vi vil starte arbeidet med kurset i samarbeid med avdeling for e-læring i Helse Vest 

og Universitetet i Bergen i 2015. Det er muligheter for registrering av svar/bruk av kurset som kan 

brukes til forskning. 

 

• To av komiteens medlemmer deltok i arbeidsgruppen som skulle svare på oppdraget fra direktøren 

knyttet til arbeid med etikk og kommunikasjon i Helse Bergen. Arbeidet munnet ut i en rapport som 

ble sendt direktøren i mars 2014. Arbeidet er nå videreført i ”Etikk og kommunikasjonsprogrammet i 

Helse Bergen” Svela og Miljeteig har deltatt videre i dette arbeidet, spesielt i planlegging og 

oppfølging av implementering og forskning på etikk-intervensjoner i ulike avdelinger og 

tilrettelegging av likeverdige helsetjenester. Etikk-prosjekter er initiert i avdeling for rusmedisin, 

mottaksklinikken, nyfødtavdelingen og planlegges i Kronstad DPS og lungeavdelingen i 2015. Vi har 

fått forskningsetisk godkjenning til å forske på implementeringen av prosjektene i samarbeid med 

Universitetet i Bergen. 

 

Internasjonalt samarbeid:  

• KEK fikk midler fra avdeling for internasjonalt samarbeid til å invitere dr. Dawit Desalegn, medlem av 

nystartet KEK på Black Lion Hospital i Addis Ababa, Etiopia på utvekslingsopphold i Bergen, samt 

reise til to KEK medlemmer til Addis i november 2014. Universitetet i Bergen har i flere år hatt et 

etikk-kompetansebyggingsprosjekt i samarbeid med Addis Ababa University og har vært med å 

etablere en klinisk etikk-komite på sykehuset hvor Helse Bergen har flere andre 
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samarbeidsprosjekter. Mens UiB-porsjektet hovedsakelig retter seg mot undervisere av studenter og 

forsking, er KEK Helse Bergen prosjektet ment å styrke etikk-kompetansen til de ansatte ved 

sykehuset og bygge opp struktur for kompetansebygging gjennom en klinisk etikk-komite. I 2015 vil 

andre av samarbeidspartnerne til Helse Bergen i Malawi og på Zanzibar bli invitert til å delta i ”Etikk-

prosjektet” i Etiopia.  

Økonomi:  

 Lønn sekretær 20 % stilling 

 Dekket reise og seminar for fem medlemmer på Høstseminaret i Oslo og til tre medlemmer på etikk 

introduksjonskurs i Oslo 

 Reise og deltakelse på internasjonal konferanse i Paris (ICSC International conference on clinical 

ethics support and commitees) mai 2014 for to medlemmer 

 Dekket utgifter til lunsj utgifter på pasienthotellet, internseminar for 10 medlemmer  

 Frukt og kaffe til noen av møtene 

 Dekket utgifter til middag for gjest fra den etiopiske samarbeids etikk-komiteen og noen av KEK 

Helse Bergen sine medlemmer i mai 2014 

 

Kompetanse:  

 Nasjonalt høstseminar i Oslo i november: fem medlemmer deltok 

 Introduksjonsseminar for nye KEK medlemmer september 2014: to av de nye medlemmene 

deltok 

 Interntseminar ( heldagsmøte) oktober 2014. Tema ”Auonomibegrepet” Ekstern foredragsholder 

var 1. Amanuensis i medisinsk etikk Kjell Arne Johansson, UiB.  

 Internasjonal etikk internasjonal konferanse i Paris (ICSC International conference on clinical 

ethics support and commitees) mai 2014 for to medlemmer. Tema var ”Increasing the patient´s 

voice” 

 

 

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. Vi har ikke hatt så 

mange saker i 2014 som i 2013, vi ønsker flere saker i 2015 og vil oppfordre ulike miljøer om å 

melde saker når de opplever etiske utfordringer. Dette fordi vi får mye tilbakemelding fra de 

avdelingene som melder saker at det er stor læringseffekt av å ha vært i kontakt med KEK 

• Utvikle E-læringskurs i klinisk etikk for ansatte i samarbeid med Helse Vest. Ferdigstilles innen 2015 

• 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 

 

 


