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Mandat  

Klinisk etikk-komité 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 helseforetakene 

• 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 før 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 

 
Komiteen arbeider etter det nasjonale mandatet som er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet, 
se Nasjonalt mandat for kliniske etikkomiteer i helseforetak 
 

Medlemmer og sekretariat i 2020 

• Olav Hevrøy, overlege, Palliativt team, Kirurgisk serviceklinikk, leder av KEK. 
• Anne Kristine Breivik, jurist, Foretakssekretariatet. 
• Cathrine Sivertsen, spesialfysioterapeut, Fysioterapiavdelingen og Nasjonalt 

brannskadesenter. 
• Dag Moster, overlege, Nyfødtintensiv, Barne- og ungdomsklinikken. Også professor ved 

UiB. 
• Elisabeth Skaar, overlege, Hjerteavdelingen, medlem fra august 2020. 
• Frode Lindemark, overlege, Lungeavdelingen og rådgiver, Forsknings- og 

utviklingsavdelingen, medlem fra april 2020. 
• Gifty Nordbø, Brukerutvalget. 
• Helge Alsaker Solheim, sykehusprest, Forsknings- og utviklingsavdelingen. 
• Leila Hodali, overlege Kronstad DPS. 
• Merete Moberg, spesialsykepleier, Kreftavdelingen. 
• Rune Fanebust, overlege Hjerteavdelingen, medlem frem til april 2020. 
• Wenche Listøl, genetisk veileder og onkologisk sykepleier, Avdeling for medisinsk 

genetikk. 
 

• Ingrid Miljeteig, lege, spesialrådgiver i Forsknings- og utviklingsavdelingen, sekretær i 
KEK. Også 1. amanuensis i medisinsk etikk ved Universitetet i Bergen. 
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• Eirik Tranvåg, cand. med., rådgiver i Forsknings- og utviklingsavdelingen. Også 
stipendiat ved UiB. 

 
Olav Hevrøy, Dag Moster og Merete Moberg går ut av komiteen i desember 2020. Fra januar 
2021 blir Helge Asbjørnsen, overlege på Luftambulansen og Traumesenteret, Kirurgisk 
serviceklinikk, Anne Blystad, intensivsykepleier på Nyfødtavdelingen, Barne- og 
ungdomsklinikken og Siren Skrede, seksjonsleder ved Seksjon for assistert befruktning ved 
Kvinneklinikken nye medlemmer i komiteen. 
 

Møter 

Komiteen har hatt faste totimers møter hver måned med hele komiteen, unntatt i juli og august. 
Etter  COVID-19 pandemien startet har vi også hatt mulighet for digital deltakelse. I tillegg har 
det i 2020 vært en rekke hastemøter der medlemmer av komiteen er kalt inn på kort varsel. Våren 
2020 gjaldt dette spesielt ulike høringer og gjennomlesinger av retningslinjer eller planer knyttet 
til pandemien. Fra mars til mai 2020 hadde komiteen et ukentlig kort digitalt møte for å 
oppdatere hverandre, diskutere og avklare arbeid knyttet til pågående saker og korona-
situasjonen.  
 
I tillegg har det vært flere uformelle møter med pårørende/helsepersonell/andre i forkant eller 
etterkant av de ordinære møtene. Leder og sekretær har også møttes jevnlig.  
 

Metode 

Ved behandling av saker etterstreber komiteen å møte berørte parter i saken, herunder pasient 
og/eller pårørende. Vi legger opp til 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 dersom de ønsker det, eller snakker med dem på telefon i forkant.  
 
Alle som blir invitert til komiteen blir i forkant av møtet informert skriftlig og muntlig om 
komiteen, dens funksjon og arbeidsmåte. Alle involverte parter som har møtt komiteen får 
tilsendt uttalelsen fra komiteen og gis mulighet til å ta kontakt med komiteen igjen dersom noe er 
uklart. Behandlingsansvarlig lege eller kontaktperson i avdelingen får ansvar for videre 
håndtering av det ferdige notatet, inkludert å legge det i pasientens journal i de tilfellene der det 
er aktuelt. 
 
For drøfting av sakene brukes vanligvis en 7-trinns etisk analyse. 

7-trinns etisk analyse 

Før analysen kan gjøres må komiteen ha tilstrekkelig informasjon til å kunne svare på de sju 
spørsmålene. Denne informasjonen innhentes på forhånd, i møtene og eventuelt også etterpå. 
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1. Hva er det etiske dilemma og hva er alternative løsninger? 
2. Hva er kunnskapsgrunnlaget for alternative utfall? 
3. Hvilke lover og retningslinjer regulerer beslutningene? 
4. Hvem er involverte parter? 
5. Hva er eventuelle goder og byrder for involverte parter? 
6. Hvilke og hvem sine interesser er i konflikt? 
7. Hvilke verdier og prinsipper står på spill? 
 

Etter å ha systematisert informasjonen gjennom disse sju spørsmålene kan komiteen diskutere 
hva som er viktigst å legge vekt på, klargjøre avveiinger og foreslå hva som kan være etisk 
akseptabel løsning eller løsninger i saken. Dette kan videre formuleres som et råd, dersom det blir 
etterspurt. Andre ganger er komiteen først og fremst ønsket som et uavhengig møtested eller en 
uformell diskusjonsinstans.  
 

Arbeidsoppgaver utført i 2020 

KEK har aldri behandlet så mange saker som i 2020 – tilsammen 16 saker. Dette har sammen 
med alt det ekstra korona-relaterte arbeidet ført til svært høy aktivitet og arbeidsbelastning i 
komiteen. KEK har også hatt en nokså stor utskifting av medlemmer i løpet av 2020, og har 
prioritert noe tid til intern opplæring.  
 
På grunn av smitte-restriksjoner har komiteen ikke arrangert åpne seminar for ansatte. Vi har ikke 
arrangert egne nett-seminar, men formidlet informasjon om andre webinar etc. som har relevans 
for både medlemmer og ansatte. I tillegg har medlemmer bidratt med annet etikk-arbeid i 
sykehuset. Dette er ikke direkte regi av KEK, men blir presentert til slutt i denne årsmeldingen 
for å synliggjøre hva som blir gjort i Helse Bergen av etikk-forskning, refleksjonsgrupper, 
beslutningsstøtte, veiledning og støtte i vanskelige prosesser osv. 
 

Behandling av saker 

Akutt hastesak er saker med involvering av KEK samme dag og med svar fra KEK innen 0-2 
dager. Hastesak er saker som må behandles raskt og som må håndteres før neste ordinære KEK-
møte. 
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1. Akutt hastesak: Behandlingsbegrensing, alvorlig sykt, prematurt barn.  

Sak fra Barne- og ungdomsklinikken. Behov for svært rask avklaring om videre behandling og 
eventuelt gjenopplivingsforsøk skulle iverksettes. Utfordringer knyttet til barnets beste (ikke 
skade vs. gjøre godt), og ulike syn i teamet. KEK møtte behandlere og en stor gruppe ansatte 
samme ettermiddag og kom med råd ila kvelden. Foreldre kunne ikke være med, men var 
informert om at saken ble diskutert med KEK. Råd: Etisk akseptabelt å avslutte behandlingen.  
 
2. Akutt hastesak: COVID-19 relatert sak knyttet til smitte og pasientbehandling.  
Sak fra Mottaksklinikken. Utfordringer knyttet til pasienter som var innlagt og som samtidig var 
pårørende til hverandre. Avveiinger mellom å følge retningslinjene til punkt og prikke og 
spesielle hensyn. Avdelingen hadde kommet frem til en fornuftig og etisk akseptabel løsning, 
men ønsket å avklare dette med KEK før tiltakene ble iverksatt. Leder og sekretær møtte 
behandlingsansvarlig og andre involverte og støttet planen.  
 
3. Hastesak: Bruk av elektrokonvulsiv terapi og tvang når pasient ikke er 

samtykkekompetent. 
Sak fra Psykiatrisk klinikk. Utfordringer knyttet til avveiing av etiske aspekter i sak hvor 
lovverket hindrer behandlere å bruke det som er vurdert som beste behandling for pasient som 
ikke kan få standard behandling ved psykose. Utfordringer knyttet til gjøre godt/ikke skade, 
autonomi og samtykkekompetanse, ressursbruk og avveiing mellom juridiske og etiske hensyn i 
pasientbehandling. KEK møtte behandlerne fra ulike avdelinger. Pasienten var ikke i stand til å 
snakke med komiteen. KEK kom med råd i saken om at det var etisk forsvarlig å utføre ECT 
behandling over tid med bruk av tvang. 
 
4. Hastesak: Spørsmål om behandlingsbegrensing av alvorlig syk, multimorbid pasient 

hvor det var uenighet med pårørende 
Sak fra Medisinsk klinikk. Pårørende ønsket videre livsforlengende behandling av pasient uten 
samtykkekompetanse, mens behandlerne opplevde at pasienten ble overbehandlet i livets siste 
fase. KEK leder, sekretær og et medlem møtte behandlerteam til formøte og deretter møtte hele 
komiteen tre av pårørende sammen med behandlere. Leder, primærkontakt og lege fra 
sykehjemmet deltok også i møtet. Pasient var ikke i stand til å møte komiteen. I møtet ble de 
ulike synene lagt frem og alternative løsninger ble diskutert. De pårørende som var til stede i 
møtet kom til enighet med behandlerteamet. KEK kom til at den etisk mest akseptable løsningen 
ville være å avslutte livsforlengende behandling.  
 
5. Hastesak: Operasjon eller ikke av alvorlig syk pasient som motsatte seg behandling 
Sak fra Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk. Utfordringer knyttet til pasientautonomi og 
avveiing mellom ulike hensyn. Pasient med behov for kirurgi innen relativt kort tid for å hindre 
forverring av alvorlig tilstand, men hvor pasienten ikke ville opereres. Uavklart 
samtykkekompetanse og utfordringer knyttet til kommunikasjon og samarbeid. Deler av 
komiteen deltok i behandlermøtet, hvor også pasientens fastlege deltok på telefon. KEK var ikke 
bedt om råd i denne saken, men skrev referat og kom med anbefaling for prosessen videre.  
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6. Hastesak: Spørsmål om bruk av tvang i behandlingen og HLR-status til alvorlig syk 
pasient med psykisk lidelse 

Sak fra Psykiatrisk klinikk. Utfordringer knyttet til bruk av tvang i behandling av alvorlig syk 
pasient og grenser for livsforlengende behandling når pasienten har en alvorlig psykisk lidelse. 
Saken ble meldt til komiteen da pasienten var innlagt på somatisk avdeling. Flere møter med 
ulike behandlere, pårørende, pasient og komiteen. KEK innhentet erfaringer fra andre kliniske 
etikk-komiteer i landet. KEK skrev et omfattende notat og kom med råd i saken. Senere har deler 
av komiteen hatt flere møter for å bidra med kompetanse og støtte i den krevende 
beslutningsprosessen. 
 
7. Hastesak: Utprøvende behandling utenom klinisk studie 
Sak fra Nevroklinikken. Utfordringer knyttet til prioritering av ressurser og likebehandling, 
avveiing mellom sjanse for mulig effekt vs. mulige bivirkninger/komplikasjoner for pasienten. 
Flere formøter med behandlere og pårørende i forkant av møte. KEK møtte pårørende og 
hovedbehandlere og gjorde en etisk analyse av saken. Komiteen kom med råd om at det var etisk 
forsvarlig å igangsette den utprøvende behandlingen, og begrunnet dette ut fra rådende 
retningslinjer for utprøvende behandling utenfor kliniske forsøk, prioriteringsforskriften og 
avveiing mellom ulike prioriteringskriterier, inkludert sjeldehets-kriteriet.  
 
8. Videre behandlingsplan for barn med sykelig overvekt 
Sak fra Barne- og ungdomsklinikken. Utfordringer knyttet til foreldreautonomi, barnets beste og 
allianse/tillit. Behov for etisk diskusjon og juridiske avklaringer. Saken ble forberedt og diskutert 
med behandlere, men ble så utsatt fordi barnet ble utskrevet og behandlere ville vente med videre 
drøfting. 
 
9. Grenser for behandling av alvorlig syke pasienter – pasientens beste og ressursbruk 
Sak fra Nevroklinikken. Utfordringer knyttet til to spesielt ressurskrevende pasienter som hadde 
vært innlagt på avdelingen. Begge pasientene la beslag på svært store ressurser, både materiell og 
ansatte, og flere av de ansatte opplevde det som uetisk og uverdig behandling og at andre 
pasienter som kunne hatt mer nytte av behandling måtte vente eller fikk et dårligere tilbud. Behov 
for å diskutere retningslinjer og prioriteringer. Tre av komiteens medlemmer, inkludert leder og 
sekretær, møtte deler av teamet og laget et oppsummerende notat med forslag om videre prosess 
for å klargjøre hvordan avdelingen skal håndtere tilsvarende saker i fremtiden.  
 
10. Operasjon eller ikke av pasient med alvorlig psykisk lidelse 
Sak fra Kirurgisk klinikk og Psykiatrisk klinikk. Utfordringer knyttet til pasientautonomi og 
avveiing mellom ulike hensyn. Pasienten hadde behov for kirurgi, men behandling medførte 
risiko både perioperativt og i rehabiliteringen. Pasienten ble vurdert til ikke å være 
samtykkekompetent. Komiteen møtte behandlere og nærmeste pårørende. Alle var enig i at det 
beste for pasienten var å bli operert og en kunne tenke seg, basert på tidligere utsagn, at hen ville 
ønsket dette. KEK kom til at det etisk mest akseptable ville være å operere pasienten, og at tvang 
kunne forsvares dersom nødvendig. 
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11. Egenbetaling for deler av kreftbehandling som ikke har fått godkjenning i 
Beslutningsforum  

Sak fra Forskings- og utviklingsavdelinga. Spørsmål om hvordan foretaket skulle stille seg til en 
invitasjon fra privat helsetilbyder om et behandlingssamarbeid for noen kreftpasienter. I notatet 
fra KEK ble ulike etiske hensyn knyttet til behandlingsansvar, interessekonflikter, utprøvende 
behandling og likebehandling drøftet. Et annet viktig moment var en vedtatt lovendring som 
omhandlet denne typen behandling, men som enda ikke var trådt i kraft. Komiteen anbefalte at 
aktuell seksjon på nåværende tidspunkt ikke burde tilby et slikt samarbeid til sine pasienter.  
 
12. Målrettet kreftbehandling til bruk utenfor godkjent indikasjon 
Sak meldt fra Barne- og ungdomsklinikken med spørsmål om det var riktig å tilby en 
kreftbehandling utenfor godkjent indikasjon (off-label) til pasient som ikke kunne inkluderes i 
klinisk studie. Komiteen møtte pasientens forelder og behandlere. I notatet fra KEK ble 
avveiningen mellom å gjøre godt og ikke skade drøftet, i tillegg til hensyn til likebehandling, 
usikkerhet og ressursbruk, og komiteen konkluderte med at det ville være etisk akseptabelt å ikke 
tilby behandlingen. 
 
 
Noen saker blir meldt inn til KEK uten at det resulterer i et møte med hele komiteen. Noen 
ganger bidrar sekretær/leder med veiledning og rådgivning, andre ganger løser saken seg av seg 
selv. Vi tar med noen av henvendelsene her, ettersom flere av dem medfører en del arbeid for 
sekretær og leder, og for å vise bredden i henvendelser til komiteen.  
 
 
13. Begrensing av livsopprettholdende behandling av alvorlig skadet pasient 
Sak fra Kirurgisk serviceklinikk. Utfordringer knyttet til pasientautonomi, ulike syn på 
behandlingsvalg, pårørende-medvikning og ressursbruk i behandling av pasient med alvorlig 
skade. Behandler som meldte saken ønsket at komiteen skulle være orientert før situasjonen 
eventuelt ville komme til å tilspisse seg og valg måtte bli tatt. Leder og sekretær hadde møter 
med behandler og videreformidlet til komiteen. Saken var planlagt for drøfting i KEK, men saken 
endret karater og behovet for drøfting falt bort. 
 
14. Potensiell skade for pasienter som deltar i forskningsprosjekt 
Sak fra Radiologisk avdeling. Utfordringer knyttet til endrede rutiner for undersøkelse av pasient 
som følge av deltakelse i forskningsprosjekt. Avveiing mellom mulige bivirkninger og nytte av 
prosjektet. Komiteen ønsket i første rekke å møte de ulike involverte partene i saken, men saken 
løste seg da partene fikk avklart problemstillingen uten KEKs bistand. 
 
15. Elektivt inngrep uten medisinsk indikasjon hvor pasient nekter blodoverføring dersom 
det skulle oppstå komplikasjoner 
Sak fra Kvinneklinikken. Utfordringer knyttet til pasientautonomi, tolkning av lovverk og 
behandlers ønske om å reservere seg for å utføre sterilisering av kvinne som er Jehovas Vitne og 
som nekter blodoverføring. Saken ble diskutert av leder, sekretær og jurist. I samtale med 
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behandler ble saken satt på vent inntil behandler har snakket mer med pasienten og avklart 
nærmere. Komiteen avventer derfor videre behandling av saken.  
 
16. Hastesak: Tvangsernæring av psykotisk pasient 
Sak fra Mottaksklinikken. Utfordringer knyttet til manglende ernæring og hydrering av pasient 
med psykoselidelse og dårlig allmenntilstand og dermed spørsmål om etiske utfordringer knyttet 
til tvangsbruk (pasient- og brukerettighetsloven kapittel 4a). Komiteens sekretær deltok i 
behandlermøte samme dag som saken ble meldt inn. I møtet ble situasjonen avklart og behovet 
for videre drøfting i KEK falt bort. 
 

Innmeldte saker i 2020 som skal behandles i 2021 

1. Etiske utfordringer knyttet til barn innlagt med alvorlig tvangslidelse med behov for 
tvangsernæring og hydrering.  

2. Oppfølging av sak som omhandler utprøvende behandling utenom kliniske studier.  
3. Etiske utfordringer knyttet til pasient som har hatt stor nytte av tvangsmedisinering, men som 

ikke lenger oppfyller juridiske krav til bruk av tvang, grunnet endret diagnosekode.  
 

COVID-19-relatert arbeid 

Komiteen fikk en rekke henvendelser for å lese gjennom og gi innspill på både nasjonale og 
lokale retningslinjer og anbefalinger i de første ukene etter korona-pandemiens inntog. Dette 
gjaldt bla. nasjonale prioriteringsretningslinjer for intensivbehandling og nasjonale retningslinjer 
for prioritering av innleggelse av pasienter fra kommunehelsetjenesten, samt ulike lokale 
retningslinjer som for gjaldt for eksempel besøksregler i sykehuset. I de fleste tilfellene var det så 
kort tid før tilbakemelding måtte gis at det ikke var mulig å involvere hele komiteen. Leder, 
sekretær og utvalgte medlemmer behandlet disse sakene fortløpende.  
 
Sekretær tok initiativ til et e-post nettverk for ledere i KEK-ene i Norge for å kunne utveksle 
erfaringer og informasjon om COVID-19-relatert arbeid mellom foretakene. Dette nettverket var 
spesielt aktivt våren 2020. Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo tok senere ansvar 
for administrasjonen av nettverket og har systematisert relevante ressurser på sin hjemmeside. 
 

Kompetanseheving 

Kompetansehevende tiltak som hele eller deler av komiteen har deltatt på: 
 
• En-dags internseminar  
• Digitalt nasjonalt høstseminar 16-17. november 2020. Store deler av komiteen deltok. 
• Tre deltakere på to dagers digitalt innføringskurs «Praktisk etikk i helsetjenesten» arrangert 

av Universitetet i Oslo 
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• En deltaker på fem dagers digitalt videre og etterutdanningskurs «Etiske utfordringer i møte 
med pasienter og pårørende» arrangert av Universitetet i Oslo 
 

Økonomi 

• Lønn til leder (Hevrøy), 10% stilling 
• Lønn til sekretær (Miljeteig) ca. 20% stilling til arbeid i KEK 
• Lønn til rådgiver (Tranvåg) 10% stilling 
• Internseminar for KEK-medlemmene i august 2020 (5000 kr) 
• Blomster til tre medlemmer som sluttet i komiteen (600 kr) 
 

Målsettinger for 2021 

Videreføring av tidligere arbeid 

Det er komiteens klare ambisjon at disse målsetningene skal videreføres med den høye kvaliteten 
som årets arbeid har hatt: 
 
• Sakshåndtering: Vår hovedmålsetning er fortsatt 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, da tilbakemelding fra kliniske miljøer tilsier at 
dette er svært viktig. 
 

• Åpent seminar for ansatte: Vi ønsker å ha høy standard på seminarene våre og appellere til 
ulike grupper av ansatte. For våren 2021 planlegger vi et møte sammen med 
Bioteknologirådet, som har etablert seg i Bergen høsten 2020. Tema vil være etiske 
utfordringer knyttet til implementering av den nye bioteknologiloven, og flere relevante 
enheter i Helse Bergen vil bli invitert til å bidra. 
 

• Intern kompetanseheving: Vi arrangerer halvdags innføringsseminar for nye medlemmer 
våren 2021 og planlegger internseminar høsten 2021. Vi gjeninnfører «teoretisk kvarter» i 
møtene våre hvor sentrale teorier, metoder eller kasuistikker i etikk blir lagt frem og diskutert 
med komiteen. 

 

Styrking av arbeidet i komiteen 

Det er komiteens klare ambisjon at disse målsetningene skal oppnås i løpet av 2021. 
 
• Bedre rutiner for forberedelse og oppfølging av saker: Komiteen mener en mer 

standardisert håndtering av sakene som blir meldt vil gjøre arbeidet lettere og mer forutsigbart 
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for KEK og også bedre samhandlingen med de som melder inn saken. Tilsvarende 
standardisering av oppfølging etter at saken er ferdigbehandlet i KEK vil også styrke arbeidet 
vårt. 
 

• Økt fokus på møtestruktur: Bedre rutiner for bruk av etisk analyse og disponering av tiden 
i møtet vil styrke komiteens arbeid og øke gjennomsiktigheten og legitimiteten til komiteen. 
 

• Økt aktivitet på nett: Informasjonen om KEK på Innsiden og helse-bergen.no må 
oppdateres og forbedres. Vi ønsker også å bruke sidene mer aktivt. 
 

• Arkivering: Etablere rutiner for å lagre korrespondanse og saksbehandling i foretakets 
arkivsystem Elements, inkludert gode rutiner for personvern og konfidensialitet rundt 
pasientsaker. 

 

Økt aktivitet og utvidelse av KEK sitt tilbud til klinikerne 

Det er komiteens ambisjon, gitt tilstrekkelig kapasitet, å kunne øke aktiviteten i områder hvor vi 
ser at vår kompetanse et nyttig. Muligheten for dette avhenger blant annet av antall og 
kompleksiteten i sakene som KEK må behandle i 2021, og det er derfor vanskelig å si noe om 
hvorvidt disse målsetningene kan oppnås i 2021.  
 
• Målrettede etikk-seminar for utvalgte grupper ansatte: Komiteen ser at det i noen tilfeller 

er behov for en mer kollektiv oppfølging av enkelte fagmiljøer etter at saker har vært 
behandlet i KEK. Slike små og målrettede seminarer kan være spesielt nyttig etter vanskelige 
KEK-saker. 
 

• Etikk-kafé: Lavterskel etikkmøter om aktuelle saker og hvor komiteens medlemmer sitter 
med verdifull kompetanse, kan være en fin måte å øke den etiske bevisstheten til ansatte og 
skape engasjement rundt KEK og etikkarbeidet. 
 

• Arbeid med å gjøre etikk-veiledere og relevante retningslinjer mer kjent i sykehuset: 
Komiteen erfarer at for eksempel Nasjonal veileder for beslutningsprosesser ved begrensing 
av livsforlengende behandling av alvorlig syke og døende ikke er kjent i tilstrekkelig grad, 
selv ikke i avdelinger hvor denne veilederen er svært relevant. Det er også en del usikkerhet 
og diskusjon knyttet til tolkningen av lokale retningslinjer for å avstå fra hjerte-lunge redning. 
Vi kunne tenkt å oss å være mer aktivt oppsøkende for å formidle og diskutere disse temaene, 
spesielt med tanke på å hindre overbehandling i livets sluttfase og økt trygghet blant ansatte.  
 

• Prosess- og beslutningsstøtte: Komiteen ser at det kan være et behov for et bedre tilbud om 
støtte rundt prosesser og beslutninger i de aller mest krevende sakene. Hvordan og hvem fra 
KEK som skal involveres i dette må avklares i mer detalj. 
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• Publikasjoner: Komiteen ser at mange kunne lært mye av de etiske analysene og 
samarbeidet mellom KEK og klinikerne i foretaket. Flere av notatene fra sakene kunne med 
noe arbeid og samtykke fra de involverte partene blitt gode publikasjoner i nasjonale og 
internasjonale tidsskrift. 

 

Annet 

Det foregår mye etikk-arbeid i Helse Bergen som regnes som en del av driften i sykehuset og som 
ikke KEK er direkte ansvarlig for å rapportere om. Tre av komiteens medlemmer arbeider med 
ulike etikk- og prioriteringsprosjekter, undervisning og veiledning gjennom sine stillinger i 
Seksjon for prestetjeneste og etikk i Forsknings- og utviklingsavdelingen (Solheim, Miljeteig og 
Tranvåg). I tillegg har komitémedlem Frode Lindemark 20% stilling ved Regionalt 
kompetansemiljø for metodevurderinger i Helse Vest, organisert under Forsknings- og 
utviklingsavdelingen. Miljeteig er også medlem i Bioreferansegruppen i Helsedirektoratet og har 
høsten 2020 deltatt i arbeidsgruppe som har utformet forsalg for plan for implementering av 
tilbud om egg-donasjon som følge av endring i Bioteknologiloven. 
 

Beslutningsstøtte og prosesstøtte 

Solheim og Miljeteig har høsten 2020 fulgt opp en av sakene som har vært behandlet i komiteen 
etter at komiteen hadde avgitt sitt råd i saken. Dette etter ønske fra ledelsen og ansatte ved den 
aktuelle kliniske enheten. Samtaler, forberedelse og planlegging av møter, deltakelse i møter og 
oppfølging av ansatte. 
 
Solheim og Miljeteig var også aktive i å få oversatt, drøftet og revidert et mulig 
kommunikasjonsverktøy, utviklet av vitaltalks.org, for ansatte som ble stilt overfor nye 
utfordringer som følge av COVID-19 pandemien. Dette arbeidet ble etterhvert overført til Fagråd 
for klinisk kommunikasjon. 
 

Undervisning av ansatte 

• Miljeteig: «Etiske dilemma i akutte situasjoner» undervisning av sykepleiere i OK-
programmet (overvåkningskompetanse) x 2  

• Miljeteig: LIS 1, intro og gruppesamling x 2. Forelesning og gruppeveiledning. 
• Miljeteig: LIS 3, etikk og prioritering x 2. Halvdags undervisning i kurset 

«Administrasjon og ledelse» 
• Miljeteig: Forelesning om moralsk stress for radiografer, Helse Bergen 
• Solheim, Miljeteig: Moralsk stress og etisk klima. Forelesning for LIS og andre 

behandlere i psykiatrisk klinikk 
• Solheim, Miljeteig: Moralsk stress. Undervisning av leger, Hjerteavdelingen  
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• Hevrøy og Miljeteig: Forelesning om KEK og etisk analyse for behandlere i psykiatrisk 
klinikk 

• Tranvåg: Etiske dilemma og etisk analyse, Avdeling for brannskade og plastikkirurgi 
• Listøl W: Undervisning for LIS-leger på Nasjonalt kommunikasjonskurs med temaet 

«GEN-ETIKK, etiske og juridiske aspekter 
 

Refleksjonsgrupper  

Kreftavdelingen: I 2019 gjennomgikk syv ansatte ved avdelingen en opplæring som etikk-
fasilitatorer. Miljeteig og Solheim har i 2020 deltatt på møter med fasilitatorene og med enkelte 
refleksjonsgrupper når det har vært behov for dette. Grunnet Covid-19 har vært det vært 
gjennomført færre runder med etisk refleksjon enn planlagt. 
 
Lungeavdelingen: Miljeteig og Solheim har ledet to etikkrefleksjoner for legene i 2020. Det var 
opprinnelig planlagt fem møter, men dette ble redusert grunnet Covid-19. 
 
Utgreiingsmottaket: Miljeteig og Solheim har hatt møte for å planlegge oppstart av 
refleksjonsgrupper for leger og sykepleiere på UMO 1 og 2. Start her avventes til situasjonen 
med Covid-19 har roet seg. 
 

Forskning 

 
Publikasjoner med Ingrid Miljeteig som forfatter med Helse Bergen som første 
forskningstilknytning: 
 
1. Ingrid Miljeteig, Ingeborg Forthun, Karl Hufthammer, Inger Engelund, Elisabeth Schanche, 

Margrethe Schaufel, Kristine Onarheim. Priority-setting dilemmas, moral distress and support 
experienced by nurses and physicians in the early phase of the COVID-19 pandemic in 
Norway. Nursing Ethics 10.1177/0969733020981748 (accepted for publication 2020) 

2. Magelssen M, Pedersen R, Miljeteig I, Ervik H, Førde R. Importance of systematic 
deliberation and stakeholder presence: a national study of clinical ethics committees. J Med 
Ethics. 2020 

3. Miljeteig I, Tranvåg E. “Prioritering av helsepressurser» Kapitel i læreboken “Etikk i 
helsetjenesten”. 2020. 

4. Miljeteig I, Førde R: “Helseetikk I et flerkulturelt samfunn» Kapitel i læreboken “Etikk i 
helsetjenesten”. 2020 

5. Miljeteig I. “Ethical concerns of accepting off-label use of rituximab for multiple sclerosis” . 
Kapitel I metodevurderingen “Disease-modifying treatments for relapsing remitting multiple 
sclero- sis, including rituximab. A health technology assessment” publisert av 
Folkehelseinstituttet. 2020. 
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Publikasjoner med Miljeteig som forfatter med Helse Bergen som andre forskningstilknytning: 
 
6. Blanchet K, Alwan A, Antoine C, (…) Miljeteig I, et al. Protecting essential health services in 

low-income and middle-income countries and humanitarian settings while responding to the 
COVID-19 pandemic BMJ Global Health 2020;5:e003675. 

7. Onarheim KH, Moland KM, Molla M, Miljeteig I. 'I wanted to go, but they said wait': 
Mothers' bargaining power and strategies in care-seeking for ill newborns in Ethiopia. PLoS 
One. 2020  

8. Ingrid Miljeteig, Addisu Melkie, Frehiwot Berhane Defaye, Ermias Dessie, and Kristine 
Husøy Onarheim “Priorities at the Bedside: Experiences of Catastrophic Health Expenditures 
in Ethiopia. Book chapter in Global Health Priority-Setting: Beyond Cost-Effectiveness. 2020 

 
Solheim og Miljeteig jobber med å ferdistille en artikkel om strategier leger og sykepleiere 
bruker når pasientene enten vil ha noe som ikke er medisinsk indisert eller forsvarlig eller de ikke 
vil følge råd og anbefaltninger. Atikkelen baserer seg på kvalitative intervjuer gjort med 
sykepleiere og leger i Kreftavdelingen og Lungeavdelingen, og planlegges ferdigstilt i 2021.  
 

Annen formidling 

1. Miljeteig I, Johansson KA, Hevrøy O, Flaatten H. Prioriteringer på sengekanten. Kronikk i 
BT 30. mars 2021.  

2. Miljeteig: Deltaker i radiodokumentaren Sverre vil ikkje døy En radiodokumentar om 
assistert selvmord og beslutningstaking. EKKO, NRK P2 16.06.2020 

3. Miljeteig: En av tre panelister i webinaret «Korona, helseprioritering og døden» 08.04.20 
arrangert av Bergen Global, CMI  

4. Miljeteig: Deltaker i pandeldiskusjon på Litteraturhuset arrangert av Filosofisk Poliklinikk 
03.12.20 med tema «Når det virkelig gjelder – hva kan vi lære av pandemien av handlekraft 
og bærekraft?» 

5. Miljeteig: Innlegg på Nasjonalt høstseminar for klinisk etikk-komiteer 2020 
6. Tranvåg: Innlegg på Nasjonalt høstseminar for klinisk etikk-komiteer 2020 
7. Miljeteig: Forelesning om moralsk stress for verneombud på nasjonalt webinar 


