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Årsmelding	2019,	Klinisk	etikk-komité	Helse	Bergen	

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 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 

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 

Medlemmer:  
• Dag Moster, overlege Nyfødtintensiv, Barne- og ungdomsklinikken, leder 01.07.17 – 

31.12.19 i 20% stilling.   
• Ingrid Miljeteig, 1. amanuensis medisinsk etikk (UiB), spesialrådgiver og sekretær i KEK (20% 

stilling) 
• Anne Kristine Breivik, jurist, Foretakssekretariatet.  
• Rune Fanebust, overlege MIO, Hjerteavdelingen.  
• Inger Sofie Stensland, jordmor, leder rådgivingssenteret på Kvinneklinikken.  
• Leila Hodali, spesialist i allmennmedisin og psykiater, Kronstad DPS. 
• Olav Hevrøy, overlege, palliativt team, Kirurgisk serviceklinikk.  
• Helge Alsaker Solheim, sykehusprest. 
• Merete Moberg, spesialsykepleier, Kreft post 1. 
• Cathrine Sivertsen, spesialfysioterapaut, Fysioterapiavdelingen brannskadeavdelingen, fra 

mars 2019 
• Gifty Nordbø, Brukerutvalget, fra mars 2019 
• Eirik Tranvåg, stipendiat i medisinsk etikk, UiB, fra juli 2019 
• Wenche Listøl, genetisk veileder og onologisk sykepleier,  Avdeling for medisinsk genetikk, 

fra oktober 2019 
• Cathrine Bjorvatn, genetisk veileder og leder av Læring og mestringssenteret, til august 2019 
• Ole Frithjof Norheim, professor i medisinsk etikk (UiB), til juni 2019 
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Møter:  
Månedlige faste møter med hele komiteen samlet à 2 timer (unntatt i juli og august). I tillegg 
har det i 2019 vært 5 hastemøter der medlemmer av komiteen er kalt inn på kort varsel. Også 
flere uformelle møter med pårørende/helsepersonell/andre i forkant/etterkant av møter. 
Jevnlige møter med 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 
telefon i forkant.  
 
Alle som blir invitert til komiteen blir informert skriftlig og muntlig om komiteen, dens funksjon 
og arbeidsmåte i forkant av møtet. 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/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 saker bruker vi ofte metoden 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. 
 

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? 
 

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.  



 3 

Arbeidsoppgaver:  
 
Behandling av saker. I år var det ingen retrospektive drøftinger, men fem hastesaker, fem saker 
med normal behandlingstid og fire overordnede saker.  

Hastesaker:  
 
Sak fra Kirurgisk klinikk 
Komiteen ble bedt om snarlig råd i pågående pasientbehandling av en alvorlig syk pasient som 
hadde motsatt seg videre behandling og uttrykt et  ønske om å dø. Komiteen møtte ulike 
behandlere dagen etter henvendelsen, og to av komiteens medlemmer snakket med pasienten. 
Komiteen kom med råd samme dag. Vårt  råd var å respektere pasientens ønske om å avslutte 
behandling, men i løpet av kort tid ombestemte pasienten seg og intensivbehandlingen 
fortsatte.  
 
Sak fra Kirurgisk klinikk 
Komiteen ble bedt om snarlig råd om behandlingsvalg for ung pasient med en svært alvorlig 
tilstand og med forventet levetid under ett år» eller «med kort forventet levetid uten 
behandling. Komiteen møtte ulike behandlere, pasient og pårørende fire dager etter 
henvendelsen til komiteen. Pasienten ønsket svært sterkt behandling, mens behandlere var 
bekymret over den svært store risikoen ved inngrepene. Komiteen gjorde en etisk analyse og 
kom med råd. Avveiingen mellom nytte og risiko for å forverre pasientens situasjon stod 
sentralt, og KEK påpekte at pasientautonomien ikke kan overstyre en medisinskfaglig beslutning 
når inngrepet er så risikabelt og effekten så usikker. Ressursbruk ble ikke vurdert spesifikt i 
denne saken. Pasienten ble operert.  
 
Sak fra Barne- og ungdomsklinikken 
Komiteen ble bedt om råd i en sak vedrørende behandlingsbegrensing av alvorlig sykt barn. 
Komiteen hadde møte med ulike behandlere og foreldrene til barnet dagen etter vi mottok 
henvendelsen og kom med råd samme ettermiddag. Livsforlengende behandling av barnet ble 
avsluttet.  
 
Sak meldt fra pårørende 
Pårørende meldte sak til KEK. Saken gjaldt en pasient med psykisk utviklingshemning som hadde 
vært utsatt for en alvorlig ulykke. Avdelingen ved Kirurgisk klinikk der pasienten var innlagt, 
ønsket å avslutte livsforlengende behandling. Pårørende var urolig for om behandling av 
pasienten ikke ble prioritert på grunn av hans utviklingshemming, eller om det var 
ressurssituasjon som begrenset behandlingen. Komiteen møtte pårørende, to leger og en 



 4 

sykepleier fra avdelingen til felles møte samme dag som saken var meldt. Saken ble drøftet 
sammen med pårørende og aktuelle behandlere. Komiteen mente det var etisk forsvarlig og til 
pasientens beste å endre behandlingsvalg til ren lindrende behandling. Komiteen fikk i ettertid 
tilbakemelding fra pårørende som hadde meldt saken med takk for drøftingen i komiteen. 
 
Sak fra Kirurgisk klinikk 
Komiteen ble bedt om snarlig råd om pasient med psykisk sykdom med oppdaget lesjon som 
sannsynligvis vil utvikle seg til alvorlig kreft. Pasienten har en psykisk sykdom med alvorlige 
symptomer og kunne ikke kommuniseres med. Operasjon er nødvendig for å minske kreftfaren, 
men innebærer risiko, er krevende postoperativt og forutsetter at pasienten kan samarbeide. 
Fire dager etter henvendelsen møtte komiteen behandlere fra Kirurgisk klinikk og fra en 
avdeling under psykiatrisk klinikk, samt to av pasientens nærmeste pårørende. I møtet kom det 
frem at pasienten var for dårlig av sin psykiske sykdom til å kunne opereres. Behandlerne ble 
enige om å vente med å bestemme videre behandling til pasienten forhåpentligvis ble bedre. 
Komiteen støttet denne beslutningen.  
 

Pasientsaker med normal behandlingstid:  
 
Sak fra Lungeavdelingen  
Henvendelse fra lungeavdelingen om å diskutere sak vedrørende begrensning av respirator til 
pasient med alvorlig lungesykdom med respirasjonssvikt og psykisk sykdom. Ansatte fra 
avdelingen møtte. Komiteen diskuterte saken og kom med råd. Rådet inbefattet at behandlere 
fra ulike avdelinger burde møtes og drøfte behandlingsvalg videre. 
 
Sak fra Radiologisk avdeling 
Henvendelse fra Radiologisk avdeling om råd i forbindelse med en mediesak der nåværende 
ansatte oppfatter at medisinske fakta blir presentert feilaktig av en tidligere ansatt, men hvor de 
er bundet av taushetsplikt slik at de ikke kan uttale seg offentlig i saken. Tre av komiteens 
medlemmer møtte ansatte. Komiteen kontaktet Senter for medisinsk etikk for å få råd om 
hvordan saken burde håndteres. Vi gav råd videre til avdelingen om å kontakte Etisk råd i 
Legeforeningen for videre håndtering av saken.  
 
Sak fra Barne- og ungdomsklinikken (BUK) 
Henvendelse fra behandlerteam på BUK vedrørende etiske utfordringer i behandling av barn 
med alvorlig sykdom og spørsmål om behandlingsbegrensing. Behandlere, foreldre, 
hjemmesykepleier møtte komiteen. Komiteen kom med råd. 
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Sak fra Medisinsk avdeling 
Henvendelse fra Medisinsk avdeling om en ung pasient med alkoholmisbruk og behov for 
levertransplantasjon Komiteen møtte behandlere fra avdelingen og pasientens psykolog ved 
Avdeling for rusmedisin. Pasienten var ikke innlagt da møtet ble holdt. Komiteen kom med råd i 
saken og oppfordret også de ulike behandlerne (somatikk og rus) til å møtes for å drøfte videre 
behandlingsstrategi sammen.  
 
Sak fra Lungeavdelingen 
Henvendelse fra Lungeavdelingen angående spørsmål om bruk av tvang for å få gjennomført 
behandling av en ikke-samtykkekompetent kreftpasient. Komiteen møtte behandlere fra ulike 
avdelinger og pasientens pårørende. Komiteen kom med råd i saken. 
 

Generelle saker: 
 
Sak fra Distriktpsykiatrisk senter (DPS) 
Henvendelse fra DPS om drøfting av etiske utfordringer knyttet til at utskrivingsklare 
psykosepasienter ikke blir skrevet ut av Kronstad psykose døgnbehandling fordi det ikke er 
forsvarlig tilbud til dem i kommunen etter utskrivelse. Overlege og koordinator møtte komiteen. 
Komiteen drøftet saken og har skrevet et notat som er videresendt til viseadministrerende 
direktør i foretaket med ansvar for samhandling.  
 
Sak fra Barnekardiologisk seksjon, BUK  
Sak innmeldt av barnekardiologisk seksjon vedrørende kardiologenes etiske ansvar om å 
undersøke for sykdom utenfor hjerte og store kar når det gjøres MR og CT med undersøkelse av 
hjertesykdom som indikasjon. Komiteen inviterte til møte og seksjonsoverlege og overlege på 
barnekardiologisk avdeling, samt overlege på hjerteavdelingen møtte. Leger fra radiologisk 
avdeling kunne ikke møte, men tre av komiteens medlemmer møtte overlege og 
seksjonsoverlege i eget møte. Komiteen kom med råd. Komiteens notat vil bli publisert i Norsk 
Cardiologisk Tidsskrift. 
 
Sak fra Kommunikasjonsavdelingen/Akuttmedisinsk avdeling 
Kommunikasjonsavdelingen og Akuttmedisinsk avdeling ønsket å diskutere etiske utfordringer 
knyttet til TV-serien «Ambulansen» og forespørselen fra produksjonsselskapet om sesong 2. 
Saken, herunder erfaringene fra første sesong ble presentert av de ansvarlig fra de to 
avdelingene. Komiteen drøftet saken og var delt i synet på om sesong 2 var etisk forsvarlig å si ja 
til eller ikke. Saken inspirerte komiteen til å lage seminar om temaet.  
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Sak fra Radiologisk avdeling 
MR-maskinene må kalibreres og innstilles. Til dette bruker Radiologisk avdeling egne ansatte 
eller studenter (dvs de blir undersøkt). Da kan eventuell patologi/sykdom bli oppdaget. Ikke alt 
trenger å ha klinisk betydning, og ikke alle ønsker å vite om såkalte «bifunn». Spørsmålet er 
hvordan dette skal håndteres i etterkant? Bør det utarbeides et informasjonsskriv? 
Forskningsansvarlig på Radiologisk avdeling informerte komiteen. Komiteen diskuterte saken og 
anbefalte avdelingen å utarbeide et informasjons- og samtykkeskriv med info om rutiner for 
oppfølging ved eventuelle bifunn/patologi. Komiteen ba også om at denne problemstillingen 
diskuteres i nasjonale fora.   
 
 
 
 
 

Åpne seminarer for alle ansatte:  
 

Hva er moralsk stress og hvordan utvikle moralsk resiliens?  
 
Seminar i store auditorium 22.05.19 
 
I dette seminaret rettet vi fokus mot oss selv som helsearbeidere og hvordan etiske utfordringer 
påvirker oss og hvordan vi finner mening og mestringsstrategier. Moralsk stress defineres gjerne 
som de følelsene, tankene og kroppslige symptomene som oppstår når en av ulike grunner blir 
hindret i å gjøre hva en selv mener er den beste løsningen i pasientbehandling eller i etiske 
dilemma.  Resiliens er et begrep brukes om evnen til å håndtere stress og katastrofer, og 
forskning viser at mennesker som har god resiliens klarer å håndtere kriser og påkjenninger på 
en positiv måte. Vi gav en introduksjon til sentrale begreper og forskning, samt at klinikere delte 
sine erfaringer om hvordan de klarer «å stå i det» år etter år. 
 
Program: 

• Velkommen og introduksjon til temaet  
Ved 1. amanuensis Ingrid Miljeteig og sykehusprest Helge Alsaker Solheim, begge er 
medlem i klinisk etikk-komité 

• Nyutdannede sykepleieres opplevelser og erfaringer med moralsk stress. Presentasjon 
av funn fra kvalitativ studie ved sykepleier Susanne Jeanett Edvardsen, Stavanger 
Universitetssjukehus  
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• Sammenhengen mellom arbeidsoppgaver og opplevd moralsk stress. En introduksjon til 
forskningsfeltet ved professor Olav Aarsland, lege og seniorforsker, Legeforeningens 
forskningsinstitutt 

• Krevende situasjoner og hvordan jeg håndterer dem. Ved onkolog Jorunn Brekke, 
overlege på kreftavdelingen 

• Spørsmål og dialog 
 

Økt åpenhet eller vern mot eksponering? 
 
Seminar i store auditorium 13.11.2019. 
 
Flere helseforetak opplever pågang fra mediehus som ønsker å følge helsepersonell på jobb. Er 
dette god helseopplysning for befolkningen eller utsetter det pasienter i en sårbar situasjon for 
unødig eksponering? Og hva med pasienter og pårørende som ønsker å filme fra ulike 
situasjoner som involverer dem selv på sykehuset, men som også framstiller helsearbeidere? Er 
dette noe som involvert helsepersonell bare må godta i et stadig mer åpent samfunn, eller kan 
vi si nei til dette? 
  
Program: 

• Velkommen v/leder i KEK Dag Moster.  
• Helene Sandvig, journalist og programleder i NRK: Helene sjekker inn - En etisk 

linedans. 
• Øyvind Østerås, leder av Akuttmedisinsk avdeling, Helse Bergen: TV-opptak i 

akuttmedisin – folkeopplysning eller underholdning? 
• Pål Iden, medlem av Åpenhetsutvalget og direktør for Statens undersøkelseskommisjon 

for helse- og omsorgstjenesten: Åpenhet gir pasientsikkerhet – men hvor går grensen? 
• Debatt/spørsmål med Sandvig, Østerås og Iden supplert med kommunikasjonsdirektør 

ved Helse Bergen Erik Vigander. Ledet av KEK-medlem Olav Hevrøy. 
 

Seminar/fagdager/annen undervisning: 
• Moster:  

o Undervisning på «Nordic Training in Paediatric Anaesthesia for Anaesthesia Nurses» 
31.01.19. Tema: Etiske utfordringer. 

o Fredagsmøte Kvinneklinikken 03.05.19 og fredagsmøte Barne- og ungdomsklinikken 
14.06.19. Tema: Behandlingsgrenser, prognoser og oppfølging av ekstremt 
premature barn. 
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o Undervisning på klinisk master i barnesykepleie 29.10.19. Tema: Etiske dilemmaer i 
barne- og ungdomsmedisin. 

o Emnekurs i generell gynekologi for leger i spesialisering i fødselshjelp og 
kvinnesykdommer  22.11.19. Tema: Etiske problemstillinger. 

• Breivik: Undervisning på fagdag for Dagkirurgisk seksjon, 25.10.19. Tema: Helsehjelp ved 
bruk av tvang, med særlig fokus på barn og ungdom (0-18 år) 

 

Økonomi:  
• Lønn til leder (Moster), 20% stilling. Lønn til leder opphører fra 01.01.20. 
• Lønn til sekretær (Miljeteig) 20% stilling. Sekretær er også lønnet 30% for å arbeide med 

andre etikk-prosjekter i Helse Bergen (fra 1/7-19). På grunn av mange saker siste året har en 
stor del av denne stillingsprosenten gått med til KEK-arbeid og annet etikk og 
prioriteringsarbeid har blitt satt på vent.  

• Dekket reise og seminar for to medlemmer på Høstseminaret i Oslo. Reise for et medlem  
• Reiseutgifter for tre foredragsholdere på de åpne seminarene 
• Blomster/gave til foredragsholdere 
• Lunsj til medlemmene på internseminar 

 

Kompetanseheving:  
• En-dags internseminar sammen med KEK Haraldsplass og KEK Betanien 26.03.2019. Tema 

for seminaret var: a) Gjennomgang og oppfriskning av mandat, manual, metode. Erfaringer 
fra de ulike komiteene. b) Prioritering. 

• Nasjonalt høstseminar i Oslo i november: fire medlemmer deltok 
 

Hovedutfordringer og målsettinger for 2020: 
• 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. 
 

• Vi har hatt mange saker og hastesaker dette året. Vi har ikke avvist noen og har klart å 
levere på svært kort tid når det trengs. Hvis vi skal klare å fortsette med dette, må vi 
strukturere og styrke sekretariatfunksjonen i KEK. Sakene er komplekse og det er ofte 
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mange involverte. Dette medfører mye forarbeid og etterarbeid rundt komitémøtene og 
notatene er krevende å skrive. Hvilke endringer som skal til er ikke klarlagt enda.   

 
• Vi har kjennskap til at den nasjonale retningslinjen «Beslutningsprosesser ved 

behandlingsbegrensing av alvorlig syke og døende pasienter» ikke er kjent blant alle ansatte 
som jobber med denne pasientgruppen (det vil si svært mange!). Vi har som mål å invitere 
oss inn på ulike avdelinger og gjøre denne kjent og drøfte med ansatte hvilke utfordringer 
de møter i denne type situasjoner, hva som er til hjelp for dem og hvordan de som kollegaer 
kan støtte hverandre når det er tvil og usikkerhet. Vi tror dette kan være både forebyggende 
ift overbehandling av pasienter, motvirke moralsk stress og være samlende for teamene.  

 
• Tilsvarende er det mange spørsmål og usikkerhet knyttet til bruk av tvang for å yte somatisk 

helsehjelp. Vi vil diskutere om vi skal ta dette opp på seminar i løpet av 2020. 
 

• De to seminarene i 2019 fikk god evaluering av mange og mange deltok. Vi ønsker å ha høy 
standard på seminarene våre og appellere til ulike deler av ansatt-gruppen. Tema for neste 
års seminar er ikke kartlagt enda. 

 
 

Annet 
Det foregår mye etikk-arbeid i foretaket som regnes som en del av driften i sykehuset og som 
ikke KEK er ansvarlig for å rapportere om. Tre av komiteens medlemmer arbeider med ulike 
etikk- og prioriteringsprosjekter, undervisning og veiledning gjennom sine stillinger i FOU, 
Seksjon for prestetjeneste og etikk (Solheim, Miljeteig (30%) og Tranvåg (10%)). Dette arbeidet 
rapporteres ikke her. 
 
 


