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Årsmelding 2015 for Klinisk etikkomité 
Akershus universitetssykehus HF 

 
 

1. Oppnevning, bakgrunn og mandat 
Administrerende direktør oppnevner medlemmer av Klinisk etikkomité (KEK) ved Akershus 
universitetssykehus HF, for tre år av gangen. Klinisk etikkomite hadde ny sammensetning fra 
1. januar 2015, med funksjonstid ut 2017.  
 
For å gi komitéen legitimitet og tyngde har helseforetakets ledelse funnet det formålstjenlig at 
om lag halvparten av komiteens 13 medlemmer har sitt daglige virke i klinisk virksomhet 
samtidig som den er ledelsesforankret. Komitéen virker som et kollegium der leder styrer 
møtene og tilrettelegger, men ellers har samme rolle som øvrige medlemmer innen den 
respektives fagfelt når konkrete saker er til vurdering for råd og veiledning. To av 
medlemmene er rekrutterte eksternt. Den ene fra brukerutvalget og den andre med særlig 
kompetanse i klinisk etikk. Dette har hatt tilsiktet effekt med styrking av komiteens 
diskusjoner og fagetiske kompetanse ved at man får frem flere aspekter av det enkelte 
dilemma. I henhold til anbefalingene fra Senter for medisinsk etikk, UiO, (SME) er også 
sykehusprest og jurist medlemmer i komiteen.  
 
Ingen av medlemmene har frikjøpt tid, men komitéen har hatt et budsjett med ramme på kr 
60.000 til kurs og relevante seminarer. 
 

1.1 Mandat for Klinisk etikkomité ved Ahus 
Komiteens mandat: 

• gi råd til helsepersonell om etiske problemstillinger knyttet til kliniske avgjørelser både i forkant 
og etterkant av avgjørelsen i enkeltsaker og i spørsmål av prinsipiell karakter  

• bidra til å fremme samtale og refleksjon om etiske problemstillinger knyttet til 
pasientbehandlingen, og herunder bidra til å øke den klinisk etiske kompetansen i sykehuset. 

 

Målsettingen er å bidra til økt bevissthet rundt etiske spørsmål. Og gjøre det mindre 
tyngende for avdelingene og den enkelte å begrunne sitt standpunkt,, noe som er særlig 
viktig når det skal tas beslutninger i eksistensielle spørsmål i pasientbehandlingen.  
 
Det er ikke påkrevd å følge organisasjonslinjene for å fremme saker, men ansatte oppfordres 
fortsatt til først å ta etiske dilemmaer opp med sine kolleger og ledere, og dem det ellers 
gjelder, så sant situasjonen og/eller den lokale kulturen er åpen for det.  
 
Komitéen har en fri og uavhengig stilling både i forhold til ledelsen og andre organer i 
foretaket. Siktemålet er å være et åpent forum for diskusjon av vanskelige problemstillinger 
før, men også etter at, beslutning er tatt, i situasjoner der ingen løsning synes opplagt. I 
spørsmål om behandling av den enkelte pasient kan imidlertid komiteen kun gi etiske og 
faglige råd og gjennom dette være beslutningsstøtte. Komitéen skal ikke avgjøre etiske 
problemstillinger, men bidra til en bred og åpen diskusjon/drøfting og være beslutningsstøtte 
i etiske dilemma. Fagpersonellet som har rolle i pasientbehandlingen må selv ta avgjørelser, 
og det faglige ansvaret endres ikke ved involvering av komiteen (samlet eller noen av 
medlemmene). 
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1.2 Sammensetting av komitéen – pr 31.12.2015 
 

NAVN TLF arb./ 

        Mobil 

Funksjon Tittel/fag 

Jean-Max Robasse 63871123/ 

97067422 

H 2012 leder Avdelingssjef-psykiater 

Avdeling spesialpsyliatri 

Marianne Blair Berg 68893/ 

48215245/ 

91395950 

Medlem av 

sekretariatet / 

medlem 

Jurist - helserett 

Ingrid Ursin 92253572 Medlem av 

sekretariatet 

Jurist 

Mona Bente Budahl 62652/ 

91397610 

Sekretær Rådgiver – med. div. 

Sykepleier 

Bente Thommesen 69583/ 

92845162 

medlem Overlege – 

nevrologi 

Wenche Brandtzæg 

 

 

41321061 Medlem DPS-leder, Nedre 

Romerike 

Spesialsykepleier 

Teresa Farstad 64492/ 

91785636 

Medlem Overlege 

BUK 

Kristin Halvorsen               / 

92216250 

Medlem, ekstern Amanuensis, 

klinisk etiker HiOA, 

intensivsykepleier 

Tone Ringstad 41611339 Medlem, ekstern Brukerrepresentant 

Brukerrådet 

Randi Elisabeth Finstad 62169/64194                

92085843 

Medlem Sykepleier,hjerteov. 

Klinisk spesialist 

Signe Søvik 69622/ 

91573914 

Medlem Overlege- 

Anestesi 

Kirsti Frøshaug  

48182640 

Medlem Fagutvikl.sykepleier 

Psykiatri 

Hilde Halsteinli Unsvåg 64303/ 

99019118 

Medlem Sykehusprest 

Pastorale tjenester 

Oddbjørg Erla Jònsdottir 66863/ 

93292376 

Medlem Spesialfysioterapeut 

2. Arbeidsform 
Det er ikke formkrav til fremming av etiske dilemmaer, og de kan rettes til enkeltmedlemmer 
eller til (R) Fellesmail Klinisk etisk komite.no. Pasientjournaler er ikke tilgjengelig for KEK 
sine medlemmer som heller ikke noterer i pasientjournaler. Hvis behandlingsansvarlig 
refererer til råd, veiledning eller standpunkt fra komiteen må referatet oversendes KEK for å 
sikre at man er omforent om innholdet. Liason-teamet ved Ahus har vært tilstede i et par av 
sakene under klinikkens presentasjon. 
 
Komitéen oppfordrer i ulike fora å kontakte medlemmene også ad hoc i vanskelige akutte 
situasjoner. Uken igjennom er det som regel mulig å få tak i et medlem som går i turnus dvs 
sykehusprest, sykepleier eller lege. 
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3. Sentrale saker til behandling i 2015 
Komitéen fikk i 2015 syv henvendelser, flere interne henvendelser fra ansatte fra ulike 
klinikker og divisjoner, og fra eksterne sykehjem.  
 

3.1 Behandling av henvendelsene  
Forholdene ble vurdert i forhold til veilederen med 6 utredningspunkter utarbeidet ved Senter 
for medisinsk etikk (SME, UiO) og de etiske grunnprinsippene om: 
 

• Respekt for autonomi 
• Ikke skade 
• Velgjørenhet 
• Rettferdighet 

 
De som fremmet sakene møtte for komitéen og redegjorde for saksforholdet. Pårørende ble 
invitert til både separate møter og var tilstede under den interne debatten som ligger til grunn 
for råd og veiledning. 
 

3.2. Tematikk i sakene 
Av de sakene som KEK behandlet i 2015 har følgende tema vært drøftet: 

 Etiske dilemma rundt: 
o tilby kirurgisk behandling,   

eller 
o fortsette den pågående livsforlengende behandlingen uten kirurgi men med 

fortsatt ernæring,  
eller  

o endre fokus til lindrende behandling, pleie og omsorg. 

 Etiske dilemma i beslutningsprosesser vedrørende: 
o overgang fra aktiv behandling til lindrende behandling der pårørende, 

sykehjemslege og sykehuslege er involvert. (flere saker) 

 Etiske dilemma i beslutningsprosesser vedrørende:  
o gjennomføring av aktiv behandling under tvang som berører pasientens 

autonomi i tilfeller det er tvil vedrørende pasientens samtykke kompetanse. 
 

3.3 Prinsipielt spørsmål fra klinikken  
Det ble fremmet et prinsipielt spørsmål fra klinikken i 2015 vedrørende bruk av veldig dyre 
medikamenter. Pasienten det gjaldt hadde langt kommet sykdom og antatt dårlig prognose 
og vitenskapelig dokumentasjon på medikamentets effekt for denne pasientgruppen manglet.  

 
3.4 Nye retningslinjer og prosedyrer  
Komiteen har ikke laget noen foretaksovergripende rutiner i 2015, og ser ikke det som sin 
oppgave. 
 
 
 

3.5 Møter 
Komiteen har hatt 12 komitémøter i 2015 og det er skrevet referat fra disse. Møtene er som 
regel av inntil to timers varighet.  
 

3.6 Internt åpent seminar og andre seminarer  
KEK avholdt ikke faglig seminar, men deltok på to seminarer i høst: 

- Innføring-praktisk etikk i helsetjeneste 19/20.oktober 
- Høstseminar for KEKene i Norge organisert av SME 09/10.november 
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3.7 Andre forhold 
Informasjon om komiteen finnes på intranettet under ”Råd og utvalg”, og med link til egen 
side for Klinisk etisk komité.  
 
Komiteen har hatt eget budsjett. Dette har gitt komiteen anledning til å øke egen kompetanse 
mht å gå inn i sakskomplekser, analyser og gi råd i klinisk etiske problemstillinger.  
 
Komiteens medlemmer har nå opparbeidet en større kompetanse mht å anvende metoden 
for å klarlegge etiske dilemmaer. Det er viktig at mulige argumenter sett fra samfunnets, 
pårørendes, pasienters og ulike faggruppers ståsted løftes frem uten at moralske overtoner 
skal hemme diskusjonen. Medlemmene synes nå fortrolige med åpne debatter der alle 
aspekter tas opp og spørsmålene som kommer opp, kan tas opp i sin fulle bredde. Innsatsen 
fra den kliniske etikeren har vært av stor betydning i dette.  

4. Hovedutfordringer og målsettinger for 2016: 
 

 Arbeide for at komiteen skal bli enda mer synlig i organisasjonen. Delta i ulike fora i 
foretaket for å informere om komiteens arbeid og funksjon.  

 Oppfordre videre til ”lavterskelhenvisninger” gjennom en tydeliggjøring av komiteens 
virkeområde på intranettet samt internett og tydeliggjøre at publikum også er 
velkomne til å fremme saker. 

 KEK skal gi raskere tilbakemeldinger, helst samme dag og i møte med den som 
henviser. 
 

 


