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1. Oppnevning, bakgrunn og mandat 
Administrerende direktør oppnevner medlemmer av Klinisk etikkomité (KEK) ved Akershus 
universitetssykehus HF, for tre år av gangen.  
  
Mandat for Klinisk etikkomitè: 

• 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  

• bidra til økte ferdigheter i å identifisere, analysere og avklare etiske problemer og 
dilemmaer  

• bidra til pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med 
spesialisthelsetjenesten  

 
1.2 Sammensetting av komitéen – pr 31.12.19 
Oppnevnt for perioden til 31.12.21 
 
 Ivar Thor Jonsson, leder (ny)  Prosjektdirektør Kreftsenteret, 

Viseadministrerende direktør  
Kjersti Heberg, sekretær (ny)  Avdelingsleder Kvinneklinikkens 

kontortjeneste, Kvinneklinikken  
Britt Junge (gjenoppnevnt)  Jurist, avdeling for kvalitet og 

pasientsikkerhet, Enhet for medisin og 
helsefag  

Hans Olav Fjærli (ny)  Overlege, avdeling leger, Barne- og 
ungdomsklinikken  

Espen Eeg (gjenoppnevnt)  Overlege, UK, Divisjon psykisk helsevern  
John William Glad (ny)  Liason overlege, Divisjon psykisk  

helsevern  
Ida Marie Eide (gjenvalg)  Psykologspesialist ØRDPS, Divisjon  

psykisk helsevern  
Signe Søvik (gjenvalg)  Overlege, anestesiavdelingen, Kirurgisk 

divisjon  
Stine Salthe (ny)  Lege i spesialisering, Palliativt senter, 

Kirurgisk divisjon  
Hilde Halsteinli Unsvåg (gjenoppnevnt)  Sykehusprest/seksjonsleder,  

prestetjenesten Medisinsk divisjon  
Maia-Kristina Karlsen (gjenoppnevnt)  Sykepleier, Akutt 24 B, Medisinsk divisjon  
Hilde Ødegård (ny)  Onkolog, onkologisk avdeling, Medisinsk 
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divisjon  
Heidi Jerpseth (gjenoppnevnt)  Sykepleier og første amanuensis Ph.d. 

OsloMet  
Olav Tobias Ødegård (ny) Kongsvinger, overlege medisinsk avdeling 
Cathrine Aas Moen Brukerrepresentant, leder av Ahus 

brukerutvalg  
 

 

 
1.3 Målsetning 
Den nye komitéen hadde sitt første møte i april 2019. Hovedmålsetningen for kommende 
periode er å arbeide for at Klinisk etikkomitè og dens arbeid blir mer synlig. Øvrige mål og 
tiltak for perioden er:  

• Tydeliggjøre komitéens virkeområde på intranett og oppfordre publikum til å fremme 
saker  

• Bidra til at etiske problemstillinger knyttet til kliniske avgjørelser er tema i ulike 
møtefora, bla divisjonsvise ledermøter med deltakelse fra komiteen 

• Komiteen skal gi raskere tilbakemeldinger, helst samme dag og i møte med den 
som henviser  

• Komiteens møter skal være arena for god etisk refleksjon  
• Pasienter og pårørende kan inviteres til møte  
• Delta i relevante konferanser  
• Organisere halvdagsseminar på Akershus universitetssykehus 

 
1.4 Arbeidsform 
Det er ikke formkrav til å ta opp etiske dilemmaer. Henvendelser kan rettes til 
enkeltmedlemmer eller til komitéens fellesmail.  
 
Komitéen behandler innkomne saker i møter hvor de som har fremmet sakene som oftest 
er til stede og redegjør for saksforholdet. Pårørende/pasienter inviteres både til separate 
møter og fellesmøter.  
Komitéen oppfordrer i ulike fora ansatte og andre til å kontakte medlemmene, også ad hoc, 
og ved hastesaker. 
Komiteen har avholdt fast møte en gang pr. måned med unntak av sommerferieperioden, 
samt ekstraordinære møter ved behov. 
 
1.5 Organisering 
Komitéen har en fri og uavhengig stilling både i forhold til ledelsen og andre organer i  
Foretaket, og er oppnevnt av administrerende direktør. Ingen av medlemmene har frikjøpt 
tid til komitearbeidet, dette til tross er alle innmeldte saker blitt behandlet i løpet av kort tid. 
Komiteens medlemmer har fått dekket deltagelse på aktuelle kurs.  
 

2. Sentrale saker til behandling i 2019 
Komiteen fikk flere henvendelser i 2019, og avholdt 8 møter. Komiteen hadde 4 saker til 
formell drøfting. Komiteens medlemmer har i tillegg gitt muntlig råd ved enkelte 
henvendelser, uten at saken har blitt drøftet i komiteen. 
 
2.1 Behandling av henvendelsene 
Sakene har blitt både behandlet og referatført i henhold til SME - modellen utarbeidet ved 
Senter for medisinsk etikk (SME, UiO). I de saker, som blir drøftet i komiteen, er skriftlig 
anonymisert saksgrunnlag sendt medlemmene på forhånd. 
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Pasient og pårørende er blitt invitert til de møtene hvor dette har vært aktuelt. 
 
2.2 Tematikk i utvalgte saker 

 
Tvangsernæring (1/2) 
Saken ble meldt inn av behandlende lege i kommunen, og noen dager senere også av 
aktuell somatisk avdeling. Saken gjaldt en eldre pasient som hadde svært mangelfullt 
ernæringsinntak med påfølgende vekttap, og pasienten hadde motsatt seg diverse tiltak 
som skulle øke næringsinntaket. Flere tiltak var prøvd, men uten effekt. Det skulle vurderes 
i hvilken grad tvang burde benyttes til å ernære pasienten. Pasienten var vurdert som ikke 
samtykkekompetent.  
Komitéen mente at selv om pasienten ikke var samtykkekompetent, var det viktig å forsøke 
å forstå hva pasienten hadde ønsket hvis den var samtykkekompetent. Komitéen mente at 
var sannsynlig at pasienten ville ha motsatt seg tvangstiltak hvis den var 
samtykkekompetent, med utgangspunkt i innsikt i pasientens tidligere ønsker som blant 
annet ble formidlet av pårørende. Behandlerne mente at eventuelle tvangstiltak neppe ville 
ha ført til at pasienten ble samtykkekompetent på et senere tidspunkt, og dette talte sterkt 
mot tvangstiltak. Eventuelle tvangstiltak ville potensielt kunne påføre pasienten fysisk 
skade hvis den for eksempel rev ut katetre og lignende. Tiltakene ville som nevnt neppe 
forbedre pasientens kognitive funksjon, men ville eventuelt kunne forlenge pasientens liv. 
Det ble imidlertid vurdert som tvilsomt at slike tiltak ville øke pasientens livskvalitet, etter 
som pasienten så sterkt motsatte seg tiltakene. Et sentralt spørsmål ble da hvordan 
pasienten kan sikres best mulig omsorg i denne krevende situasjonen. Det kunne 
argumenteres for at det å respektere pasientens vilje er like omsorgsfullt som å sette inn 
alle mulige tiltak for å forlenge pasientens liv. Komitéens mente at ovennevnte vurderinger 
talte mot tvangsernæring i denne saken 
 
Tvangsernæring (2/2) 
Saken ble meldt inn av Psykisk helsevern, men både fastlege, lege fra aktuell somatisk 
avdeling og privatpraktiserende psykolog deltok i drøftingen. Pasienten var voksen, og 
hadde gjennom flere tiår kjent spiseforstyrrelse og spørsmål om personlighetspatologi.  
 
Pasienten hadde hatt flere innleggelser grunnet spiseforstyrrelse, og var blant annet flere 
ganger innlagt på somatisk avdeling for elektrolyttbehandling. Pasienten hadde svært lav 
BMI, og var nå på nytt innlagt grunnet alvorlige elektrolyttforstyrrelser. Overflytting til 
tvungent psykisk helsevern var under vurdering. Pasienten hadde over lengre tid uttrykt 
sterk motvilje mot bruk av tvang, samt mot overføring til psykisk helsevern. Pasienten 
hadde tidligere erfart re-ernæring under tvang ved en innleggelse, som ble konvertert fra 
frivillig til tvungent psykisk helsevern. Pasienten refererte til dette som en svært traumatisk 
opplevelse, og dette hadde sterkt påvirket pasientens relasjon til psykisk helsevern i 
etterkant. Pasienten var vurdert som ikke samtykkekompetent i forhold til beslutningen om 
eventuell overføring.  
 
Komitéen mente at pasientens vilje burde respekteres så langt som mulig, uansett om 
pasienten for tiden ble vurdert som ikke samtykkekompetent. Aktuelle behandlere ble 
oppfordret til i fellesskap å diskutere aktuelle behandlingsalternativ, eller en kombinasjon 
av disse, for å finne den beste løsningen for pasienten. Det ble vurdert en reell fare for at 
pasienten kunne dø av sin sykdom innen kort tid uten tvangsernæring, og det ble vurdert 
som svært usikkert om pasienten forsto at dette kunne bli konsekvensen hvis den ikke tok 
til seg næring. Det ble oppfordret til å utsette pasienten for minst mulig tvangstiltak i tilfelle 
pasienten ble overført til tvungent psykisk helsevern, for ikke å skade pasientens forhold til 
psykiatrien mer enn nødvendig. 
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Filming på sykehuset 
Saken ble meldt inn av enhet for kommunikasjon. Sakens bakgrunn var at et tv-team 
ønsket å filme og intervjue pasienter på en avdeling med en sårbar pasientgruppe. De 
fleste av de aktuelle pasientene var innlagt på tvang, og med svært usikker 
samtykkekompetanse. Mulige konsekvenser for blant annet pårørende var også en viktig 
del av drøftingen.  
I sin drøfting la komitéen stor vekt på vårt ansvar for å beskytte både pasientene og andre 
involverte mot eksponering som kan få uheldige konsekvenser på kort eller lang sikt. 
Rekkevidden av disse konsekvensene var vanskelig å fastslå, spesielt i en tid hvor slike 
opptak kan leve et «evig liv» i medieverden. Viktigheten av et informert og upresset 
samtykke ble fremhevet, og at det er krevende å innhente et reelt samtykke hos den 
aktuelle pasientgruppen. På den andre siden ble det vurdert som positivt å bidra til åpenhet 
i et samfunnsperspektiv. Samlet sett vurderte imidlertid komitéen saken slik at de etiske 
aspektene vektet slik at det ikke burde legges til rette for filming i dette tilfellet. 
 
2.3 Møter 
Komiteen avholdt 8 møter i 2019, hvorav 2 ad hoc. 
 
2.4 Seminar 
Dato og innhold – annonsert internt samt via Kompetansebroen og var godt besøkt. 
Temaer for seminaret var: 

• Hva er en Klinisk etikkomité (KEK), og hvordan fungerer denne på Ahus?  
v/Ivar Thor Jonsson, leder av KEK på Ahus 

• Samtykkekompetanse, og etiske aspekter ved bruk av tvang i somatikk og psykisk 
helsevern v/Reidar Pedersen, professor og senterleder ved Senter for medisinsk 
etikk, UiO 

• Etiske aspekter ved behandling av barn med livstruende eller livsbegrensende 
sykdom v/Thor Willy Ruud Hansen, barnelege og professor emeritus, UiO 

 
2.5 Komiteens sider på intranett 
Komiteen har i 2019 oppdatert sine sider på foretakets intranett, og har lagt ut nyhetssaker 
og profilering av komitéarbeidet i samarbeid med avdeling for kommunikasjon. 
 

3. Planer og målsettinger for 2020 
• Komiteen vil for 2020 fortsette med faste møter hver måned, samtidig som det gis 

mulighet for ad hoc møter ved behov. 
• Komiteen vil avholde høstseminar avholdes 24.11.20 
• Komiteen vil revidere komiteens interne prosedyrer 
• Komiteen har som ambisjon å heve etikk kompetansen ute i divisjoner/klinikker, 

gjennom blant annet samarbeid med aktuelle etikk refleksjonsgrupper, herunder i 
forbindelse med utarbeidelse/revisjon av aktuelle prosedyrer hvor erfaring tilsier at 
det ofte kan oppstå etiske dilemmaer.  

 
 
 
 
 
 
 


