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Årsmelding 2016 for lokal klinisk etikk komite, Sykehuset Innlandet, Hamar. 

SAMMENSETNING/MEDLEMMER  

Alexander Mills, legespesialist 1 geriatri, med. avd., Leder av KEK 

Cecilie Nilsen, avdelingssykepleier kir. H 4 

Espen Thorsrud; avd. leder Frisk HMS, eksternt medlem 

Guttorm Eidslott, sykehusprest divisjon Elverum- Hamar 

Torbjørn Folstad, overlege kir. avd.(medlem til august 16) 

Maren Anne Berglund, overlege med. avd., palliativt team 

Merete Johnstad, ass. avdelingssykepleier, intensivavd.   

Mona Iren Engebretsen, fagspl. med H2 

Ragnvald Nydal, overlege kir. avd.  

 

Torbjørn Folstad gikk ut som medlem i august.  

Sekretærfunksjonen: Cecilie Nilsen setter opp møteplanen i elektronisk kalender for hele året. 

Guttorm Eidslott sender ut sakliste til møtene og tar stort sett referat. Marit Moen Høyer skriver 

også en del møtereferater.  

AKTIVITETER 

Møter 

KEK Hamar har i 2016 gjennomført 10 møter, hvorav to ekstraordinære i forbindelse med 

henviste prospektive saker. Møtedatoene var: 28.januar, 18. februar, 31. mars, 28. april, 17. juni 

(hastemøte), 6. juli (hastemøte), 1. september, 29. september, 27. oktober, 15. desember.   

 

Behandlede saker 

Sak 1) Drøftet 16. februar. Noen og åtti år gammel mann; alvorlig prognose med hjertesvikt, 

nyresvikt og tarmblødning. Det var allerede satt HLR og respirator minus, og pasienten var 

avslått for videre invasiv utredning med angiografi. Behandlingsteamet hadde bestemt seg for at 

videre behandling kun skulle være symptomatisk og palliativ og pasienten var informert om 

dette.  

Etikken dreide seg om hvorvidt det var riktig å fortsette å gi pasienten blodtransfusjoner.  

KEK uttalte at fortsatte transfusjoner etter alt å dømme ville forlenge en pågående dødsprosess og 

ble dermed vurdert som nytteløs behandling. Å la være å gi blod ville åpne for en naturlig 

dødsprosess; det var heller ingen holdepunkter for at det vil være mer plagsomt for pasienten. 

KEK foreslo også at pasienten ble henvist til sykehusets palliative team  

 

Sak 2) Drøftet 16. juni. Gjaldt hvorvidt man skulle forlenge aktiv behandling og legge inn PEG 

på en alvorlig syk pasient. Pasienten ble ansett som samtykkekompetent, ønsket ikke 
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sondeernæring og hadde ved flere anledninger dratt ut nasogastrisk sonde. KEK’s forslag var å 

henvise pasienten til palliativt team for best mulig lindring av sult og tørst og tilstrebe godt 

munnstell, jfr. Veilederen, kapittel 10.4. Videre å ha et informasjonsmøte mellom 

behandlingsteam og pårørende og ha en plan for palliasjon i livets sluttfase. Ikke iverksette 

antibiotika ved neste tegn til infeksjon. 

 

Sak 3) Drøftet 18. august. Den etiske problemstillingen var om man kunne påtvinge en dement 

pasient livreddende behandling og ernæring. Pasienten var over 95 år gammel. Pasienten 

sultestreiket og nektet å motta behandling, men var ikke konsistent i sin overbevisning og 

opptreden (avbrøt sultestreiken selv). Hva som var velgjørenhet mot denne pasienten var noe av 

kjernen i problemstillingen.  Pasienter har rett til å avstå fra behandling og rett til å nekte av 

avbryte sultestreik, jfr. Pasient og brukerrettighetsloven (5) § 4-9. Kunne man bruke tvang? «Før 

det kan ytes helsehjelp som pasienten motsetter seg, må tillitsskapende tiltak ha vært forsøkt, med 

mindre det er åpenbart formålsløst å prøve dette»(Adgang til å gi helsehjelp som pasienten 

motsetter seg: Pasient- og brukerrettighetsloven § 4A -3).  I og med at pasienten var 

samtykkekompetent innenfor viktige funksjonsområder, så anbefalte KEK «tillitsskapende 

tiltak». 

 
 

ARRANGEMENT 

Eksterne konferanser og lignende  

I april arrangerte KEK Hamar for seg selv en ekskursjon til Amsterdam. Det var vår KEK-leder 

Alexander Mills som tok dette initiativet. Reisen hadde dobbel hensikt; foruten faglig program, 

også teambuilding: Turen gikk til Vrije Universitet Amsterdam for å høre om eutanasi. 

I Nederland blir leger ikke straffeforfulgt hvis de utfører eutanasi. Det er strenge prosedyrer på 

hvordan dette skal foregå og KEK Hamar ville gjerne høre mer om dette, da eutanasi diskuteres 

mye i politiske miljøer og vi kan komme opp i saker som en klinisk etikk komité må behandle. 

Det var 7 komitemedlemmer som reiste. Det ble brukt en hel dag ved Vrije Universitetsykehus, et 

stort sykehus med egen medisinsk etikkavdeling. Vår KEK fikk 2 fagpersoner til vår disposisjon: 

Eric Ettema, filosof og Gerrit Kimsma, MD/ PhD.  

Eric Ettema hadde jobbet mye med eutanasi hos psykiatriske pasienter (I Nederland er 50 

psykiatriske pasienter «eutanasert» på ett år!) Han var særlig opptatt av det meget vanskelige 

dilemma dette er og illustrerte med interessante case historier. F.eks «Mothers don`t jump from 

roofs» – som er en film på youtube om en kvinne som begår selvmord. En sterk film som var 

laget av pasientens datter, som levde nesten helse sitt liv sammen med en alvorlig syk mor. 

Datteren ville vise hvordan morens suicid påvirket henne og hennes omgivelser. Filmen reiste 

spørsmålet om eutanasi kunne representere en løsning i en unik og alvorlig situasjon.  

Ettema snakket også generelt om tanke/diskusjonsprosessene som må foregå mellom pasient og 

behandler i slike saker og trakk fram en metode de kalte «Moral case deliberation» som ble brukt 

ved etiske problemer på dette sykehuset. En facilitator fra Etikkavdelingen gikk da ut på 

«sengepostene» og styrte en etisk saksbehandling med behandlerne etter bestemte prinsipper. Vi 

kjente igjen mye fra den saksbehandlingen vi gjør hjemme i vår kliniske etikk komité. Ettema’s 

innlegg var svært solid og tankevekkende, han var også interessert i å høre praksis fra Norge – i 

den anledning presenterte vi en kasuistikk fra egen KEK.  

Hva med å invitere Ettema til Norge? Det var professor Bert Molewijk som foreslo ham for oss.  
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Gerrit Kimsma er tilhenger av eutanasi og har skrevet bøker og artikler om emnet. Han har sin 

almenpraksis og gjør eutanasi på ca. 2 pasienter årlig. Han er også en sakkyndig, såkalt «uhildet» 

behandler av andre legers pasienter som de nederlandske retningslinjene krever skal foreligge. 

Han fortalte om hvordan dette gjøres i praksis. Dagen satte våre egne synspunkter i relieff, vi ble 

svært engasjerte og hadde lange diskusjoner om kvelden og også hjemreisedagen.  

Det vi aller mest tok med oss hjem er en stor enighet om at det norske systemet fungerer godt for 

de fleste pasienter og behandlere.  I ekstreme tilfeller kan eutanasi være en problemstilling, men 

neppe grunn for å endre lover og regler.  

Eric Ettemas« Moral case deliberation», MCD, bestemte vi oss for å jobbe videre med på hjemlig 

plan (se nedenfor). KEK ved SI Hamar er muligens den første til å ta i bruk MCD? 

 

ANNET 

Møte med divisjonsdirektør og avdelingssjefer 

KEK Hamar ved Cecilie Nilsen foreslo et møte med divisjonsdirektørene og avdelingssjefene. 

Møtet ble holdt 16. november. Det var Kirsten Mostue og Guttorm Eidslott som møtte. Det ble 

gitt en presentasjon av KEK, utarbeidet av Cecilie Nilsen. En henvist sak fra KEK Elverum om 

fastvakt for døende ble diskutert, dessuten en sak som KEK Hamar fikk henvist fra 

kommunehelsetjenesten.  Det ble en diskusjon om hvorvidt KEK kan ta på seg saker fra 

1.linjetjenesten. I praksis gjøres dette når det allerede er etablert et nært samarbeid mellom 1. og 

2. linjen, eksempelvis ved hyppige reinnleggelser. På bakgrunn av denne saken har KEK Hamar 

ved Espen Thorsrud laget en standardformulering som skal brukes når KEK får henvist saker, slik 

at det ikke skal være noen tvil om ansvarslinjene, se neste avsnitt.  Det ble for øvrig en engasjert 

samtale knyttet til etikk i sykehus. 

 

Når KEK får henvist saker:  

Når KEK får henvist saker og det skrives drøftingsnotat så ønsker KEK å ha følgende 

formulering som standard åpning:  

«Følgende uttalelse er gitt av Klinisk etikk komite ved Hamar Sykehus. Komiteens overordnede 

mål er å bidra til høynet etisk bevissthet og til å kvalitetssikre vanskelige verdiavveininger, til 

beste for helsepersonell, pasient og pårørende. Komiteen er tverrfaglig sammensatt og er et 

rådgivende organ. Det et er den behandlingsansvarlige på den aktuelle institusjonen som tar 

beslutninger og står juridisk ansvarlig for den beslutningen som blir fattet».  

Formularet er utarbeidet av KEK’s eksterne medlem Espen Thorsrud.  

«Moral case deliberation» i SI Hamar. 

Marit Moen Høyer tok initiativ til å lansere MCD som et prøveprosjekt i intensivavdelingen. 

Prosjektet er forankret i avdelingsledelsen og utprøvingen starter opp medio januar 2017.  Det er 

stor interesse for prosjektet.  

 

Informasjon om lokal KEK  

KEK ønsker å få henvist saker, og vi ønsker at KEK skal være godt kjent i sykehuset. Dette er et 

kontinuerlig arbeid og vi ønsker å bli brukt selv om ressursene vår ikke er store.  

Vi har felles brosjyre for de to KEK’er i vår divisjon. I likhet med KEK Elverum har vi sendt ut 

siste versjon av vår brosjyre sammen med skjemaet «Henvisning til drøfting i klinisk etikk 

komité». Skjemaet hentes opp i kvalitetssystemet.  
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Kompetanseheving  
Foregår ved erfaringsutveksling på ordinære møter, kurs, seminar og lesing av aktuell litteratur. 

 

UTFORDRINGER OG MÅLSETTINGER FOR 2017 

 Fortsette med å gjøre KEK kjent i vårt sykehus, slik at KEK blir brukt etter sitt formål og 

pasienter, pårørende og sykehuset har nytte av den.  

 Prøve ut MCD i sykehusets intensivavdeling og evaluere opplegget undervegs.  

 Være med å planlegge og gjøre kjent seminar om likeverdige helsetjenester  i  

      Brumunddal 30. mars. Seminaret har tittelen « Er like helsetjenester likeverdige  

      helsetjenester» 

REGNSKAP OG BUDSJETT 

Budsjettet for 2016 var på 25000.  

Det var brukt til kurs, etterutdanning, reise og overnatting for alle KEK- medlemmene.  

 

 

For KEK SI Hamar, 2.februar 2017  

 

 

Alexander Mills (sign), leder   Guttorm Eidslott (sign) sekretær 

 


