
Årsrapport 2015 

KEK Helgelandssykehuset 

 

Medlemmer:  

MayBrit Larsen: Leder KEK                 Avd.leder  intensiv/akuttmottak Sandnessjøen 

Barbro F. Kvandal : Sekreter KEK Ass.avd.leder Døgnavd. Psykiatrisk senter Mosjøen 

Ørjan Svenøy   Avd. leder VOP Mo i Rana 

Doris Pastow   Overlege  Kir.avd  Mo i Rana 

Frank Westling                Anestesilege Anestesiavd. Sandnessjøen 

Brita Røli   Avd.leder Med.avd. Mosjøen (sluttet høsten 2015) 

Merete Aufles   Avd. leder Intensiv/medisinsk avd. Mosjøen (ny) 

 

Aktiviteter 

KEK Helgelandssykehuset har gjennomført totalt 9 møter i 2015, hvorav to møter var på 

telestudio. 

I tillegg har vi arrangert nettverkssamling for alle KEK komiteer i Helse Nord. 

3 medlemmer har deltatt på Høstseminar ved Soria Moria 9. og 10. november. 

Sekretær og prest, Olav Rune Ertzeid, sluttet i juni 2015. Han var ansatt i 10% stilling i KEK 

Helgelandssykehuset. Etter dette overtok KEK medlem Barbro F.Kvandal som sekretær inntil 

vi får ansatt ny prest. 

Vi har fått et nytt medlem i KEK høsten 2015. Erfaringen er at det er mest hensiktsmessig 

med utskifting av KEK medlemmer på våren dersom dette skal gjøres. Dette fordi et nytt 

medlem må gjennom et opplæringsløp og ta innføringskurset som er i oktober hvert år. 

Vi har hatt 6 saker til drøfting i 2015. 

I en av sakene ble melder invitert og møtte opp på et  KEK møte for nærmere drøfting av sak. 

Sakene har omhandlet følgende problemstillinger:  

 Avslutning av livsforlengende intensivbehandling. 

 Avvente avslutning av livsforlengende behandling i påvente av tilreisende pårørende. 

 Apodormbruk til gravid kvinne. 

 Bruk av pasientfoto i forbindelse med undervisning. 

 Taushetsplikt og kritisk informasjon til pårørende. 

 Bruk av fellesskapets midler til pasienttransport 



Sak 1 og 2: Første sak har vært drøftet ved flere møter da vi har fått inn lignende saker.  

I begge sakene var pårørende ikke tilstede og ønsket utsettelse av livsforlengende 

behandling i påvente av at pårørende skulle rekke frem. Sakene kom fra to ulike enheter, og 

hadde ulikt utfall. I den ene saken ble det valgt å avslutte livsforlengende behandling før 

pårørende kom pga prioritering av intensivplass, mens det i den andre saken ble utsatt 

avslutning til pårørende var tilstede. 

KEK mener at legens beslutning i begge sakene var akseptabel og anbefalingsverdig sett ut 

fra de prioriteringer som ble gjort i hver enkelt sak. 

Sak 3: 

Sak fra en medisinsk avdeling hvor en gravid kvinne var innlagt og brukte Apodorm. 

Sykepleierne på avdelingen opplevde det som et etisk dilemma og dele ut Apodorm til en 

gravid kvinne.  

Konklusjon: Lovverket tydeliggjør at hensynet til mor skal veie tyngst i denne saken. 

Sak 4: 

Vedr. bruk av pasientfoto i undervisning. KEK mente at det egentlig ikke dreide seg om et 

etisk dilemma, men heller et juridisk problem med tanke på taushetsplikt og spørsmål om 

god folkeskikk. Taushetsplikten er ivaretatt når bildene er anonymiserte og ikke til å 

gjenkjenne, men det kan likevel være greit å spørre pasienten før man bruker bildene til 

annet formål, som undervisning. 

 

Sak 5: 

Sak om HIV smittet pasient (får medisiner for HIV) som har fått påvist hjernesvulst og 

cytostatika behandles pr os. Pasienten har en datter som ønsker å ha pasienten hjemme og 

stelle faren sin den tiden han har igjen å leve. Pasienten er enig med datter om å være 

hjemme men motsetter seg at pårørende får informasjon om at han har HIV.  

Konklusjon fra KEK er at taushetsplikten står sterkest i denne saken, og dersom 

anbefalingene fra behandlende lege følges, vurderes det ikke som fare for liv og helse. 

 

Sak 6: 

Bruk av felleskapets midler til pasienttransport som går på bekostning av andre, kanskje mer 

hjelpetrengende pasienter.  

KEK konkluderte med at dette ikke er en sak for KEK, da det vurderes mer som et politisk og 

økonomisk spørsmål enn et etisk dilemma. Melder av saken deltok på et KEK møte for å 

drøfte saken. 

 



Nettverkssamling. 

KEK Helgelandssykehuset hadde i 2015 ansvar for å arrangere nettverkssamling for alle KEK 

komiteer i Helse Nord. 

 Denne foregikk på Seløy 10. og 11. juni. Det møtte deltakere fra alle helseforetakene i Helse 

Nord. Et meget vellykket samling med gode etiske diskusjoner og forelesninger. 

Programmet med innhold for samlingen vedlegges. 

  

Arbeidsform 

Helgelandssykehuset’s KEK komite har hatt faste møter en gang per måned i fra kl. 13.00 – 

15.00. Vi har mulighet for å møtes også på telestudio, og gjennomførte to telestudiomøter. 

Møtene arrangeres i Mosjøen, og medlemmer fra Sandnessjøen og Mo i Rana reiser dit, 

reisetid hver vei ca. 1,5 time. 

Dersom det er behov for å innkalle til hastemøte, avtales dette med leder som igjen kaller 

inn til hastemøte. 

Det skrives referat fra alle møter som lagres i E-phorte, med kopi til medisinsk direktør. 

 

Planer for 2016/ utfordringer for KEK komiteen Helgelandssykehuset. 

 Vi fortsetter med månedlige møter i Mosjøen 

 Flest mulig av medlemmene skal delta på Høstseminaret 

 Nytt medlem skal delta på innføringskurset 

 Delta på netteverksamling i Bodø 30 – 31 mai. 

 Arbeide for ansettelse av ny prest/sekreter i 10 % stilling 

 Få på plass en prosedyre for hvordan utskifting av KEK medlemmer skal skje 

 

Regnskap og budsjett 

KEK Helgelandssykehuset fikk i 2015 innvilget eget budsjett. 

  

28.01.2016. 

MayBrit Larsen                                                                      Barbro Kvandal 

Leder KEK                                                                                Sekretær 

Helgelandssykehuset                                     Helgelandssykehuset 


