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Årsrapport 2014 
KEK Helgelandssykehuset 
 
 
 

Medlemmer 
 
Guri Hoff Hansen leder fram til sept 2014 Psykiater  Psykiatrisk Senter 
Mosjøen 
Olav-Rune Ertzeid sekretær  Sykehusprest Helgelandssykehuset, 
Sandnessjøen 
Brita Røli    Avdelingsleder Med. Avd. Mosjøen 
Ørjan Svenøy   Avdelingsleder Psykiatrisk avd Mo i Rana 
Doris Pastow   Kirurg  Kir. Avd. Mo i Rana 
May Brit Larsen nestleder/leder fra sept 2014 Avdelingsleder Intensiv Avd. 
Sandnessjøen 
Frank Westling   Anestesilege Anestesiavd. Sandnessjøen 
Barbro Forsmo Kvandal medlem siden okt.  

 
Guri Hoff Hansen har etter eget ønske sluttet som fast medlem av KEK.  
 
Aktiviteter 
KEK Helgelandssykehuset har gjennomført totalt 9 møter i løpet av 2014. Et av møtene var 
et to dagers arbeidsseminar på Dønna.  
Leder og nestleder har deltatt på et møte med foretaksledelsen for å orientere om arbeid, 
utfordringer og behov for eget budsjett. 
KEK har blitt lovet et eget budsjett, men er pr. dato ikke orientert om størrelsen på 
budsjettet. 
 
Vi har hatt 6 saker til drøfting. I to av sakene har helsepersonell som har meldt inn sak til 
KEK deltatt i komiteens drøfting. 
Sakene har omfattet følgende problemstilinger 
1 Bruk av privat telefon for å oversende bilder fra røntgen til lege. 

Her konkluderte vi med at dette ikke var en sak for KEK, men en organisatorisk 
utfordring. Vår anbefaling var likevel: Sykehuset må lege regler for å sikre en 
praksis som ivaretar taushetsplikten 
. 

2 For å forhindre fristbrudd blir det tatt inn så mange pasienter at nødvendig for- og 
etterarbeid ikke blir gjort godt nok. Denne saken har vi drøftet med behandlende 
lege og uten behandlende lege til stede. Vi syntes saken var utfordrende fordi det 
både handlet om etikk, økonomi og overordnede føringer. Behandlende lege 
opplevde arbeidspresset så stort at ønsket oppfølging ikke lot seg gjøre. Her 
anbefalte vi følgende: Behandlende lege må gi tydelige meldinger til sine 
overordnede/ledelsen dersom ansvarlig behandling ikke lar seg gjøre grunnet 
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arbeidspress. For stort arbeidspress må få konsekvenser i form av enten 
fristbrudd eller flere tilsatte. 

 
3 Om narkotika på sykehuset. Saken var innmeldt på kontaktskjema. 

Taushetsplikten for helsepersonell skal sikre at enhver tør å søke helsehjelp når 
det er behov for det. Man skal som helsehjelptrengende ikke ha behov for å 
bekymre seg over eventuell straffeforfølgelse initiert av helsepersonell. Under 
henvisning til en Høyesterettsdom 2013/877 om legers taushetsplikt anbefaler vi: 
Sykehuset må ha faste rutiner/praktiske ordninger som gjelder alle avdelingene for 
overlevering av narkotiske stoffer til politiet. Ordningene må sikre at 
taushetsplikten blir ivaretatt.  
Det kan se ut som om det er behov for å informere avdelingene om hvor sterkt 

taushetsplikten står. 
 

4 Pasient som ikke ønsker HLR. Denne pasienten har vært innlagt mange ganger 
grunnet flere vanskelig regulerbare lidelser/plager. Pasienten har også sterke 
smerter, dårlig økonomi, orker ikke flere komplikasjoner og sykehusopphold. Det 
var klart for oss at pasientens situasjon var sammensatt. Somatikk, psykiatri og 
sosilogi var perspektiver vi måtte ta med i vår vurdering. 
Etter drøfting konkluderte vi med at vår anbefaling er: HLR må utføres Sml. 
Helsepersonelloven §7 Behandlende lege må snakke med pasienten for å 
kartlegge behov for annen hjelp, f.eks om pasienten er depressiv, om 
livssituasjonen tilsier bistand fra andre. Smertebehandling må fortsatt prioriteres. 
 

5 Dement person innkalles til behandling/operasjon. Hvem informerer pårørende? 
Vår konklusjon og anbefaling var: Dette er et rutinespørsmål og ikke et etisk 
dilemma. 
Behandlende lege må gjøre seg kjent med pasienten på forhånd. Journal skal 
inneholde opplysninger om demens. Den som yter helsehjelp har ansvar for å se 
til at pasienten er samtykkekompetent (Pasientrettighetsloven §4.6). Dersom 
pasienten ikke er samtykkekompetent skal pårørende informeres.  
 

6 Sak om avslutning av intensiv behandling. Pårørende til pasienten ønsket at 
behandlingen skulle fortsette 1 døgn lenger enn behandlende lege. Legen mente 
videre behandling ikke var til pasientens beste, men heller påførte pasienten 
unødvendige plager. Pårørende ønsker at et familiemedlem (nevø) skal rekke 
fram for å ta avskjed. Pasienten hadde vært alvorlig syk en stund. Skal pasientens 
beste eller pårørendes behov for avskjed veie tyngst ved vurdering om behandling 
skal avsluttes eller ikke? Siden familien hadde visst om pasientens helsesituasjon 
lenge mente vi at hensynet til den ene som av (for oss) ukjente grunner ikke 
hadde kommet tidligere for å ta avskjed ikke kunne være god nok grunn til å 
påføre pasienten unødvendig plage. Vår anbefaling var: Pasientens beste skal 
være avgjørende og legen må vurdere eventuell avslutning av livsforlengende 
behandling ut fra dette. Pasienten har vært alvorlig syk en stund slik at de 
nærmeste pårørende har kunnet tatt avskjed. 
KEK mener at legens beslutning var akseptabel og anbefalingsverdig.  

 
Møter/kurs/seminarer 
1 av komiteens medlemmer deltok på innføringskurs for KEK medlemmer høsten 2014. 
3 av medlemmene i KEK deltok på høstseminar for KEK på Soria Moria høsten 2014. 
Høstseminaret er viktig for nettverksbygging og faglig påfyll. 
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2 av medlemmene deltok på nettverkssamling i Tromsø. 
KEK medlemmene har deltatt på avdelingsmøter og på kvalitetsuke for å informere om KEK 
arbeid og løfte fram behovet for etisk refleksjon på arbeidsplassen. Dette har vært svært 
nyttig. 
 
 
 
Arbeidsform 
Vi har faste møter en torsdag i måneden fra kl 13.00 til 15.00. 
Møtene arrangeres i Mosjøen, og medlemmer fra Mo i Rana og Sandnessjøen reiser hit, 
reisetid hver vei 1,5 time. 
Vi har mulighet for å møtes også på telestudio, og gjennomførte et telestudiomøte i 2014. 
 
Det er lagt ut informasjon om KEK og medlemmer i KEK på foretakets intranettsider. 
Det informeres ut i foretaket om at ansatte som ønsker å drøfte en sak kan ta kontakt med 
medlemmer i KEK. 
Dersom det er behov for å innkalle til hastemøte så avtales dette med leder. 
 
Det skrives referat fra alle møter disse lagres i E Phorte. 
 
Planer for 2015 , utfordringer for KEK 
KEK Helgelandssykehuset vil fortsette med sine faste møter i Mosjøen. I tillegg planlegger 
KEK-Helgelandssykehuset en nettverkssamling på Seløya (I Herøy) for alle KEK i Nord-
Norge. Å arrangere slik nettverksssamlinger går på omgang mellom de ulike foretakene. 
Vår komite startet opp arbeidet i 2011, og det er fortsatt behov for mer informasjon om KEK 
arbeid omkring i foretaket.  
 
I forhold til nasjonalt mandat for klinisk etikkomiteer i helseforetak, så har vi fortsatt 
utfordringer.  
I mandatet står det at KEK skal bidra til økt forståelse av forholdet mellom klinisk-etiske 
problemstillinger og spørsmål knyttet til ressursbruk og prioriteringer i helseforetaket. KEK 
har hittil ikke blitt involvert i denne type problemstillinger. 
 
 
 
Regnskap og budsjett 
 
KEK ved Helgelandssykehuset har blitt lovet eget budsjett, men er ikke gjort kjent med 
omfanget enda. Utgifter til KEK arbeidet blir dekket av de avdelinger hvor medlemmer i KEK 
er ansatt  
 
 
May Brit Larsen     Olav Rune Ertzeid 
Leder KEK Helgelandssykehuset    Sekretær 
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