
Årsrapport 2018 

KEK Helgelandssykehuset 

 

Medlemmer:  

MayBrit Larsen leder KEK   Avd.leder  intensiv/akuttmottak Sandnessjøen 

Barbro F. Kvandal sekreter KEK Avd.leder Døgnavd. Psykiatrisk senter Mosjøen 

Ørjan Svenøy   Behandler VOP Mo i Rana (sluttet til sommeren) 

Doris Pastow   Kirurg  Kir.avd Mo i Rana 

Frank Wesling   Anestesilege anestesi Sandnessjøen (sluttet våren) 

Peggy Bolstad Davidsen   Intensivsykepleier   Døgnavd. Psykiatrisk senter Mosjøen 

 

 

Arbeidsform 

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

15.00. Komiteen arrangerte fire 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. 

 

Økonomi. 

KEK Helgelandssykehuset har eget budsjett. 

 

Aktiviteter 

KEK Helgelandssykehuset har gjennomført totalt 8 møter i 2018, hvorav 4 av møtene var på 

telestudio/skype. 

26. og 27. april var lokal KEK samlet på Dønna på lunsj til lunsj samling.  

13. og 14. juni var det regional KEK-samling i Hammerfest. Arrangør var KEK Finnmark. Alle 

KEK-komiteer i Helse Nord var representert. Vi var representert med alle medlemmene. 

 I tillegg har 2 medlemmer deltatt på Høstseminar ved Soria Moria 19. og 20. november.  



Det nyeste medlemmet Peggy Bolstad Davidsen fikk gjennomført innføringskurset på Soria 

Moria 22. og 23. oktober. 

2018 har vært preget av mye jobbing med å rekruttere nye medlemmer til KEK. Januar 2019 

fikk vi endelig på plass 2 nye medlemmer. 

 

 I 2018 har vi hatt få saker, men vi har vært på offensiven med å få nye saker. I tillegg har vi 

jevnlig drøftet KEK-saker fra SME for å holde SME – modellen med diskusjoner vedlike. 

Vi har også eget ikon på forsiden av intranett, der vi legger ut månedens KEK – case. Denne 

ligger ute i 4-6 uker, og oppfordrer alle i Helgelandssykehuset om å drøfte saken i egen 

avdeling. Etter 8 uker kommer vi med konklusjon fra KEK, samt ny månedens case. Vi ser at 

dette har hatt positiv effekt, og at etikk har blitt mere aktuelt i arbeidshverdagen.  

KEK deltok med innlegg på Kvalitetsdager i Helgelandssykehuset, der vi oppfordret til å 

melde flere saker. Innlegget skapte stort engasjement. 

VI velger å legge ved 2 av sakene vi har hatt til drøfting i 2018. 

 

1. Meldt sak fra medisinsk avdeling 

 

Etiske problemstilling: 

Er pasienten samtykkekompetent? Virker som det varierer. Ambivalens i f.h.t at pasienten 

ønsker å leve, samtidig som hun ikke ønsker å motta det som kan tilbys av behandling/hjelp. 

 

Fakta i saken: 

- Slag, svelgeproblem 

- Får ikke i seg næring/væske på naturlig måte 

- Pasient er informert om situasjon og behandlingsalternativ 

- Uten behandling vil pasienten dø 

- Pårørende er informert og mener pasient bør få bestemme selv 

- Pasient motsetter seg behandling ved at hun har revet ut sonde flere ganger 

- Pasient gir tydelig uttrykk for at hun ikke ønsker behandling 

 

Berørte parter og deres syn: 

- Pasient, som ikke ønsker behandling, men som ønsker å leve 

- Pårørende, som mener pasienten må få bestemme selv 

- Behandlere/helsepersonell 

- Sykehjem, som ikke ønsker å ta imot pasienten uten sonde 

- Sykehuset, som tilbyr alternativ behandling 



Aktuelle verdier: 

- Pasientautonomi 

- Ikke-skade-prinsippet 

- Velgjørenhetsprinsippet 

Aktuelle lover/retningslinjer: 

- Helsepersonelloven 

- Pasient –og brukerrettighetsloven § 4A - 3 og 4A – 5 

Handlingsalternativer: 

- Ernæring mot pasientens vilje 

- Unnlate behandling og la pasienten dø 

- Revurdere svelgefunksjon (j. før pasientjournal) 

 

Konklusjon/anbefaling fra KEK: 

På bakgrunn av helhetsvurdering sett i sammenheng med vedlagt lovtekst, anbefaler KEK at 

det ikke settes i gang behandling mot pasientens vilje. 

 

§ 4A-3.Adgang til å gi helsehjelp som pasienten motsetter seg 

Før det kan ytes helsehjelp som pasienten motsetter seg, må tillitskapende tiltak ha vært 

forsøkt, med mindre det er åpenbart formålsløst å prøve dette. 

Opprettholder pasienten sin motstand, eller vet helsepersonellet at vedkommende med 

stor sannsynlighet vil opprettholde sin motstand, kan det treffes vedtak om helsehjelp 

dersom 

a) en unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig helseskade for pasienten, og 

b) helsehjelpen anses nødvendig, og 

c) tiltakene står i forhold til behovet for helsehjelpen. 

Selv om vilkårene i første og andre ledd er oppfylt, kan helsehjelp bare gis der dette etter 

en helhetsvurdering framtrer som den klart beste løsningen for pasienten. I vurderingen 

av om slik helsehjelp skal gis, skal det blant annet legges vekt på graden av motstand 

samt om det i nær fremtid kan forventes at pasienten vil kunne gjenvinne sin 

samtykkekompetanse. 

0 Tilføyd ved lov 22 des 2006 nr. 99 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 24 okt 2008 nr. 1140). 

 

 

https://lovdata.no/LTI/lov/2006-12-22-99
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2008-10-24-1140


 

 

 

 

1. Meldt sak fra psykiatrien. 

Avd. leder ved psykiatrisk døgnavdeling ble kontaktet av politiet i forbindelse med straffesak. 

Tidligere innlagt pasient hadde anmeldt medpasient, som var innlagt på samme tid, for 

seksuelle tilnærmelser/trakassering. I følge politiet inneholdt anmeldelsen klart straffbare 

forhold. Problemet for etterforskningen var at melder kun husket fornavnet på medpasient 

anmeldelsen gjaldt. Politiet hadde fått tilgang til deler av fornærmedes journal, der det 

fremkom at grensesetting overfor medpasient hadde vært tema i samtaler med behandler.  

Politiet etterspør derfor om avdelingen kan oppgi fullt navn på tidligere innlagt pasient som 

er anmeldt?  

Etiske problemstilling: 

Skal helsepersonell gi informasjon til politiet for oppklaring av straffesak? Pasient har 

anmeldt medpasient for seksuell trakassering/tilnærmelser 

Fakta i saken: 

Begge var innlagt i døgnavdeling samtidig 

Politiet ønsker opplysninger 

Grensesetting i f.h.t medpasient hadde vært tema i samtaler under innleggelsen 

Pasient/fornærmede som har anmeldt forholdet 

Berørte parter og deres syn: 

«Tiltalte», som foreløpig er uvitende om anmeldelsen 

Politiet 

Ansatte ved Døgnavdelingen 

Aktuelle verdier: 

Ikke – skade – prinsippet 

Rettferdighetsprinsippet  

Velgjørenhetsprinsippet Pasientrettighetsloven 

Aktuelle lover/retningslinjer: 

Taushetsplikt 

Helsepersonelloven kap. 5 §21 



Helsepersonells taushetsplikt, rundskriv 15-6/2010 

Rundskriv om helsepersonellets taushetsplikt om utlevering av pasientopplysninger til 

politiet. 

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsepersonellets-taushetsplikt-rett-og-plikt-

til-a-utlevere-pasientopplysninger-til-politiet 

Handlingsalternativer: 

Gi aktuelle opplysninger til politiet, eller ikke gi opplysninger j.før taushetsplikten. 

Konklusjon/anbefaling fra KEK: 

Med bakgrunn i ovennevnte rundskriv om helsepersonellets taushetsplikt om utlevering av 

pasientopplysninger, har ikke helsepersonell mulighet til å gi ut opplysninger til politiet i den 

aktuelle saken. 

 

Planer for 2019 

 Vi fortsetter med månedlige møter i Mosjøen. 

 Flest mulig av medlemmene skal delta på Høstseminaret 14. og 15. november. 

 Nye medlemmer skal delta på innføringskurset 28. og 29.oktober. 

 Arrangere regional nettverkssamling for alle KEK-komiteer i Helse Nord på Vega 4. og 

5. juni. 

 

 

 

 

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsepersonellets-taushetsplikt-rett-og-plikt-til-a-utlevere-pasientopplysninger-til-politiet
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsepersonellets-taushetsplikt-rett-og-plikt-til-a-utlevere-pasientopplysninger-til-politiet

