
Årsrapport 2019 

KEK Helgelandssykehuset 

 

Medlemmer:  

MayBrit Larsen leder KEK   Avd.leder  intensiv/akuttmottak   

     Sandnessjøen 

Barbro F. Kvandal sekretær KEK Avd.leder Døgnavd. DPS Mosjøen 

Kari Bruheim   Anestesilege og psykiater, palliativt team   

   Sandnessjøen 

Doris Pastow   Kirurgisk overlege Kir.avd Mo i Rana 

Solveig Hagen   Konst. overlege Med. avd. Mo i Rana  

  

Peggy Bolstad Davidsen   Intensivsykepleier Døgnavd. DPS Mosjøen 

 

 

Arbeidsform 

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

15.00. Komiteen arrangerte 3 Skypemøter.  

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 2019, hvorav 3 av møtene var på 

Skype. 



4. og 5. juni arrangerte KEK Helgelandssykehuset regional KEK-samling på Vega. Vi var 

tilsammen 21 deltakere i flotte omgivelser på Vega Havhotell. Det ble søkt Helse Nord om 

midler for å arrangere samlingen, og vi fikk tildelt 40 000 kr. Program for dagene vedlegges. 

Nytt medlem; Kari Bruheim; deltok på innføringsseminar på Soria Moria 28. og 29. oktober. 

Solveig Hagen, som også er nytt medlem, fikk ikke plass og deltar på innføringsseminar 2020. 

 I tillegg har 3 medlemmer deltatt på Høstseminar ved Soria Moria 14. og 15. november.  

 

I 2019 har vi hatt 5 meldte 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 2019. 

Tilbakemelding på meldt sak fra Intensiv og DK. 

Viser til meldt sak vedr. uetisk behandling av pasient. Det gjelder en multisyk svært gammel 

pasient med bl.a KOLS grad 3, hjertesvikt, vurdert - HLR/- Resp. Innlagt med forverring av 

hjerte-lungesykdom. I samråd med pårørende ble det på dagvakta besluttet at man skulle 

behandle aktivt ett døgn for å se om pas. responderte på behandlingen før man evt. 

vurderte å slutte. På natta blir pas. akutt urolig og motsetter seg behandling. Dette medfører 

at man må holde pas. og benytte makt og sedering for å få pasienten til å akseptere 

behandlingen. Det tar ca. 3 timer før situasjonen har roet seg, og det stilles flere ganger 

spørsmål om dette er etisk forsvarlig. Skal man tvinge pas. til noe han/hun klart gir uttrykk 

for at vedkommende ikke vil? Anestesilege stiller også spørsmålstegn ved dette, men det 

besluttes av bakvakt (som har vært her hele tiden), at man skal fortsette p.g.a at dette var 

besluttet på dagvakten. 

Henvendelsen kommer til KEK for å løfte de etiske betraktningene opp slik at man blir mere 

bevisst på etikk i behandlingen av eldre kronikere. 

Hva er problemet?  

- Uenighet i behandlerteamet 

- Når blir det rett å avslutte behandlingen? 

- Tvang 

 

Fakta i saken: 



- Multisyk pasient 

- Delirisk 

- Akutt innleggelse 

- Pasienten motsetter seg 

- Besluttet sedering med dårlig effekt 

- Behandling avsluttet neste døgn 

- Pasienten døde  

 

Berørte parter: 

- Pasient 

- Pårørende 

- Vaktteam; sykepleier (meldte saken), lege; medisinsk vakt, LIS, anestesilege 

 

Relevante verdier: 

- Pasientautonomi; hva ønsker pas. før delir? Samtykkekompetanse? 

- Ikke – skade prinsippet 

- Velgjørenhetsprinsippet 

- Rettferdighetsprinsippet (knappe ressurser) 

 

Aktuelle lover/forskrifter: 

- Øyeblikkelig – hjelp prinsippet 

- Pasientrettighetsloven 

- Helsepersonelloven §7 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-

64#KAPITTEL_2  

- Straffeloven §17 (nødrett) 

 

Handlingsalternativer: 

- Sedasjon for å kunne gi behandling 

- Unnlate behandling og gi palliativ behandling 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64#KAPITTEL_2


Tilbakemelding/anbefaling fra KEK: 

Informasjon om at pasienten har akseptert behandling før hun /han ble delirisk senker 

terskelen for bruk av sedasjon for å kunne gi videre livreddende behandling. Etter å ha fått 

mere detaljert informasjon i saken fremstår tidsperspektivet som et viktig moment. 

Vakthavende overlege er ansvarlig for å vurdere pasientens tilstand og evt. revurdere tiltak 

som er oppstartet. Pasienten skulle etter vår vurdering ha fått sedasjon og behandling 

umiddelbart da han/hun begynte å vise motstand mot behandling p.g.a delir. Det vurderes 

som uetisk å gi pasienten behandling i 3 timer der hun/han aktivt motsetter seg behandling.  

Saken er behandlet uten involvert personell tilstede. Vi ønsker gjerne tilbakemelding på vår 

vurdering, samt deltakelse av involvert personell på et senere KEK-møte.  

 

Tilbakemelding på meldt sak til KEK fra TSB. 

 

Viser til meldt fra ruskonsulent i VOP til KEK Helgelandssykehuset.  

Saken gjelder en gruppe pasienter innen TSB med alvorlig og vedvarende 

avhengighetsproblematikk. Behandlingsforløp med oppstart i poliklinikk, gjentatte 

døgninnleggelser TSB, brukerstyrt seng, krise/akuttinnleggelser, intox, medikamentell 

behandling (Antabus), oppfølging i poliklinikk mellom innleggelser. Likevel ingen endring av 

drikkemønster med unntak av ved døgnplassering. Ingen nytteeffekt av behandling, men 

alvorlig problematikk. 

Melder ønsker hjelp til vurdering av hva som anses forsvarlig i slike saker. 

Etiske problemstilling: 

Skal pasienten fortsatt få gjentatte behandlinger av spesialisthelsetjenesten. 

Fakta i saken: 

- Langvarig rusproblematikk 

- Gjentatte innleggelser i spesialisthelsetjenesten 

- Åpenbar lite/ingen nytte av behandling 

- Medikamentell behandling med Antabus 

- Ingen endring av drikkemønster 

Berørte parter: 

- Pasienten selv 

- Behandlere (spesialisthelsetjenesten og kommune) 

- Andre pasienter som ikke får plass/tilbud på grunn av kapasitet 

- Pårørende 

Aktuelle lover og verdier: 

- Rettferdighetsprinsippet 



- Velgjørenhetsprinsippet 

- «Ikke skade» prinsippet 

- Pasientrettighetsloven 

- Ø-hjelps prinsippet 

- Spesialisthelseloven 

 

Behandlingsalternativer 

- Vil være avhengig av grunnlidelsen.  

- «Stormøte» med pasient og behandlingsteam. 

- Sette konkrete mål – hva gjøres hvis ikke det som er bestemt etterfølges? Får dette 

følger, evt. hvilke følger? 

- Strukturere/ samle trådene; hva har fungert/ikke fungert tidligere. 

- Bedre samarbeidet med somatikken og andre samarbeidsparter. 

- Fortsette som før.. 

- Avslutte behandling i spesialisthelsetjenesten. 

 
 

Konklusjon/anbefaling fra KEK: 

 Kalle inn til «stormøte» med involverte behandlere hvor en setter konkrete mål, samt 

hva skjer hvis ikke disse etterfølges. (I samråd med pasienten). 

 Når ø-hjelp paragrafen kommer inn kan vi ikke nekte å behandle pasienten. 

 

 

Planer for 2020 

• Vi fortsetter med månedlige møter i Mosjøen eller via Skype. 

• Delta på regional KEK-samling på Kjerringøy 10. og 11. juni. 

• Flest mulig av medlemmene skal delta på Høstseminaret 16. og 17. november på 

Soria Moria. 

• Solveig Hagen skal delta på innføringsseminar 12. og 13. oktober på Gardermoen. 

• Vi har et ønske om få til å arrangere en felles fagdag med etikk som tema for hele 

Helgelandssykehuset høsten 2020. 

 

 

 

 


