
 

Årsmelding 2017 

Klinisk Etikk Komité 

Nordlandssykehuset HF 

 

 

Komiteen er oppnevnt av direktøren og har følgene mandat : 

Klinisk etikk komité ved Nordlandssykehuset HF skal bidra til klinisk etisk refleksjon, 

bevissthet og kompetanse ved å: 

 utvikle og samle kompetanse om medisinsk etiske spørsmål 

 være forum for kartlegging og drøfting av etiske dilemma som fremmes for utvalget 

 gi råd i konkrete saker som bringes inn for utvalget 

 bidra til etisk bevisstgjøring og debatt i pasientrettet arbeid 

 gi generelt veiledende informasjon om medisinsk etiske spørsmål 

 

 

Komiteen har i 2017 hatt følgende sammensetning:  

Anestesilege  Jørgen Hansen  Akuttmedisinsk klinikk (leder) 

Jurist    Eystein Presteng-Larsen Fagavdelingen (sekr. vår 2017) 

Sykehusprest  Ingeborg Overvoll  Klinisk service og rehab. (sekr. høst 2017) 

Rådgiver   Otto Mahisen   HR-avdelingen 

Psykiater  Knut Kjerpesesth  Avd.leder Spesialpsykiatrisk avdeling 

Overlege  Kirsti Neset   Barneavdelingen 

Sykepleier  Knut Dybwig   Intensivavdeling 

Lege (lungespes.) Tor Erik Tendeland  Stokmarknes 

Brukerrepr.  Helge Jenssen    

Brukerrepr. vara Carl Eliassen 

 

 

Arbeidsform 

Komiteen har 10 faste møter i året – ett pr. måned utenom sommerferie. I tillegg kalles det inn 

til hastemøter der hele eller deler av komiteen samles på kort varsel dersom en sak krever rask 

behandling. I tillegg samles komiteen 1-2 ganger i året til internseminar.  

Komiteen er et rådgivende organ og et forum for diskusjon av vanskelige problemer og 

situasjoner der ingen løsning synes opplagt. Komiteen skal ikke avgjøre vanskelige etiske 

dilemma, men sørge for en bred og åpen drøfting av case. 



Drøftingen er ment å skape økt bevissthet rundt etiske spørsmål og skal bidra til at flest mulig 

sider av en sak belyses. 

Henvendelser skjer til komiteens leder eller til sekretær. Komiteen er oppnevnt som en støtte 

til det kliniske personellet i sykehuset, men alle involverte i en sak kan be om at saken tas til 

KEK, for eksempel fastlege eller pasient/pårørende. Saker som meldes skal normalt også 

meddeles avdelingens ledelse. 

Drøftingen foregår etter SME-modellen som er utarbeidet ved Senter for medisinsk etikk ved 

UiO. Saken anonymiseres og deles ut skriftlig i starten av møtet. Det skrives referat etter hvert 

møte, som sendes KEK’s medlemmer via e-post. Pasienten skal informeres om at saken 

drøftes i KEK og kortfattet referat arkiveres i pasientens journal. 

Pasient/pårørende kan møte i KEK. Dette krever solid forarbeid og god møteledelse, slik at 

alle parter blir godt ivaretatt i drøftingen. KEK i Nordlandssykehuset har høsten 2017 startet 

et arbeid for å forberede seg på oftere å ta imot pasienter og pårørende i møtene.   

 

 

Aktivitet i 2017 

 

Saker 

Komiteen har behandlet 6 saker i 2017 

Et flertall av sakene har berørt tema rundt avslutning av livsforlengende behandling. 

  

Regional nettverksssamling i Henningsvær 

KEK i Nordlandssykehuset sendte 3 representanter til nettverkssamling i Henningsvær 

22. og 23. mai. I tillegg til samtaler rund case, hadde samlingen fokus på avsluttende 

behandling og overbehandling av alvorlig syke pasienter. 

 

Etikkrefleksjonsgrupper 

Det ble etablert én etikkrefleksjonsgruppe i Nordlandssykehuset avd. psykiatri i 2017. 

Gruppen ble startet etter besøk med informasjon fra et medlem i KEK. Gruppen ledes av 

en ansatt som har tatt fasilitatorkurset på Senter for medisinsk etikk. Gruppen møtes hver 

14 dag og består av både miljøpersonale og behandlere. Avdelingen er svært fornøyde 

med dette opplegget og bidrar nå med å spre informasjon om arbeidsformen til andre 

avdelinger.  

Sekretær har mottatt én forespørsel om å stå som «referanse» for fasilitatorutdanningen i 

forbindelse med søknad om permisjon for å ta kurset, samt én forespørsel om å komme til 

en somatisk avdeling for å informere om SME-modellen og om etikkrefleksjonsgrupper. 

Det er gledelig at dette engasjementet finnes i sykehuset. 



  

Regnskap og budsjett 

Komiteens tidligere budsjettpost for innleie av ekstern konsulent opphørte fra 1. januar. 

Komiteen har et budsjett på 95 000NOK til kurs, konferanser og møteutgifter. 

 

Utfordringer i 2018 

Komiteen vil i 2018 arbeide videre med å legge til rette for å invitere pasienter og pårørende 

inn i møtene. Dette har vært tema gjennom hele høsten og vi har bedt om at det settes av til 

erfaringsdeling rundt dette på nettverkssamlingen i Hammerfest i juni.  

Komiteen ser også at KEK-arbeidet må synliggjøres i sykehuset. Det er et kontinuerlig arbeid 

å sørge for at personalet vet om den muligheten de har til å fremme saker til komiteen. Det 

legges planer for å gjøre komiteen bedre kjent i sykehuset gjennom 2018. 

 

Bodø, 23. mars 2018. 

 

 

Jørgen Hanssen       Ingeborg Overvoll 

Leder         Sekretær 

 

 

 


