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Årsmelding 2015  
 

Klinisk Etikk Komité 

Nordlandssykehuset HF 
 

Komiteen er oppnevnt av direktøren og har slikt mandat og sammensetning: 
 

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 
 

 

Medlemmer (2015) 
Klinikksjef   Jørgen Hansen  Akuttmedisinsk klinikk (leder) 

Sykehusprest     Rolf Schjem   Klinisk service og rehabilitering 

Fagdirektør  Otto Mathisen   Fagavdelingen  

Professor, dr. philos Berit Støre Brinchmann         Universitetet i Nordland,  

Fagavdelingen (etikkrådgiver) 

Foretaksadvokat Ann-Elisabeth Rødvei Helse Nord RHF 

Jurist   Eystein Præsteng-Larsen Fagavdelingen  

Sykepleier,  Gøril Johnsen   Kirurgisk avdeling, ass. Enhetsleder                          

                                                                                   (sluttet) 

Psykiater/overlege Knut Kjerpeseth 

Lege Tor Erik Tendeland  Stokmarknes 

Overlege Kirsti Neset   Barneavdelingen 

Sykepleier  Knut Dybwik   Intensiv avdeling 

Lege   Mathilde Johnsen  Nevrologisk avdeling 

   Janne Løvdal 

   Helge Jenssen   Brukerrepresentant 

Carl Eliassen   Brukerrepresentant (vara) 

 

 

Klinisk etikk-komité - arbeidsform 

Komiteen skal ikke avgjøre vanskelige etiske dilemma, men sørge for en bred og åpen 

drøfting. Dette kan gi kunnskap til hjelp i lignende situasjoner seinere. 
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Vi ser på vår funksjon som rådgivende i etiske spørsmål. Vi er et forum for diskusjon av 

vanskelige problemer i situasjoner der ingen løsning synes opplagt, både før beslutning tas og 

i ettertid. 

Komiteen vil bidra til å øke etisk kompetanse i helsefaglige spørsmål, ved å arrangere 

seminarer, undervisning etc. 

Drøftingene kan skape økt bevissthet rundt etiske spørsmål og gjøre det lettere for 

avdelingene og den enkelte å begrunne sin oppfatning. 

Normalt har komiteen ett møte per måned, foruten ”hastemøter” der hele eller deler av 

komiteen innkalles på kort varsel. Man arrangerer videre ett til to internseminarer for KEK-

medlemmene per år, og ett internseminar for sykehusets ansatte. 

 

Sekretæren skriver kortfattet referat etter hvert møte, som sendes KEK`s medlemmer via mail. 

Ved ”hastemøter” med eksterne deltakere, sendes referat i posten for godkjenning, for å unngå 

sensitive pasientopplysninger på mail. Kortfattet referat fra pasientsaker arkiveres i pasientens 

journal.  Pasient/pårørende møter normalt ikke i KEK, men kan innkalles i spesielle tilfeller, 

og etter eget ønske. Pasient/pårørende skal informeres om at saken drøftes i KEK. 

 

Pasientcaser og/eller referater fra KEK offentliggjøres ikke på Pulsen el lignende, av hensyn 

til taushetsplikten. 

 

 

 

Kontakt 
Henvendelser skjer fortrinnsvis til komiteens leder, eventuelt til komiteens øvrige 

medlemmer.  

Saker som meldes komiteen skal normalt også meddeles avdelingens ledelse 

 

Møter i 2015 
I 2015 var det 5 ordinære møter i komiteen, og ett ”hastemøte”.  Internseminar med innføring 

i etisk teori og «trening» på løsning av case etter SME-modellen, diskusjon rundt filmen 

«Svikt inn i døden»(Nrk, 03.03.15) 

 

 

 

Kort oversikt over behandlede saker 
1. Sak fra psykiatri vedrørende diskusjon av behandlingsopplegg med spørsmål knyttet til 

tvang 

 

2.Sak fra medisinsk klinikk(lunge) om det er etisk riktig å tilby svekket MS-pasient 

respiratorbehandling.   

KEK anbefalte alternative behandlingstilbud, og også opprettholdelse av god dialog med 

pårørende.  Det ble gjennomført et møte med pårørende i etterkant av KEK-møtet, der 

representant fra KEK deltok (hastesak).  
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3.Sak meldt fra sykepleiere vedrørende åpne arbeidsstasjoner og problemer med ivaretakelse 

av taushetsplikten i sykehusets nye lokaler.   

Flertallet i KEK mente at saken bør meldes som en avviksmelding, men at saken også har en 

klar etisk dimensjon. Det var enighet om at KEK bør følge opp saken ved å skrive brev til 

ansvarlig ledelse der man påpeker de etiske problemstillingene saken reiser.  

Brukerrepresentant i KEK har også tatt opp saken i brukerutvalget, og den ble  presentert på 

regionalt nettverksmøte for KEK i Helse Nord på regionalt nettverksmøte arrangert av KEK 

Helgelandssykehuset. 

 

4.Gjennomgang av ulike «etikk»prosjekter i sykehuset: 

- Hvordan man møter pasienten 

- Et vennligere sykehus 

- Mat og estetikk 

- Kommunikasjon med leger 

 

 

5.Pasient ved SPIS – Hvilken rolle skal spesialisthelsetjenesten ved SPIS ha, når 

behandlingen av pasientens psykiske tilstand synes å være nytteløs. 

KEK støtter vurderingen om at det ikke synes hensiktsmessig å behandle pasienten ved tvang, 

og at tilbudet til pasienten i spesialisthelsetjenesten skal minimaliseres. Dette også sett i 

forhold til prioriteringen av andre behandlingstrengende pasienter. Det anbefales et godt 

samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, for å sikre pasienten et 

best mulig tilbud tilpasset hennes situasjon. 

 

6. Stadig utsettelser av transporter/tilbakeføringer av pre-/terminale pasienter fra NLSH HF til 

lokalsykehus/hjem med ambulansefly. 

KEK støtter at problemstillingen løftes opp på et høyere nivå, for å søke å avhjelpe 

situasjonen for denne pasientgruppen. KEK sender henvendelse til medisinsk direktør, med 

anmodning om å bringe saken videre til regionalt nivå. Videre går henvendelsen i kopi til 

UNN/AMK, som koordinerer flytransportene i regionen  

 

 

Eksterne seminarer 

Tre medlemmer av KEK deltok på regional KEK-samling(Helse Nord) arrangert av 

KEK/Helgelandssykehuset, våren 2015 

 
Et  medlem av KEK deltok på nasjonal etikk-konferanse: På god vei…, Oslo 25-

26.11.15(samarbeid om etisk kompetanseheving i kommunene, og psykiske helsetjenester, 

etikk og tvang) 

 

Foredrag og formidling 
Berit Støre Brinchmann:    

1. Deltatt i radioprogram, direktesending Ekko, P2, 11.05.15.   Tema: Etikk i 

nyfødtmedisin 

2. Hafjell, Øyer:   Dagskonferanse, Rådet for sykepleieetikk:  Etisk teori og etiske 

dilemmaer, 13. mai, 2015 

3. KEK-Seløya, (KEK- Helse Nord), 10 og 11.06.15:  -    Saker behandlet i KEK 

Nordlandssykehuset 2015:  Etiske utfordringer i forhold til taushetsplikt ved «åpne» 

arbeidsplasser i nysykehuset 
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4. Svolvær:   UHT konferansen i Svolvær 1 oktober 2015  - Hverdagsetikkprosjektet :   

Etiske utfordringer  i forhold til pårørende – sykepleieres perspektiv 

5. Lillehammer:  Etisk teori og etiske dilemmaer.  Foredrag prosjekt «Rom for 

refleksjon», Sykehuset Innlandet, Lillehammer, 13. oktober, 2015, kl 12.15 til 13.30. 

6. Nordlandssykehuset -  foredrag   HBEV – lederseminar NLSH, 10.12.15:   Verdibasert 

sykehusdrift? 
 
 

Relevante  vitenskapelige publikasjoner (etikkforskning): 
2015: Ethical challenges related to next of kin: Nurses`perspectives( Tønnessen, S, 

Solvoll, B-A, Brinchmann, BS). Nursing Ethics.  

2015: Experiences of moral challenges in everyday nursing practice –in light of 

nursing staffs` selfunderstanding (Kristoffersen, M, Friberg, F, Brinchmann, 

BS) (akseptert) 

 

 

 
 

 


