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Årsmelding 2011  
 

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 (2011) 
Klinikksjef   Jørgen Hansen  Akuttmedisinsk klinikk (leder) 

Sykehusprest     Rolf Schjem   Klinisk service og rehabilitering 

Fagdirektør  Otto Mathisen   Fagavdelingen 

Sjefspsykolog  Berit H.S. Sørvig  BUPA-Langtidsenheten  

Overlege  Gyro Aas Herder  Barneavdelingen 

Spesialsykepleier  Hellfrid Storvik  Medisinsk avdeling 

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

Fagavdelingen (sekretær, etikkrådgiver) 

Fysioterapeut,  Grethe Rønvik   Habiliteringsenheten for voksne 

spesialist i klinisk sexologi, brukerrepr 

Foretaksadvokat Ann-Elisabeth Rødvei Helse Nord RHF 

Jurist   Eystein Præsteng-Larsen Fagavdelingen  

Sykepleier,   Gøril Johnsen   Kirurgisk avdeling, ass. enhetsleder  

Overlege, PhD Karl Bjørnar Alstadhaug Nevrologisk avdeling (vikar for Jørgen    

    Hansen høsten 2011) 

 

 

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. 

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. 
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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 2011 
I 2011 var det 8 ordinære møter i komiteen, og 3 ”hastemøter”.  

 

Kort oversikt over behandlede saker 

 
Sak vedr avslutning av livsforlengende behandling 

 

Høringsuttalelse ad  reviderte etiske retningslinjer(Helse Nord) 

 

Arbeidsgruppe ad ivaretakelse av avdøde som bringes til sykehuset 

 

Hvordan involvere Lofoten og Vesterålen i KEK NLSH? 

 

Arbeidsgruppe ad AHRL – retningslinjer 

 

Sak vedr avslutning av hjemmerespiratorbehandling 

 

Sak vedr spm om brudd på taushetsplikt og bruk av tvang ved behandling som ikke hjelper 

 

Medikamentmisbruk og spørsmål om meldeplikt i forhold til bilkjøring og arbeidsgiver 

 

Nyrekruttering i KEK 

 



 

 3 

Diskusjon av sykehusets situasjon i media (korridorpasienter og økonomiske nedskjæringer) 

 

Forslag fra kommuner i Salten: Samhandling m/ inn og utskrivning av pasienter (forslag om 

at pasienters problemer drøftes i KEK). 

 

 

 

 

Interne seminarer 
01.12.11: Juleseminar. Hjemmerespiratorbehandling i et framtidig ressursperspektiv  

v/Knut Dybwik 

 

Eksterne seminarer 

Et medlem av KEK deltok på nasjonal idedugnad om psykiatri og rus (17.02.11) 

 

12. og 13.05.11. KEK NLSH arrangerte Regional KEK-samling for Helse Nord  med 21 

deltakere fra KEK Helse Finnmark, KEK UNN, KEK NLSH og KEK Helgeland (Vedlegg 1).   

 

Komiteen hadde 4 medlemmer med på KEKs høstmøte.  

 

 

Foredrag og formidling 
Hellfrid Storvik: Seminar om kvalitet, trygghet og respekt 

Karl Bjørnar Alstadhaug og Grethe Rønvik: Orienteringsmøte om KEK (Salten GPS) 

 

Berit Støre Brinchmann: 

13.01.11:  Foredrag om KEK på Faggruppesamling Helgelandssykehuset, Mosjøen. 

20.01.11:  Kåseri om KEK, kliniske etikk-komiteer,  Mastersamling i Helseledelse, Helse 

Nord, Bodø. 

28.04.11. kl 19.00 – 20.00. ”Forskning og erfaring med klinisk etiske problemstillinger”. 

Medisinsk filosofisk forum i Nord, Molostua, Bodø. 

05.04.11. kl 14.00 – 15.00.   KEK-arbeid i sykehus. Lederopplæring, Helse Nord. 

12.05.11:  Foredrag om KEK-arbeid, Regional KEK-samling, Helse Nord, Saltstraumen. 

14.09.11: “Etikken mellom system og individ - etikkens rolle i kvalitetsarbeidet. Hvordan 

jobbes det med etiske utfordringer og vurderinger i vårt sykehus.” Foredrag styreseminar, 

Nordlandssykehuset HF, Bodø. 

22.11.11: Spørsmål om fortsatt bruk av tvang- Vanskelig sak fra psykiatrien.  Nasjonalt 

høstseminar for kliniske etikk-komiteer. Soria Moria.  

 

 

Publikasjoner 
Berit Støre Brinchmann: 

Veien blir til mens jeg skriver.   Om etikk, verdier, engasjement og skriving, UiN-rapport, Nr.  

6 - 2011 

Kvalitet, trygghet og respekt.  Dilemma. Sykepleien 3. mars, 2011(Vedlegg 2). 

Til barnas beste. Dilemma. Sykepleien, 5. mai, 2011(Vedlegg 3). 

Når logoen blir stemplende. Dilemma. Sykepleien, 18. august, 2011(Vedlegg 4). 

Ugreit å filme på sykehus. Dilemma. Sykepleien, 26. oktober, 2011 (Vedlegg 5). 
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Home mechanical ventilation and specialized health care in the community: “Between a rock  

and a hard place" (Dybwik, K, Nielsen, EW, Brinchmann, BS) BMC Health Services 

Research 2011, 11:115. 

 

“Fighting the system”: Families caring for ventilator-dependent children and adults with  

complex health care needs at home. (Dybwik, K, Tollåli, T, Nielsen, EW, Brinchmann, BS)  

BMC Health Services Research 2011, 11:156. 

 

The challenge of integrating ethics of justice and ethics of care in neonatal nursing (Hall,  

EOC, Brinchmann, BS, Aagard, H) Nursing Ethics(publisert online desember 2011) 

 

Ethical challenges in home mechanical ventilation- a secondary analysis (Dybwik, K,  

Nielsen EW, Brinchmann BS) Nursing Ethics(publisert online 19.12.2011) 
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Vedlegg 
 

 

 
 

”Vårseminar for KEK i Helse Nord”  
Saltstraumen hotell 12. og 13. mai 2011 
 

Torsdag 12. mai 

Felles transport med buss til Saltstraumen avgår 11.45 fra Hovedinngangen Nlsh og deretter 

flyplassen kl 12.00. 

 

12.45 – 14.00  Ankomst, innsjekking på hotellet og lunsj 

 

14.00 – 17.00 (inkludert kaffepause)  

 

Velkommen v/ Jørgen Hansen, KEK Nlsh. 

 

KEK arbeid i Helse Nord. Alle KEK presenterer selvvalgt kasuistikk/sak med løsningsforslag 

og arbeidsmetode + diskusjon 

 

17.00 – 17.30 KEK og rus/psykiatri. 

Siste nytt fra nasjonalt seminar 17. februar 2011.v/ Berit Sørvig, KEK Nlsh 

 

17.30 – 18.30.  ”Klinikkens skjulte verdier” – presentasjon av doktorgradsarbeid med 

diskusjon  

v/ Kari M. Agledahl, KEK Helse Finnmark 

 

Rusletur/ fisking, uformelle samtaler 

 

20.00  Middag 

 

Fredag 13. mai 

 

08.00- 09.00  Frukost  

 

09.00 – 11.00 inklusive pause Regionalt KEK-samarbeid i Helse Nord - hva vil vi, og hvor 

skal vi?  Neste års vårseminar? Annet? 

 

11.00 – 12.30 ”Hjemmerespiratorbehandling og etikk” - presentasjon av doktorgardsarbeid, 

med diskusjon v/Knut Dybwik, Nordlandssykehuset 

 

12.30- Lunsj og Utsjekk – avreise. Felles buss avgår 13.00 

 

 

Velkommen ønsker KEK i Nordlandssykehuset 
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Berit Støre Brinchmann om kjerneverdiene i sykehus 

Kvalitet, trygghet og respekt 

Publisert: 18.03.2011  

Kvalitet, trygghet og respekt er verdier det kan være 

vanskelig å leve opp til i en travel sykehushverdag, med 

lite ressurser og stramme budsjetter.   

De regionale helseforetakene er bærere av de felles nasjonale verdiene som ble vedtatt i 2002 

ved innføring og oppstart av Helseforetaksreformen i Norge. Helse Nord skal for eksempel 

levere spesialisthelsetjenester som gjenspeiler grunnverdiene kvalitet, trygghet og respekt. 

Tjenestene skal være basert på kvalitet i prosess og resultat, trygghet for tilgjengelighet og 

omsorg og respekt i møtet med brukere og samarbeidspartnere. 

I kraft av min stilling i Nordlandssykehuset har jeg deltatt i prosjektet "Verdibasert hverdag", 

der hensikten er å implementere disse grunnverdiene i sykehuset. Hvilken betydning har 

kvalitet, trygghet og respekt for den enkelte, for arbeidsplassen og for de vi er til for – 

pasienten med pårørende? 

 Selv pasient 

Av og til møter jeg også det samme sykehuset som pasient eller pårørende. Jeg har en kronisk 

sykdom som innebærer at jeg må til jevnlig kontroll i spesialisthelsetjenesten. Her forleden 

kom jeg i skade for å glemme at jeg hadde en kontrolltime i sykehuset. Fadesen ble oppdaget 

dagen etterpå. Da lå det brev i postkassen med faktura, og krav om betaling for ikke møtt til 

legetime. Jeg ringte umiddelbart til poliklinikken for å be om ny time, og ble møtt av en 

telefonsvarer med opplysning om telefontid. Neste gang jeg ringte, traff jeg på en meget sur 

sentralborddame som kunne fortelle at jeg, fordi jeg ikke hadde møtt til time, nå var strøket av 

listene og overført fastlegen. Slik var rutinene, og det hjalp ikke at jeg høflig ba om 

unnskyldning og sterkt beklaget forglemmelsen. Jeg fortalte henne ikke at jeg skulle i møte på 

sykehuset og diskutere verdibasert hverdag, men jeg spør: Var dette en tjeneste basert på 

kvalitet i prosess og resultat, trygghet, omsorg og respekt i møtet med sykehusets brukere? 

 Fokusgrupper om erfaringer 

Som sykepleieprofessor deltar jeg også i et forskningsprosjekt der vi har invitert erfarne 

sykepleiere til å fortelle om sine erfaringer og opplevelser rundt sykehusets kjerneverdier. En 

tid tilbake var jeg med på et fokusgruppeintervju der dyktige sykepleiere fra ulike avdelinger 

reflekterte rundt situasjoner hvor de opplevde at de hadde lyktes eller ikke lyktes i å leve opp 

til og utøve sykepleie i tråd med kvalitet, trygghet og respekt. Det var noe kjent med en av 

disse sykepleierne, og midt under fokusgruppeintervjuet oppdaget jeg at dette var den 

sykepleieren som ledsaget en av mine nærmeste som ble akutt syk og sendt med ambulansefly 

for vel et år siden.  
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Plutselig kom alt så tydelig tilbake for meg. Jeg husker sykepleierens rolige fremtreden i den 

akutte situasjonen. Hvordan hun hadde full kontroll over det tekniske utstyret, og samtidig 

opptrådte passe diskré og småpratende. Hun viste respekt for pasienten og de pårørende, 

fleipet litt om at hun måtte ordne opp med alle spagettiledningene, og tiltalte pasienten med 

etternavn, slik som han likte det, og ønsket ham lykke til med operasjonen. Selv om turen fikk 

en sørgelig slutt, har vi ofte snakket om denne sykepleieren i ettertid. Det hun gjorde og sa på 

pasientens siste flyreise vil vi som pårørende alltid bære med oss. Disse minnene er det godt å 

tenke tilbake på. Det er fint å vite at min pårørende hadde denne sykepleieren sammen med 

seg disse siste timene. Dette var etter min mening sykepleie av ypperste kvalitet, med både 

trygghet og respekt. 

 Fine ord 

Jeg er ikke sikker på at alle som jobber i sykehuset kjenner til kjerneverdiene, eller reflekterer 

over hvor stor betydning de har. Jeg har hørt ansatte som fleiper litt over fine ord, som brukes 

i taler og festskrifter. Kvalitet, trygghet og respekt er verdier det kan holde hardt å leve opp til 

i en travel sykehushverdag, der fokus ofte er på den daglige driften, ressursknapphet og 

stramme budsjetter.   Ikke mindre bør vi stoppe opp litt av og til og tenke over hvor viktige 

disse verdiene faktisk er. 

  

Til refleksjon: 

 Hva betyr kjerneverdiene kvalitet, trygghet og respekt for deg som sykepleier i din 

hverdag? 

 Har du opplevd gode situasjoner som sykepleier der du opplevde at sykepleien du 

utøvde var i tråd med disse verdiene? 

 Har du opplevd situasjoner der sykepleien ikke hadde god nok kvalitet, trygghet eller 

respekt? 

 Har du hatt tilsvarende opplevelser som pasient eller pårørende? 
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Berit Støre Brinchmann om etiske utfordringene knyttet til surrogati. 

Til barnas beste 

Publisert: 10.05.2011  

 Bioteknologien gir oss mange og grensesprengende 

muligheter, men også etiske utfordringer. 

Her forleden ble jeg sittende og se på Brennpunkt på NRK 1. Det var et interessant program 

som omhandlet surrogati i India, og den meget omtalte Volden-saken. En enslig kvinne fra 

Røst med brennende ønske om å bli mor dro til India for å få barn ved hjelp av surrogatmor. 

For over et år siden fødtes to flotte tvilling-gutter, men Kari Ann Volden fikk store problemer 

med å få tvillingene hjem, fordi hun ikke er guttenes biologiske mor. Man hadde benyttet 

eggdonor og sæddonor. Dette er lovlig i India, men ikke i Norge. Ut fra norsk lov er 

surrogatmoren definert som barnas mor. Den indiske kvinnen som bar fram disse barna hadde 

imidlertid frasagt seg foreldreansvar. Hun hadde levert og fått betalt for en tjeneste, som er 

lovlig i India, men ikke i Norge. 

En norsk kvinne med to små barn ble sittende "fast" i India. Guttene var statsløse, de hadde 

verken norske eller indiske pass. Deres norske mor fikk endelig avslag på adopsjonssøknaden, 

og mottok først beskjed fra norske og indiske myndigheter om at hun måtte forlate guttene og 

dra tilbake til Norge. Barna ville da bli plassert på et indisk barnehjem. 

Lettere for menn 

I det samme TV-programmet fikk vi også møte tre andre norske foreldre til indiskfødte 

surrogatbarn. Tre norske menn var blitt fedre, og hadde hentet hjem sine barn. To av disse 

fedrene var enslige, den ene homofil. I alle tilfellene hadde man benyttet mennenes sæd, og de 

er dermed barnas biologiske fedre. Et norsk par var blitt foreldre, men her måtte kvinnen 

adoptere barnet, fordi man hadde anvendt en annen kvinnes egg. 

I slutten av mars utstedte i utenriksdirektoratet oppholdstillatelse i Norge til Voldens gutter 

med hjemmel i utlendingsloven §7, tredje ledd, på grunnlag av utenrikspolitiske hensyn. Og 

nå er Volden og tvilling-guttene trygt hjemme i Norge. Volden får fortsatt ikke adoptere, men 

vil fungere som guttenes verge. 

  

Loven er streng 

Den nye bioteknologien gir oss fantastiske og grensesprengende muligheter. Mange av de 

etiske utfordringene knyttet til nyere bioteknologi, slik som surrogati, egg- og sæddonasjon er 

eksempler på forhold som ikke bare omhandler enkeltindivider i nåtid, men i like stor grad 

hensynet til samfunnsutviklingen og samfunnet både i nåtid og framtid (1). 
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Vi har et strengt lovverk i Norge innenfor dette feltet. En av grunnene til det er at man ikke 

ønsker å åpne opp for muligheten til kjøp og salg av barn, og at fattige kvinner i 

utviklingsland skal kunne utnyttes kommersielt av vestlige kvinner og menn, enslige eller par, 

som ønsker seg barn. 

Den norske Bioteknologinemnda går inn for fortsatt forbud mot surrogati i Norge. Flertallet i 

nemnda (14 stk.) mener at surrogati tingliggjør og nedvurderer kvinner, og ønsker å beskytte 

kvinner i fattige land mot utnyttelse. Mindretallet (7 stk.) ønsker å åpne for surrogati i Norge, 

fordi man da vil unngå utnyttelse av fattige kvinner, og vil kunne sørge for en etisk forsvarlig 

ordning i Norge for surrogati (2). Uenigheten sier litt om hvor vanskelige slike spørsmål er. 

  

Hva med barna? 

Jeg har forståelse for at norske myndigheter var redde for å gjøre unntak for loven og gi etter 

for presset i Volden-saken. Dersom Volden hadde fått tillatelse til å adoptere tvillingguttene, 

fryktet man at flere norske kvinner ville kunne følge hennes eksempel for å få barn. 

Voldens feilgrep medførte imidlertid at to flotte gutter uforskyldt ble født. Volden forholdt 

seg ikke til norsk lov, men hun har uten tvil vært en god mor for guttene sine. Like god mor 

som om hun hadde vært deres biologiske forelder (3). 

  

Menneskerettighetskonvensjonen 

Det var med hjemmel i utlendingsloven at denne saken fikk en juridisk og politisk løsning. 

Som etiker og ikke-jurist forundres jeg noe over denne begrunnelsen, som setter 

utenrikspolitiske argumenter høyere enn hensynet til barna. 

Europarådets menneskerettighetskonvensjon og FNs barnekonvensjon er vedtatt som norsk 

lov, menneskerettighetsloven. Etter menneskerettighetsloven skal bestemmelsene i 

konvensjoner og protokoller som er nevnt i lovens § 2 gå foran annen lovgivning dersom det 

er motstrid mellom disse. Også i Volden-saken burde det kunne være aktuelt å drøfte hvorvidt 

barnekonvensjonens bestemmelse om at hensynet til barnets beste skal være et grunnleggende 

hensyn ved alle handlinger som foretas overfor barn. 

Det kan ikke være tvil om at barnas beste i denne saken var å komme hjem til Norge, og få 

vokse opp under trygge forhold hos den eneste moren de kjenner. 

  

Til refleksjon: 

 Hvordan ville du argumentere etisk for og mot adopsjon i Volden-saken? 

 Hvilke råd ville du gitt til politikere og jurister som avgjorde saken? 

 Bør sykepleiere engasjere seg i denne type etisk debatt? 
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Berit Støre Brinchmann om merkevarebygging  

Når logoen blir stemplende 

Publisert: 25.08.2011  

 Merkevarebygging i sykehus må ikke bli en belastning for 

pasientene.  

Etter at sykehusene ble etablert som egne helseforetak er det foretatt et solid arbeid for å 

formulere og synliggjøre målsettingene for sykehusenes arbeid. Grunnverdier er formulert 

gjennom skrift og symboler på en gjennomtenkt, positiv og tydelig måte. Det er utviklet en 

kultur i tråd med internasjonal trend, der en med kreativ dyktighet fremmer sykehus som gode 

merkevarer med positive og lett assosierbare symboler. Dette er viktig i all offentlig 

synliggjøring av sykehus. Merkene skal synes på bygninger, flagg, korrespondanse med mer. 

I tillegg har ansatte tilgang til en rekke effekter som jakker og ryggsekker. 

De ansatte kan bære disse effektene frivillig i noen grad, og noen ganger med pålegg, fordi 

det er viktig for å utføre arbeidet. Ansatte kan gjennom å bære de synlige symbolene kjenne 

fellesskap med hverandre og med sin arbeidsplass. 

  

Riktignok fritt sykehusvalg 

Pasienter har riktignok en rett til frivillighet i forhold til sykehusvalg, men denne 

frivilligheten er av en annen karakter enn ansattes arbeidstilknytning. Posisjonen som pasient 

er mer preget av ufrivillighet og med rettigheter tilknyttet taushet og sikring av personlig 

integritet. Fra et pasientperspektiv kan det hevdes at sykehusenes merkevarebygging er til 

hinder for pasientens rett til å bestemme over presentasjonen av seg selv i det offentlige rom. 

Pasienten har ikke valgt sin lidelse og må selv få bidra til hvordan han vil bli lagt merke til i 

samfunnet utenfor sykehuset mens vedkommende er under behandling. 
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Negativ sosial stempling i forhold til psykiatrisk lidelse er prosesser alle ønsker skal reduseres 

og bli borte. Som ansatte har man likevel et ansvar for å møte den enkelte pasient i forhold til 

opplevelsen av stempling. 

Ungdom blir belastet unødig 

I psykiatrisk ungdomsavdeling møter en denne problemstillingen når ungdommer fra 

avdelingen skal på tur i området, og når de kjøres med sykehusets bil til skole eller andre 

aktiviteter. 

Hvor ansatte går med logoklær og sekker sammen med pasienter i det offentlige rom er et 

annet spørsmål innenfor samme problemområde. Mange av disse ungdommene synes det er 

ubehagelig å knyttes til sykehuset ved at avdelingens bil bærer sykehusets merke, symbol og 

navn. Personalet opplever dette som en unødig belastning på ungdommer som strever med 

mange problemer som gjør dem sosialt sårbare. 

Avdelingen får av og til kommentarer utenfra med spørsmål om hvordan ungdommer som er 

mellom 13 og 18 år, reagerer på denne transporten.   Ungdommene blir på denne måten objekt 

for sykehusets merkevarebygging på en uheldig måte. 

Direktøren sa nei 

Personalets ønske om å fravike regelen om merking av sykehusets bil ble forelagt direktøren. 

Saken ble tatt opp tjenestevei via klinikksjef, med negativt resultat. Saken ble deretter 

fremmet klinisk etikk komité, som støttet personalets syn. Det ble skrevet brev til klinikksjef 

og direktør, der man ba om forståelse og aksept for bruk av tjenestebil uten sykehusets logo 

ved transport av ungdommer tilknyttet psykiatrisk avdeling. 

Merkevarebygging i sykehus må bli møtt med en gjennomtenkning slik at den ikke blir til 

hinder for pasientenes velbefinnende når de beveger seg utenfor avdelingene. Merket på bilen 

er over grensen for merkevarebygging og stempler ungdommene på en uønsket måte. 

Til refleksjon: 

 Hvilke argumenter taler for bruk av tjenestebil med sykehusets logo? 

 Hvilke argumenter taler mot? 

 Har du opplevd tilsvarende situasjoner som sykepleier? 

 Har du opplevd noe lignende som pasient eller pårørende? 
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- Ugreit å filme på sykehus 

Filming i sykehus bør underlegges minst like strenge 

retningslinjer og etiske normer som forskningsprosjekter 

der pasienter inngår, mener professor Berit Støre 

Brinchmann. 

Sykehusserier på TV er populær underholdning. I de fleste slike serier benyttes skuespillere. 

Det har imidlertid blitt mer og mer vanlig å filme helsepersonell og ordinære pasienter. En 

klinisk etikk komité fikk forespørsel om å vurdere de etiske aspektene ved en avtale mellom 

NRK og et helseforetak. Avtalen gjaldt en planlagt oppfølger til TV-serien «Jordmødrene». 

Forespørselen gjaldt filming av jordmødre og pasienter i behandlingssituasjoner på fødestuen. 

Jordmødrene stilte seg positive til dette. 

Jeg har også tidligere møtt lignende problemstillinger som KEK-medlem (klinisk etikk-

komité). For noen år siden skrev et samlet høstseminar (årlig samling av alle kliniske etikk-

komiteer) en felles uttalelse mot filming av pasienter og pårørende i sykehus. Saken stod på 

trykk i Dagens Medisin. Den gang dreide det seg om filming av kreftsyke barn ved et større 

sykehus i Oslo. Sykehusledelse, helsepersonell og pårørende hadde gitt tillatelse til filmingen, 

men det var konsensus på KEK-seminaret om at slik filming ikke burde tillates. 

  

Asymmetriske maktforhold 

Det er viktig å erkjenne det asymmetriske maktforholdet mellom pasient og helsepersonell og 

hvordan dette påvirker en forespørsel om samtykke til filmopptak. Pasienter anses ikke å være 

i et tvangsfritt forhold til helseforetaket og behandlende helsepersonell. De kontakter 

helsevesenet ut fra et behov for hjelp, og de dekkes av pasientrettighetsloven med behov for 

beskyttelse. Det er stor fare for at pasienter kan oppleve det som et visst press å bli forespurt 

om deltakelse i realityfilm. Pasienter i en sårbar situasjon bør skjermes fra slik forespørsel. 

  

Helsetilsynet sier 

I april 2010 uttalte Helsetilsynet seg vedrørende filming av pasienter: 

«Det er flere hensyn som taler for at pasienter ikke bør filmes i en behandlingssituasjon og bli 

bedt om et samtykke til dette. Pasienten er i utgangspunktet i en svekket stilling som følge av 

at han/hun er avhengig av helsepersonellets tjenester for å bli undersøkt og behandlet. Bare 

det å måtte ta stilling til spørsmålet om å medvirke kan i en slik situasjon oppleves som 

belastende. Det å si nei vil kunne kreve mot og styrke som en pasient i slike situasjoner 

kanskje ikke har. Når det er pårørende som skal samtykke på vegne av pasienten vil de 

komme i tilsvarende klemme, da de av hensyn til pasientens behov for helsehjelp ikke ønsker 

å bli oppfattet som «vanskelige». Det vil også kreve stort mot av pasient/pårørende å nekte 

visning av en produksjon som andre har nedlagt et betydelig arbeid i». 



 

 13 

Et annet sentralt aspekt er hvilke konsekvenser det kan ha for pasienten å bli filmet og 

eksponert i massemedia og på internett i en behandlingssituasjon. Jeg kan vanskelig se at den 

enkelte pasient har fordeler av dette, og risikoen for negative konsekvenser er klart til stede. 

  

Ivaretakelse av taushetsplikten 

Rådet for legeetikk (2004) har også uttalt seg kritisk mot at pasienter brukes i 

fjernsynsprogrammer: «Den viktigste grunnen til dette er at fjernsynet bryter radikalt med 

kravene til vern om det private, et helt sentralt hensyn ivaretatt av taushetsplikten. Rådet har 

advart mot denne uthulingen av taushetsplikten selv om det hentes inn samtykke hos den 

enkelte pasienten. Grunnen til dette er dels at det kan reise tvil om frivilligheten til pasientene 

som bes om samtykke i en situasjon mens de er avhengige og trenger helsehjelp, men først og 

fremst at det er uoversiktlig både for pasient og behandler hvilke konsekvenser en 

eksponering i fjernsynsmediet har for den enkelte både på kort og lang sikt.» 

  

Pasienten er viktigere enn forskningen 

Forskere som ønsker å studere pasienter i sykehus er underlagt strenge forskningsetiske 

normer og regler. Alle forskningsprosjekter der pasienter og sårbare grupper er involvert 

krever godkjennelse i REK, og det er meldeplikt til NSD og Personvernombudet for 

forskning. I tillegg kreves samtykke fra sykehusledelse og fra pasient og/eller pårørende 

dersom pasienten er mindreårig eller ikke samtykkekompetent. 

Hensikten med disse bestemmelsene er å beskytte pasienter og pårørende mot forskning som 

kan være til skade. Hensynet til den enkelte pasient veier alltid tyngre enn forskningens 

samfunnsnytte. 

I mitt forrige Dilemma i Sykepleien skrev jeg at merkevarebygging i sykehus i noen 

situasjoner kan være uheldig, dersom pasienter gjennom dette føler seg stigmatisert. Jeg har 

forståelse for at ledere i sykehus og helseforetak og noen ansatte kan mene at filming i 

sykehus kan skape blest og oppfattes som god reklame. Hensynet til enkeltpasienter og 

pårørende som blir eksponert må imidlertid alltid komme foran hensynet til helsepersonell og 

PR for sykehus og helseforetak. 

Filmteam som lager underholdning har etter min mening ingen ting i sykehus å gjøre!  

  

Til refleksjon: 

Hvilke tanker har du om filming av pasienter i sykehus? 

››Hvilke argumenter taler for? 

››Hvilke argumenter taler mot? 
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