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Årsmelding 2012  
 

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 (2012) 
Klinikksjef   Jørgen Hansen  Akuttmedisinsk klinikk (leder) 

Sykehusprest     Rolf Schjem   Klinisk service og rehabilitering 

Fagdirektør  Otto Mathisen   Fagavdelingen (permisjon høsten 2012) 

Sjefpsykolog  Berit H. S.  Sørvig  BUPA-Langtidsenheten (sluttet våren 

2012) 

Spesialsykepleier  Hellfrid Storvik  Medisinsk avdeling(sekretær) 

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  

Overlege, PhD Karl Bjørnar Alstadhaug Nevrologisk avdeling  

Barnelege/overlege Kirsti Neset 

Lege Martina Tønnies  Gravdal 

Psykiater/overlege Knut Kjerpeseth 

Lege Tor Erik Tendeland  Stokmarknes 

 

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 2012 
I 2011 var det 5 ordinære møter i komiteen, og 2 ”hastemøter”.  

 

Kort oversikt over behandlede saker 

 
Nasjonalt mandat for KEK-arbeid - høring 

 

Rekruttering av brukerrepresentant – KEK Nordlandssykehuset 

 

Arbeidsgruppe -  «Pasienter skal ikke dø alene i sykehus» 

 

Arbeidsgruppe – ad ivaretakelse av avdøde som bringes til sykehuset 

 

Medisinering av sex-lyst hos dement mann? 

 

Sak meldt fra sykepleierstudenter- pasient som ikke ønsker å delta på fellestur pga  tidligere 

overgrep 

 

Vasking av pasienters privattøy i avdelingen? 

 

Kan man begrense coladrikking p g a elektrolyttforstyrrelse hos psykiatrisk pasient i egen 

bolig? 
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Tvangsbehandling av sultestreikende kvinne? 

 

Retningslinjer for å avstå fra HLR minus – utkast 

 

Eksperimentell medisinering av mann med dødelig tilstand 

 

Samarbeidsproblemer med pårørende ved medisinsk avdeling 

 

 

Eksterne seminarer 

Et medlem av KEK deltok på nasjonalt innføringsseminar om KEK, høsten 2012 

 

2 medlemmer deltok på regional samling for KEK i Helse-Nord, Pasvik, 06. og 07.06.12 

 

Komiteen hadde ingen medlemmer med på KEKs høstmøte.  

 

 

Foredrag og formidling 
Jørgen Hansen – foredrag fagdag i Lofoten, 19.04.12 

 

Berit S Brinchmann – foredrag om Hverdagsetikk i sykepleiepraksis, Regional samling for 

KEK i Helse-Nord, Pasvik, 06. og 07.06.12. 

 

Jørgen Hansen og Berit S Brinchmann – deltakere og foredrag for fagdag ved medisinsk 

avdeling, NLSH – Etiske utfordringer i samarbeid med pårørende, 3.11.12 

 

 

Publikasjoner 
Berit Støre Brinchmann: 

 

Bruk av tvang ved behandling som ikke hjelper. Etikk-spalten, Sykepleien, 19. januar, 2012  

(Vedlegg 1). 

I klem mellom pasient, familie og sykehus. Etikk-spalten, Sykepleien, 10. mai, 2012. 

Hygiene versus verdighet. Etikk-spalten, Sykepleien, 16. august, 2012 (Vedlegg 2). 

Når opplysningsplikten truer tilliten, Etikk-spalten, Sykepleien 12, 2012 (Vedlegg 3)  

 

Brinchmann, BS (red.) Etikk i sykepleien, Oslo: Gyldendal Akademisk (3. utgave). 

  

The journey towards motherhood after a very preterm birth: Mothers` experiences in hospital 

and after homecoming(Hall, E, Kronborg H, Aagaard, H, Brinchmann, BS) Journal of 

Neonatal Nursing 2012 (in press) 

 

“Working behind the scenes”: An ethical view of mental health nursing and first episode 

psychosis (Moe, C F, Kvig, E, Brinchmann, B, Brinchmann BS) Nursing Ethics (in press)  

 

          

Brinchmann, BS: “Etiska aspekter nar ett barn føds før tidligt». I: Familijecentrerad  

neonatalvård (Wigert H , Jackson K(red.)) Lund. Studentlitteratur (under trykking) 
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Vedlegg: 

 

 

 

Berit Støre Brinchmann om «nytteløs» behandling 

Bruk av tvang når behandling ikke hjelper 

Sykepleien ():-. 

 Er det riktig å opprettholde et liv hvor pasienten opplever 

mye smerte? 

En klinisk etikk-komité (KEK) fikk en henvendelse fra behandlingsansvarlig ved 

en psykiatrisk avdeling. Saken dreide seg om en ung kvinne som hadde vært 

tilknyttet avdelingen i en årrekke grunnet alvorlig anoreksi og selvskading. Hun 

sover lite, og spiser ingen måltider alene. Pasienten behandles nå medikamentelt 

mot depresjon og er for tiden tvangsinnlagt. Hun bor hos en pårørende når hun ikke 

er innlagt. 

 Ingen bedring 

KEK drøftet saken sammen med avdelingspersonalet i to møter. Personalet uttrykte 

oppgitthet og maktesløshet over situasjonen. Flere hadde kjent pasienten gjennom 

flere år. Hun hadde hatt tilgang til de aller beste behandlere og pleiere. Her var ikke 

noe uprøvd. Likevel var det lite tegn til bedring. Pasienten ble oppfattet som 

ambivalent i forhold til om hun ønsker fortsatt behandling eller ikke. Det ble stilt 

spørsmål om det er alltid er riktig å bidra til å opprettholde et liv der pasienten 

opplever så mye smerte. 

 Er tvangsbehandling riktig? 

Følgende problemstillinger ble tatt opp i møtene med KEK: 

Hva er tvangsparagrafens funksjon når situasjonen ikke er akutt, men kronisk? Er 

dette en situasjon der det kan tenkes at mennesket må stilles fritt om det vil ha 

frihet eller ikke? Vil en alltid i psykiatrien si at det foreligger en kognitiv 

fordreining, eventuelt en depresjon som gjør det uaktuelt å la en pasient velge 

behandling eller ikke? Kan tvang bidra til å opprettholde avdelingen som 

omsorgsbase? Er det i tilfelle uheldig for personens utvikling, eller er det 

nødvendig for gradvis å kunne bygge opp en tilknytning til andre mennesker, som 
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vil øke evnen til egenomsorg og selvstendighet? Kan tvang slik sett lage 

forutsigbarhet og minske risikoen for selvmord? Kan behandlingsteamet i samråd 

med KEK forsvare tvang utover akuttsituasjoner? Og kan vi snakke om samtykke 

til tvang når noen tenker at de er skiftende i sine ønsker? 

Tvunget ettervern 

En løsning som ble vurdert var tvunget ettervern. I henhold til  lov om psykisk 

helsevern, kan pasienter som har vært tvangsinnlagt, utskrives fra sykehuset til 

såkalt tvunget ettervern. Denne lovbestemmelsen kommer vanligvis bare til 

anvendelse overfor pasienter med langvarige, kroniske og alvorlige psykiske 

lidelser hvor det er behov for behandling med medisiner og støtteterapi, og som 

tidligere ikke har fulgt opp frivillig ettervern med tilbakefall og forverring av 

lidelsen som en følge. Dette innebærer at personen ved forverring kan innlegges 

direkte i sykehus eller klinikk igjen uten de formaliteter som  lov om psykisk 

helsevern krever. 

Det var enighet mellom personalet i avdelingen og KEK om at tvunget ettervern i 

denne situasjonen syntes som en god og etisk forsvarlig løsning. Pasienten er 

orientert om dette, og også om at saken har vært diskutert i KEK 

Manglende retningslinjer 

«Å gi helsehjelp til pasienter med dårlig prognose er utfordrende på flere måter. 

Mulighetene for å oppnå bedring gjennom medisinske tiltak ønskes benyttet så 

langt det er mulig ..." Teksten er sakset fra forordet i Nasjonal veileder (15 – 1691) 

«Beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig 

syke og døende», og er skrevet av Bjørn-Inge Larsen, direktør i Helsedirektoratet. 

Denne veilederen retter seg mot nytteløs behandling, og begrensning av 

livsforlengende behandling i somatikken. 

Det eksisterer ingen nasjonal veileder som tar for seg «nytteløs» behandling i 

psykiatrien. Like fullt hender det at det dukker opp problemstillinger som beskrevet 

ovenfor fra psykisk helsevern der det kan være relevant å diskutere hvorvidt 

behandlingen som tilbys fører til bedring, og er til pasientens beste, og der pleiere 

og behandlere stiller seg spørsmål om behandlingen er til nytte eller tvert imot 

bidrar til å opprettholde og forlenge et for pasienten opplevd miserabelt liv. 

 Pasienten må tas med 

I saken med den unge anorektiske kvinnen uttrykte personalet oppgitthet og 

maktesløshet over situasjonen. Det ble stilt spørsmål om det er alltid er riktig å 

bidra til å opprettholde et liv der pasienten opplever så mye smerte. 
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Kan det være relevant å snakke om nytteløs og livsforlengende behandling også i 

psykiatrien? 

Livsforlengende behandling vil være alternativet der helbredende behandling ikke 

er mulig. Helsefagene, etikken og jussen bygger på viktige verdivalg, for eksempel 

i forhold til hjelpeplikt, omsorg for pasienten og pasientens medbestemmelse. 

Kunnskaper og verdier som har forankring i disse fagene, gir helsepersonell en god 

basis for å gi helsehjelp når man står overfor en pasient hvor det er påkrevd å 

vurdere livsforlengende behandling. Faglige verdier må ikke være enerådende. 

Pasientens verdier må trekkes inn. De verdimessige komponentene er et av de 

forhold som gjør at beslutninger om å sette i gang eller avslutte livsforlengende 

behandling ofte er vanskelige.»(Forord/ Nasjonal veileder (15-1691). 

  

 

Sykepleien 2012 100(09) 

Berit Støre Brinchmann om vasking av pasienters 

privattøy. 

Hygieniske prinsipper må ikke hindre verdig og forsvarlig 

pasientbehandling. 

En klinisk etikkomité mottok en henvendelse fra en ergoterapeut ved en slagenhet. 

Ergoterapeutens redegjørelse for saken var som følger: «Hovedfokuset på vår 

avdeling er rehabilitering av slagpasienter. Vi får personer innlagt i slagenheten fra 

hele fylket. Noen kommer som øyeblikkelig hjelp fra ulike kommuner, andre 

overflyttes fra andre sykehus i fylket. For at vi skal kunne arbeide med 

rehabilitering forutsettes det at pasientene har klær å ha på seg, slik at de kan 

komme seg ut av senga. 

Mangler egne klær 

Mange har kun de klærne de hadde på seg ved sykdomsdebut, og de har ikke skift 

med seg. Mange har ikke kontroll over urin og avføring, og klærne kan ikke brukes 

på grunn av at de er tilgriset. Disse blir da lagt i poser på rommet. Vi har ikke lov 

til å bruke sykehusbukser til pasientene, og vi har ikke vaskemaskin for å vaske 

klærne. Vi hadde tidligere vaskemaskin på avdelingen, men har ikke fått lov av 

hygienesykepleier å få vaskemaskinen montert på den nye slagenheten. Vi har ikke 

lov til å ’vaske opp’ klær i en bøtte på badet til pasienten. 

Problemstilling 
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Mitt ønske er at klinisk etikk komité drøfter følgene problemstilling: Vårt mål er å 

ivareta pasienten og legge til rette for rehabilitering, men vi stoppes av at 

pasientene faktisk ikke har rene klær å ha på seg, og dette gjør at vi ikke får gjort 

det arbeidet som forventes av oss. Ivaretar vi pasienten da? Vi har diskutert 

problemstillingen i personalgruppen i avdelingen, og vi føler at dette er uetisk i 

forhold til pasientens verdighet». 

Praktisk eller etisk 

Da denne saken ble forelagt KEK hadde vi først en diskusjon om dette er en sak for 

KEK. Noen i komiteen mente at dette dreide seg om et praktisk problem, og at 

saken burde kunne løses deretter. KEK valgte likevel å drøfte saken. I diskusjonen 

kom det fram eksempler fra andre avdelinger. Vi har medlemmer i KEK fra både 

barneavdeling og fra psykiatrisk avdeling. Både på barneavdelingen og i 

psykiatriske avdelinger ved samme sykehus som dilemmaet er hentet fra, er det 

normal praksis å vaske pasienters private tøy. 

Drøftet på klinikknivå 

KEK støttet ergoterapeutens synspunkter, og ba om at saken ble drøftet på 

klinikknivå, eventuelt sammen med hygienesykepleier, slik at man kunne komme 

fram til en løsning som gjør det mulig å vaske pasienters private klær i avdelingen.  

Løste saken 

I etterkant har denne saken blitt løst ved at man fant fram til et egnet rom med 

avløp og ventilasjon, og som passet til formålet, i den aktuelle avdelingen. Et slikt 

rom må være atskilt fra bad og toalett som brukes av pasienter. 

Det er viktig at hygieniske prinsipper overholdes i sykehus. Slike prinsipper må 

imidlertid ikke være til hinder for praktiske løsninger, slik at pasienter kan få 

verdig og forsvarlig behandling. 
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Berit Støre Brinchmann om tillit, taushetsplikt og opplysningsplikt. 

Når tilliten står på spill 

Sykepleien 2012 100(12):-. 

Det kan være etisk problematisk når man er nødt til å 

melde fra til politi eller barnevern om ulovlige forhold og 

dermed bryte tillit opparbeidet over lang tid. 

Jeg er med i et forskningsprosjekt der vi deltar i refleksjonsgrupper og samtaler om 

etiske problemstillinger blant ansatte i kommunehelsetjenesten. På et møte var det 

helsearbeidere som jobber med brukere fra rus og psykiatri som skulle ta opp 

vanskelige og selvopplevde dilemmaer. Problemstillingene som kom opp handlet 

om vanskelige situasjoner og avveininger når en som helsearbeider har brukt lang 

tid på å opparbeide seg nødvendig tillit hos narkomane og rusavhengige, for så å se 

seg nødt til å melde fra til politi eller barnevern om ulovlige forhold eller 

situasjoner der for eksempel barns helse og liv er i fare. 

Det kan dreie seg om en mor som er tidligere rusmisbruker og har psykiske 

problemer. Hun har vært i behandling, har omsorg for mindreårige barn og hevder 

at det går bra. Så kommer bekymringsmelding fra barnehagen, som har mistanke 

om at ting ikke er som de skal. Barna sliter, og de mistenker omsorgssvikt. Mor har 

det ikke bra, sliter kanskje psykisk, de lurer på om hun har begynt å ruse seg igjen. 

Spørsmålet er hvor lenge man skal vente av hensyn til barnas beste. 

Hjelpearbeideren opplever en lojalitetskonflikt i forhold til mor, og opplever en 

konflikt mellom å være støttespiller og anmelder. Går man til barnevernet, slik man 

må av hensynet til barna, ødelegges tillitsforholdet man som hjelper har til mor. 

Plikt til å bryte taushetsplikten 

I disse situasjonene er jussen klar. Helsearbeidere har plikt til å bryte 

taushetsplikten og melde fra i tilfeller der barns liv og helse står på spill. Likevel 

kan slike situasjoner oppleves vanskelige. Det tar tid å etablere tillit og kontakt slik 

at den unge jenta som ruser seg, skal føle seg trygg nok til å tørre å oppsøke hjelp 

når hun trenger det. I mange situasjoner der det handler om ungdom kan det være 

en fordel om foreldrene blir orientert og involvert. Mange foreldre og pårørende 

kan være viktige ressurspersoner for unge som er i ferd med å havne på skråplanet. 

Likevel er det en uskreven lov å ikke informere foreldre mot ungdommers vilje. 

Dette er nødvendig for at dem som trenger det skal være helt sikre på at det de 

forteller helsearbeideren ikke kommer videre mot deres vilje. 

Hvor mye må jeg si?  
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En av informantene uttrykte det slik: «Jeg hadde nettopp en sak hvor vi skulle gi en 

uttalelse til barnevernet. Jeg hadde vært på hjemmebesøk, og da satt jeg og 

reflekterte over hva jeg skulle si. For det var jo også spørsmål om mitt inntrykk av 

foreldrene. Jeg spurte meg selv om hvor langt jeg skal gå i å synse. Og jeg bestemte 

meg for ikke å utlevere alt jeg så til barnevernet. For jeg hadde ikke nok å bygge på 

for å si hva jeg syntes. Det handler jo også om hvordan man møter folk. Noe kan 

man tenke på som betroelser, og det må man være forsiktig med å servere videre. 

Det går riktignok en grense for hva som skal til barnevernet, og det er jo viktig at 

de får sentrale opplysninger med tanke på at det kan være barn som lider. Samtidig 

er det alltid en balansegang i forhold til hva du skal si og ikke si av det som jeg 

definerer som betroelser». 

Tillit er grunnleggende 

Mennesker vil vanligvis møte hverandre med tillit, sier Løgstrup. Den 

grunnleggende tilliten vi har til andre mennesker må ikke begrunnes, det er det bare 

mistilliten som må. Når vi møter hverandre med tillit, utleverer vi oss til hverandre. 

Vi legger noe av vårt liv i den andres hender og forventer dermed at vi blir sett, 

møtt og tatt vare på. 

Når man jobber med mennesker som sliter med rus og psykiatri er det helt 

grunnleggende å ta vare på tilliten som man må ha for å være til hjelp. Hvis jeg skal 

kunne hjelpe denne personen, må jeg ha vedkommendes tillit, og vi må finne tonen. 

Og hva skjer hvis jeg bryter tilliten? En siste informant sammenlignet opplevelsen 

av slike tillitsbrudd med å oppleve utroskap i ekteskapet: «Hele verden raser 

sammen, for hvordan skal jeg noensinne kunne tro på noen igjen, når jeg endelig 

hadde funnet noen jeg trodde jeg kunne stole på og snakke med, og så går denne 

personen videre med det jeg har gitt av helt fortrolige opplysninger». 

 

 

 

 

 

 


