
Årsmelding 2016 
 
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 (2016) 
Anestesilege                Jørgen Hansen                        Akuttmedisinsk klinikk (leder) 
Sykehusprest              Rolf Schjem                           Klinisk service og rehabilitering (sluttet) 
Sykehusprest              Ingeborg Overvoll                  Klinisk service og rehabilitering 
Fagdirektør                 Otto Mathisen                        Fagavdelingen  
Professor, dr. philos   Berit Støre Brinchmann        Universitetet i Nordland,  

Fagavdelingen (etikkrådgiver) 
Jurist                           Eystein Præsteng-Larsen       Fagavdelingen                    
Psykiater/overlege      Knut Kjerpeseth 
Lege                            Tor Erik Tendeland                Stokmarknes 
Overlege                     Kirsti Neset                            Barneavdelingen 
Sykepleier                   Knut Dybwik                         Intensiv avdeling 
Lege                           Mathilde Johnsen                   Nevrologisk avdeling 
Sykepleier                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. 



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, utenom sommeren. I tillegg kan det komme 
”hastesaker” 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 

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. 

 
 
 



Møter i 2016: 
I 2016 var det 4 ordinære møter i komiteen, og to”hastemøter”.  Klinisk etikk-komite ved 
Nordlandssykehuset var arrangør for nettverkssamling i Bodø for Etikkomiteene i Helse 
Nord- området, jf vedlagt program.   
 
 
Kort oversikt over behandlede saker: 
1. Sak fra psykiatri vedrørende spørsmål om utskriving av pasient som man mente ble 
sykere ved fortsatt innleggelse 
 
2.Sak fra en somatisk klinikk om det ville være riktig å informere pasient, som i etterkant 
viste seg å være Jehovas Vitne, om blodoverføring gitt uten spesifikt samtykke 
 
I møter uten innmeldte saker fra klinikkene har komiteen diskutert kasuistikker som blitt 
lagt fram av medlemmer, eller vi har diskutert spesifikke tema. Eks prosjekt «Et vennligere 
sykehus». 
 
Eksterne seminarer: 
Høstseminaret Soria Moria – to deltakere 

Internføringsseminaret – en deltaker 
 

Foredrag og formidling: 
1. Internundervisning Barneavdelingen 
2. Etikk ved intensivavdelingen 
3. Nord Norsk seminar for operasjonssykepleie 
4. Flere foredrag eksterne og interne vedrørende ”Etiske dilemma ift.  spml. om 

livsforlengende behandling ALS” bl.a. ved internasjonal nettverkskonfetanse i 
Trondheim 

5. ”Etiske dilemma ift. spml.  om livsforlengende behandling på intensivavdelinger” – 
Interne og eksterne foredrag 

 
 
 
Bodø den 11 april 2017 
 
 
 

Jørgen S Hansen      Eystein Præsteng Larsen 
Anestesilege       juridisk seniorrådgiver 
 
Leder KEK       Sekretær KEK 
 


