
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding 2019 
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 2019 hatt følgende sammensetning:  

Anestesilege  Jørgen Hansen  Akuttmedisinsk klinikk (leder) 

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

Jurist    Eystein Presteng-Larsen Fagavdelingen 

Brukerrepr.  Helge Jenssen   Brukerutvalget (til februar) 

Brukerrepr.  Kitt-Anne Hansen  Brukerutvalget (fra mars) 

Prof. sykepl/etikk Berit Brinchmann  Nord Universitet 

Rådgiver   Otto Mahisen   HR-avdelingen 

Psykiater  Knut Kjerpesesth  Avd.leder Spesialpsykiatrisk avdeling 

Overlege  Kirsti Neset   Barneavdelingen 

Sykepleier  Knut Dybwig   Intensivavdeling 

Overege (lungespes.) Tor Erik Tendeland  Stokmarknes 

Sykepleier   Eva Remnes   Rådgiver, direktør 

Nevrolog   Espen Benjaminsen  Nevrologisk avd. 

   

 

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. Referat og svar drøftes av komiteens sekretariat (evnt. med komiteens aktuelle 

fagpersoner) og gjennomgås i neste møte. 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 de siste to årene hatt 

et spesielt fokus på arbeid på hvordan vi ta imot pasienter og pårørende i møtene.   

 

 

Aktivitet i 2019 

 

Møter 

Komiteen har hatt 12 møter og behandlet 2 innkomne saker i 2019. Begge saker handlet 

om pasientens rett til å nekte behandling:  

- den ene om en kombinasjon av alvorlig psykisk sydkom og alvorlig somatisk sykdom: 

Kan man holde en pasient på TPH i påvente av prøvesvar\undersøkelse fordi 

vedkommende ikke skjønner/tror på omfanget og alvorligheten i sin somatiske 

diagnose? 

  

- den andre om retten til å sultestreike i lukket avdeling på grunn av rettsvesenets og 

politiets håndteringen av en mistanke om alvorlig kriminalitet.    

Regional nettverkssamling på Vega 

Kitt-Anne Hansen og Espen Benjaminsen deltok på samlingen på Vega. 

Besøk fra SME 

Morten Magelsen besøkte Nordlandssykehuset i mars og foreleste for behandlere 

rundt temaet begrensning av livsforlengende behanlding. Han foreleste også om dette  

tema i Medisinsk filosofisk forum Nord. 

Magelsen møtte etikkomiteen i eget møte, der han gjennomgikk saker som komiteen 

hadde bedt om veiledning på:  

1) Mitt livstestamente – hvordan tolkes dette i forhold til ø-hjelp? 

2) Retten til sultestreik – i hvilke saker kan pasienter nekte livreddende behandling? 

Høstseminar på Soria Moria, Oslo 

Ingeborg Overvoll deltok på årets Høstseminar på Soria Moria Hotell.  

Introduksjonskurs Oslo 

Eva Remnes og Kitt-Anne Hansen deltok på introduksjonskurset for nye 

komitémedlemmer i Oslo. 



 

Etikkrefleksjonsgrupper 

Det har i 2019 vært videreført én etikkrefleksjonsgruppe i Nordlandssykehuset og én ny er 

opprettet – begge i akuttpsykiatrisk avdeling. Avdelingene er svært fornøyde med dette 

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

Etikkomitéen har nå startet på et samarbeid med SME for å gjennomføre et lokalt kurs i 

ledelse av etikkrefleksjonsgrupper høsten 2020. En forutsetning for dette var at 

Nordlandssykehuset sendte to kandidater til kurset i Oslo vår 2020 og at disse kunne bidra inn 

i det lokale kurset. Dette er nå på plass og vi kan starte planleggingen av kurset. Det er et 

ønske fra SME at Helse- og sosialavdelingen i Bodø kommune får sende deltakere til det 

lokale kurset.   

  

Regnskap og budsjett 

Klinisk etikkomite ved Nordlandssykehuset har et driftsbudsjett på kr. 100.000,-. 

Leder for komitéen gjør det meste av praktisk arbeid og skriving og er frikjøpt fra sin stilling i 

20% for å ivareta dette.  

 

Utblikk 2020 

Opplæringen av fasilitatorer for etikkrefleksjonsgrupper vil være et av komiteens hovedfokus 

i 2020, sammen med den regionale nettverkskonferansen på Kjerringøy i midten av juni. 

Komiteen ser at KEK-arbeidet fremdeles er for lite kjent og må synliggjøres i sykehuset. Ny 

informasjonsbrosjyre er nå på plass og denne skal presenteres på første utvidede ledermøte 

over nyttår.  

Fra januar 2020 kommer en fysioterapeut inn i komiteen for å dekke en faggruppe vi har 

savnet i arbeidet og Ingeborg Overvoll overtar som leder for komitéen. Hun overtar etter 

Jørgen Hansen som har ledet komitéen siden 2005. 

 

 

Bodø, 16.01.2020 

 

 

 


