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Årsmelding 2014  
 

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 (2014) 
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  

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 

   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. 
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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 2014 
I 2014 var det 4 ordinære møter i komiteen, og 2 ”hastemøter”. Et av møtene hadde form som 

intenseminar. «What do we talk about when we talk about ethics» 

 

 

 

 

Kort oversikt over behandlede saker 

 
Spørsmål om innleggelse av PEG-sonde hos mann i 50-årene med hjerneskade. Uklart  

kognitivt funksjonsnivå, og uklart om autoseponering av ventrikkelsone er viljestyrt og 

uttrykk for at pasienten ikke ønsker livsforlengende behandling(hastesak) 

 

Etisk dilemma knyttet til pasient med PEG meldt av lege i kommunehelsetjenesten, 

Problemstillinger knyttet til seponering av PEG grunnet store plager hos pasienten(hastesak).   

 
Avslutning av livsforlengende behandling hos pasient med stor hjerneskade. Pasienten er av 

utenlandsk opprinnelse, og det er stor uenighet med pårørende og behandlende team, og 

kommunikasjonsproblemer(hastesak)  

 



 

 3 

Vanskelig sak om avslutning av livsforlengende behandling mot pårørendes ønske. Pasienten 

døde før møte i KEK. Saken ble lagt fram i KEK retrospektivt. 

 

 

 

Eksterne seminarer 

Et  medlem av KEK deltok på nasjonalt høstseminar for KEK. 

 

To medlemmer av KEK deltok på regional KEK-samling(Helse Nord) i Tromsø  

 

 

Foredrag og formidling 
Jørgen Hansen, Eystein Præsten Larsen, Berit S Brinchmann: 

Innlegg på kveldsmøte arrangert av Nordland Lægeforening 13.03,14.  «En verdig død». 

Molostua, Bodø 

 

Berit S Brinchmann:  «Ethical challenges related to next of kin in nursing practice». ICEEC 

2014, “The patient`s voice”. Paris,24-26.04.14  

 

Berit S Brinchmann:   “Verdiene flyr ut av vinduet”. Foredrag på nordisk nettverkstreff for 

nordiske råd for sykepleieetikk. Oslo, 22-23.09.14 

 

Berit S Brinchmann:   Innlegg om pårørende og etikk, samt drøfting og fremlegg av case på 

konferansen «På liv og død» 20-21.11.14(i regi av NLSH HF, Bodø kommune og UiN). 

 

 

Relevante  publikasjoner 
Ethical challenges in everyday work with adults with learning disabilities. Nursing Ethics 

2014 (online)(Solvoll, B-A, Hall EOC, Brinchmann, BS) 

 

Struggling with and for- A Grounded Theory of Parents Managing Life with Hard-to-Treat  

ADHD Teenagers. Grounded Theory Review 2014, Vol 13, Issue 1: 3-15 (Brinchmann, BS,  

Sollie, H).  

 

Så mye er sykepleie verdt.  Kronikk Sykepleien, 14.02.204 (Brinchmann, BS) 

 

 

 


