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Kliniske Etikk-komitéer (KEK) Oslo Universitetssykehus HF  
 
Det kliniske etikkarbeidet på Oslo Universitetssykehus forholder seg til det nasjonale 
mandatet for kliniske etikk-komitéer i spesialisthelsetjenesten. (Se http://intranett.ous-
hf.no/ikbViewer/Content/702409/Nasjonalt%2520KEK-mandat%25202011.pdf) 
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1. INNLEDNING 
Det kliniske etikkarbeidet på Oslo Universitetssykehus har nå fungert i 2 år med fire komitéer i 
samordnet struktur som beskrevet i forrige årsmelding. Vi opplever at denne strukturen er tjenlig og 
fungerer godt, men vi vil selvfølgelig fortsatt ha en kritisk holdning til vårt eget arbeid og fortsette å 
lete etter muligheter for forbedring. Gjennom året har det vært utskiftninger i komitéene som dels har 
skyldtes oppnådd aldersgrense eller overgang til annet arbeid, dels at medlemmer har måttet si fra seg 
sine verv fordi de har opplevd sin samlede arbeidsbelastning som så stor at det ikke har gitt rom for 
den innsatsen i KEK-arbeidet som de selv ønsket å levere. Foreløpig har ikke gjennomstrømningen i 
komitéene vært så stor at dette har utgjort et stort problem for den kontinuiteten vi tilstreber. Men vi 
vil fortsette å ha oppmerksomhet på dette. Vi har erfart at det å ha en fast sekretær i 50% med interesse 
og kompetanse på feltet har vært en stor styrke. 
 
I 2013 har vi oppnådd en mye større synliggjøring av etikkarbeidet på sykehuset enn vi har fått til 
tidligere. Leder og nestleder i sentral KEK var invitert til sykehusets N3 lederkonferanse i 
begynnelsen av året, og vi er svært fornøyde med den responsen vi oppnådde i form av tallrike 
invitasjoner til mange ulike arenaer på sykehuset. Dette omtales nærmere senere i årsrapporten. 
 
De pasient- og ansattnære komitéene (Ullevål-Aker, Psykisk helse og avhengighet, Rikshospitalet-
Radiumhospitalet) har behandlet en rekke saker med fokus på enkeltpasienter. Disse sakene forteller 
om en høy etisk bevissthet hos sykehusets ansatte, og om vilje til å stille spørsmål både til egne og 
andres tenkning. Det er viktig for sykehusets medmenneskelige profil at alle som møter våre pasienter 
opplever sitt ansvar for at disse møtene skal preges av omsorgsfull holdning og evne til å se kritisk på 
egne tenke- og handlemønstre. KEKene har som målsetting å bidra til at gode holdninger styrkes og 
utvikles videre. Vi får ikke sjelden spontane tilbakemeldinger som forteller at både pasienter, 
pårørende og ansatte har opplevd deltagelse i KEK-drøftingen som respektfull og viktig. Stud.med. 
Trude Linja har i løpet av året fullført en prosjektoppgave der hun har intervjuet foreldre som har 
deltatt i slike drøftinger om sine alvorlig syke barn. Disse tilbakemeldingene har vært gode, men har 
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også bidratt til at vi har justert litt på tilnærmingen til slike møter. Leder av KEK møter nå, når det er 
mulig, pasient/pårørende i forkant av drøftingsmøtet for å bedre forståelsen av drøftingens muligheter 
og begrensninger. Dette kommer i tillegg til den skriftlige forhåndsorientering som alt har vært i bruk i 
flere år. 
 
KEKene har også behandlet saker av generell/prinsipiell karakter, som omtalt nedenfor. Vi tror at våre 
uttalelser i slike saker kan være nyttige som støttedokumenter for ansatte som skal fatte vanskelige 
beslutninger. Sentral KEK har i tillegg lagt ut på våre intranettsider to ”refleksjonsnotater”, det ene om 
”hensiktsløs/nytteløs behandling”, det andre om sykehusets forhold til behandling ved trisomi 13 og 
18. Etter ønske fra Senter for Medisinsk Etikk (SME) - UiO, ga vi tillatelse til at disse kunne legges ut 
på SMEs hjemmesider til orientering og potensiell nytte for andre KEKer. Notatet om trisomi 13-18 
ble plukket opp av media og gav opphav til omfattende debatt på avisen Vårt Lands nettsider. Etter 
grundig diskusjon valgte KEK å avstå fra å delta i denne debatten. Dels skyldtes dette at vår 
organisering og arbeidsform ikke gjør det mulig for oss å delta i ”kjappe” ordskifter, dels også at vår 
hensikt med notatene var å bidra til nyansering av tilvant tenkning. Vi ønsket ikke å bidra til en 
nettdebatt der man risikerer at holdninger eller tenkemåte sementeres fordi deltakerne "går i forsvar". 
 
Våre seminarer har vært godt besøkt og synes å dekke et behov hos mange ansatte. Vi vil fortsette å 
tilby seminarer, og tar gjerne imot forslag til temaer som oppleves viktige. 
 
 
2. PRESENTASJON AV KOMITÉENE 
Sentral komité OUS  
MEDLEMMER:  
Overlege/professor Thor Willy Ruud Hansen, Nyfødtavdelingen, Rikshospitalet, leder   
Professor dr. med. Reidun Førde, Senter for med. etikk UiO (SME) (eksternt medlem/etikk-konsulent), nestleder  
Spesialsykepleier Berit Hofset Larsen, Avdeling for kreftbehandling, Radiumhospitalet 
Hovedprest Egil Eide, Prestekontoret, OUS  
Avd. overlege, Karin Ueland, Avdeling for spesialisert døgnbehandling, Dikemark  
Overlege Oona Dunlop, Avdeling for akuttmedisin, Ullevål 
Overlege Marianne Forsman, Anestesiavdelingen, Ullevål (til juni-13) 
Juridisk rådgiver Sissel Markhus, Juridisk seksjon OUS (til april-13) 
Juridisk rådgiver Hanne Eeg-Henriksen, Juridisk seksjon OUS (fra feb.13) 
Overlege Anny Spydslaug,Gynekologisk avdeling, Ullevål (fra juni-13) 
Sjefspsykolog Asbjørn Kolseth, Avdeling for akuttpsykiatri, Ullevål (fra okt.-13) 
Sekretær Unni Veirød, rådgiver, Avdeling for pasientsikkerhet og kvalitet, OUS. 
 

KEK Rikshospitalet/Radiumhospitalet (RH/DNR)  
MEDLEMMER:  
Overlege/professor Thor Willy Ruud Hansen, Nyfødtavdelingen, Rikshospitalet, leder  
Spesialsykepleier Berit Hofset Larsen, Avdeling for kreftbehandling, DNR, nestleder.  
Professor dr. med. Reidun Førde, Senter for medisinsk etikk UiO (SME)(eksternt medlem/etikk-konsulent/lege)  
Hovedprest Egil Eide, Prestekontoret, OUS  
Avd. sykepleier Pirjo Suominen, Nevrologisk avdeling Rikshospitalet 
Professor Inger Holm, Seksjon for forskning og kompetansesenter, Klinikk for kirugi og nevrofag. 
Juridisk rådgiver Sissel Markhus, Juridisk seksjon OUS (til april-13) 
Juridisk rådgiver Birgithe Hellerud, Juridisk seksjon OUS (fra feb.-13 til okt. -13) 
Juridisk rådgiver Hanne Eeg-Henriksen, Juridisk seksjon OUS (fra nov.-13) 
Klinisk sosionom Dag Amdam. Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling, Rikhospitalet 
Sykepleier Anne Lise Flatland, Avdeling for kreftbehandling, Radiumhospitalet 
Seksjonsleder/professor Nina Aass, Avdeling for kreftbehandling, Seksjon for lindrende behandling, 
Ullevål/Radiumhospitalet 
Overlege Petter Brandal, Avdeling for kreftbehandling, Radiumhospitalet 
Sekretær Unni Veirød, rådgiver, Avdeling for pasientsikkerhet og kvalitet, OUS. 
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KEK psykisk helse og avhengighet (P/A) 
MEDLEMMER:  
Avd. overlege, psykiater Karin Ueland, Avdeling for spesialisert døgnbehandling, Dikemark, leder.  
Sjefspsykolog Asbjørn Kolseth, Avdeling for akuttpsykiatri, Ullevål, nestleder (nestleder fra okt.-13) 
Sykehusprest Eileen Paus, Gaustad sykehus.  
Sykepleier Kari Bakke Larring, Avdeling for avhengighetsbehandling unge, Gaustad  
Psykiater Ellen Hagemo, avd.leder, Nasjonale og regionale funksjoner, PHA  
Forsker, spl./ph.d Maria Knutzen, Kompetansesenter for sikkerhet, fengsel- og rettspsykiatri, Gaustad 
Juridisk rådgiver Hanne Eeg-Henriksen, Juridisk seksjon OUS (til nov-13) 
Juridisk rådgiver Ingunn Myklebust, Juridisk seksjon OUS (fra nov.-13)  
Brukerrepresentant Nanna Gjersøe, Autismeforeningen Norge, Oslo fylkeslag 
Forsker, spl./ph.d Trine Lise Bakken, Psyk. avdeling for pers. m/utviklingshemming/autisme, Dikemark  
Professor, dr. philos. Knut Ruyter, Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo, REK sør-øst 
Sekretær Unni Veirød, rådgiver, Avdeling for pasientsikkerhet og kvalitet, OUS. 
 
KEK Ullevål/Aker (U/A) 
MEDLEMMER:  
Overlege Oona Dunlop, Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål,leder  
Overlege Mariann Forsman, Anestesiavdelingen, Ullevål, nestleder (frem til juni-13) 
Overlege Anny Spydslaug, Gynekologisk avdeling, Ullevål nestleder (nestleder fra juni-13) 
Dr. art. Beate Indrebø Hovland, Kampen Omsorg+/frilans (eksternt medlem, etiker)  
Ass.avdelingsleder, sykepleier, Gunnar Grømer, PO/Intensiv avdeling, Ullevål  
Sykehusprest Magne Stendal, Ullevål (permisjon vårsemesteret -13) 
Juridisk rådgiver Hanne Eeg-Henriksen, Juridisk seksjon OUS (til nov.-13) 
Juridisk rådgiver Ingunn Myklebust, Juridisk seksjon OUS (fra nov.-13) 
Avd. leder, lege Morten Mowé, Generell indremed. avdeling, Ullevål 
Sykepleier Marion Helland, Anestesiavdelingen, Ullevål (til april-13)  
Sykepleier Linn Lauritsen Sandvik, Dialyseavdelingen, Ullevål (til juni -13)  
Overlege Stefan Kutzsche, Barneavd, Ullevål 
Overlege Marc Ahmed, Geriatrisk avdeling, Ullevål (fra juni-13)  
Lege i spesialisering (LIS) lege Ingvil Ystgaard Kjelstad, Akuttmedisinsk, Ullevål (fra okt.-13) 
Sekretær Unni Veirød, rådgiver, Avdeling for pasientsikkerhet og kvalitet, OUS. 
 

 
3. KOMITÉMØTER 
Alle de fire komitéene har planlagt møter en gang pr. måned, unntatt i sommerferien. Der møtene har 
kollidert med seminarer e.l. har man enkelte ganger avlyst de ordinære møtene. I møtene har vi bl.a. 
planlagt aktiviteter, orientert hverandre om saker og diskutert aktuelle temaer. 
 
I KEK OUS - "Sentral KEK" (11 møter) har vi diskutert generelle problemstillinger med 
representanter fra tre avdelinger (Fødeavdelingen, Avd. for medisinsk genetikk og Barnenevrologisk 
seksjon, ). Vi har utarbeidet to refleksjonsnotater og to høringsuttalelser (omtales senere).  
En aktuell problemstilling som har vært gjenstand for løpende diskusjon gjennom året har vært 
utforming og særlig lagring av KEKs referater, samt KEKs arbeidsform. Dette er et juridisk  
komplisert område, og problemstillingen er også aktuelt for alle landets KEKer. Vi vil forsøke å bidra 
til en god praksis i samarbeid med SME og helsemyndighetene.  
 
KEK RH/DNR (11 møter). Noen av de ordinære møtene har blitt gjort om til rene drøftingsmøter 
med klinikere og evt. pas/pårørende, men ofte foregår drøftinger av enkeltsaker i ekstramøter der 
innkallingen skjer med 1-2 dagers varsel, i såkalte "hastemøter". (omtales senere).  
 
I KEK P/A (8 møter) har vi brukt 3 av våre faste møter til å besøke avdelinger. Vi har invitert oss selv 
for å bli kjent med problemstillingene som finnes og for å gjøre KEK bedre kjent, da KEK P/A fortsatt 
er en relativt ny komitè. Avdelingene har forberedt saker til oss, av både generell karakter og knyttet 
til retrospektive enkeltsaker. Vi har vært på psykiatrisk avd. for personer med utviklingshemming/ 
autisme (PPU) Dikemark, på akutt psykiatrisk avd. Ullevål og på avd. for rus og 
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avhengighetsbehandling på Gaustad (omtales senere). Tilbakemeldingene fra avdelingene har vært 
positive. Det bidrar forhåpentligvis til mer etisk refleksjon og kjennskap til KEK, slik at klinikerne 
lettere kan ta kontakt når etiske utfordringer oppstår. 
 
 
KEK Ullevål/Aker (7 møter). I ett av de ordinære møtene hadde vi OUS´ Amyotrofisk lateral 
sklerose (ALS) team tilstede for å orientere oss om deres praksis generelt, dette på bakgrunn av 
henvendelse til KEK U/A vedr. en ALS pasient fra annen region. Orienteringen ble derfor holdt i lokal 
KEK U/A selv om det var en generell problemstilling, men en representant fra KEK OUS deltok. 
Drøfting av pasient saker har foregått i ”hastemøter”. Det nye for denne komitéen er at vi i større grad 
har invitert pasient/pårørende med i drøftingene. I 2013 har pasient/pårørende deltatt i to drøftinger, i 
den ene saken var pasienten selv med, i den andre var foreldrene med. Vi ser at pasient/pårørende 
deltagelse ofte gir et bedre innblikk i saken og vi vil fortsette å invitere dem med. 
 
 

4. DRØFTING AV ENKELTSAKER 
Komitéene har til sammen hatt 16 drøftinger av enkeltsaker, det er saker hvor klinikerne henvender 
seg for å få råd til vanskelige beslutninger som gjelder en bestemt pasient. Komitémedlemmene har 
det siste året bidratt mye i hverandres komitéer. En grunn til det er at det har vært behov for annen 
kompetanse, f.eks psykiatri i somatikken. Det har vært aktuelt i flere saker, og representanter fra KEK 
PHA har vært viktige i drøftingene. Der det har vært hast med å få gjennomført drøftingen, har vi også 
lettere kunnet samlet en stor nok KEK gruppe, når vi har kunnet benytte medlemmer fra alle komitéer. 
I en av sakene hadde pasienten også tilknytning både til somatisk- og psykiatrisk avdeling og en 
fellesdrøfting var dermed naturlig.  
 
AKTIV ELLER PALLIATIV BEHANDLING AV BARN? 
6 av sakene har hatt denne problemstillingen. Det har vært små barn utsatt for ulykker, sykdom eller 
medfødt skade. Klinikerne har brakt sakene til KEK fordi de har ønsket en bredere gjennomgang av 
sakene før evt. refokusering av behandlingen fra aktivt livsforlengende til palliativ/lindrende. I tre av 
disse sakene har pårørende deltatt i drøftingen, i en annen hadde KEK`s leder på forhånd en 
telefonsamtale med barnets far, noe som også var nyttig.  
 
Det viser seg at det å avslutte kunstig ernæring oppleves av både sykepleiere, leger og pårørende som 
vanskeligere enn å avslutte annen behandling for organsvikt, to av sakene har delvis dreid seg om 
dette. KEK OUS oppfatter at det ikke er noen prinsipiell forskjell på svikt i ulike organsystemer med 
hensyn til om det kan tenkes å være etisk tillatelig å avslutte behandling som kompenserer 
organsvikten. I hvert enkelt tilfelle er det pasientens samlede situasjon som må beskrives og 
analyseres. I en slik analyse må mange faktorer veies inn, slik som lidelse, bevissthetstilstand, 
prognose, behandlingsmuligheter og -ressurser etc.  
 
I en av sakene var det et sterkt ønske fra pårørende om å fortsette aktiv behandling, som behandlerne 
mente var nytteløs. Her fant KEK det etisk forsvarlig og rimelig å vente med å refokusere i ren 
palliativ retning, så lenge ikke barnet led, kun for å gi foreldrene noe mer tid til å akseptere 
situasjonen. Dette var også behandlerne komfortable med.  
 
TVANG I SOMATIKKEN? 
4 av sakene har handlet om dette, knyttet hhv til en alvorlig syk TBC-pasient, to kreftpasienter og en 
ung HIV-pasient. Tvangsbehandling og tvangsernæring har vært aktuelle problemstillinger. Ingen av 
pasientene var tilstede i drøftingene, men i den ene saken deltok en verge. 
 
KEKs råd i saken som gjaldt ernæring til en TBC pasient, var å forsøke all mulig overtalelse og også 
involvere pårørende mer i saken. Tvang ville man neppe ha hjemmel til, og om det evt. ville vært til 
”pasientens beste” var også tvilsomt.  
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Vedr. en psykisk syk pasient som ikke var inneforstått med sin kreftsykdom, støttet KEK behandlernes 
tanke om kun å gi palliativ behandling, da sykdommen allerede var langtkommet og belastningen ved 
å påtvinge pasienten aktiv kreftbehandling ville være altfor stor i forhold til hva man kunne oppnå i 
form av bedring eller lindring. 
 
En annen relativt ung pasient med langtkommet kreft var svært vanskelig å håndtere. Pasienten 
motsatte seg all behandling unntatt narkoseliknende søvn. I drøftingen kom man frem til at det ikke 
var grunnlag for tvangsbehandling.  
 
I saken vedr. en ung HIV-pasient som nektet behandling, fant heller ikke KEK grunnlag for å kunne 
forsvare å bruke tvang. Selv om man kunne tvile på om vedkommende forsto sitt eget beste og på tross 
av at framtidsutsiktene var gode med behandling, mente KEK at det ville være svært vanskelig å 
gjennomføre en livslang behandling med tvang. Det ble fokusert på å styrke støtteapparatet rundt 
pasienten.  
 
ANDRE SAKER 
Vi har hatt 6 andre drøftinger med ulike problemstillinger.  
I fire av sakene var pasient/pårørende tilstede. 
 
HÅNDTERING AV EN EKSTREM SELVSKADER 
Dette var en henvendelse fra en somatisk avd. som var opprådd i forhold til hvordan de skulle håndtere 
en pasient med massiv selvskading. Pasienten var inneliggende i psykiatrien og det var også undring 
over hvorfor ikke adferden ble forhindret. Både KEK U/A og P/A deltok i drøftingen, de ansvarlige 
for den psykiatriske behandlingen deltok også. Det ble skapt forståelse for de ulike behandlernes 
utfordringer og problemer. Alternative måter å forholde seg til pasienten på, hva som ville være til 
pasientens beste, ble drøftet og referatført.  
 
ASSISTERT BEFRUKTNING – ALVORLIG ARVELIG SYKDOM 
Lege fra avdeling for reproduksjon ønsket å drøfte om KEK synes det ville være etisk forsvarlig å 
tilby et par, hvor mannen led av en alvorlig arvelig sykdom, assistert befruktning. KEK fant det 
rimelig å støtte legens ønske om å hjelpe dette paret til å få barn. ”Barnets beste” var sentralt i 
drøftingen, og med mors ressurser og gode nettverk mente KEK at barnet ville bli godt ivaretatt.  
 
PASIENT MED NEVROLOGISK LIDELSE - ØNSKE OM BORRELIABEHANDLING 
En lege fra behandlerteamet rundt en pasient med nevrologisk lidelse ønsket å drøfte om det var riktig 
å gi etter for pasientens sterke ønske om å bli behandlet med antibiotika for en mulig borreliose. 
Pasienten hadde lest at borreliose kunne ha en sammenheng med sykdommsutviklingen og hadde 
dermed et lite håp om at borreliabehandling ville kunne bedre tilstanden. Teorien finnes det ikke 
vitenskapelig støtte for og legene fant dermed ikke medisinsk indikasjon for antibiotikabehandling. 
Antibiotokaresistens er dessuten et stort problem, som tilsier at man skal være restriktiv med slik 
behandling. KEK fant det allikevel etisk forsvarlig å kunne tilby pasienten en kur peroral antibiotika, 
da dette ville være av så stor betydning for vedkommende i en fortvilet sykdomssituasjon. Det å ”gjøre 
godt” for denne pasienten mente vi i denne spesielle saken veide tyngre enn å ”beskytte samfunnet” i 
forhold til en (trolig) unødvendig antibiotikakur. Dette var behandlende lege komfortabel med. 
 
EN PASIENT SOM IKKE MØTER TIL BEHANDLING ETTER AVTALE 

Lederen av avdelingen ønsket å drøfte situasjonen rundt en pasient som samarbeidet svært dårlig om 
langvarig, ressurskrevende behandling. (Vi hadde en liknende drøfting med avdelingen i 2012).  
KEK mente man må kunne kreve at en pasient som er beslutningsdyktig tar ansvar for sine handlinger 
og opptreden og at avdelingen dermed setter klarere grenser og stiller pasienten til ansvar hvis 
vedkommende ødelegger noe. En skriftlig avtale mellom pasienten og behandlende enhet vil kunne 
bidra og gjøre dette tydelig. Pasienten har en primærsykepleier i avdelingen, vedkommende har et 
særlig ansvar og pasienten oppfordres til å benytte seg av denne kontakten. Kommunikasjons-
veiledning av personalet vil kanskje også kunne bidra til å senke stressnivået både hos pasient og 
personalet, og dermed bidra til å redusere aggresjon og konflikter. 
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Saken belyser også et viktig prinsipielt etisk problem. Loven pålegger helsearbeideren å yte 
øyeblikkelig hjelp. Men kan man av ressurshensyn beslutte å la være å tilby akutt, livreddende 
behandling til en samtykkekompetent pasient, når årsaken til behovet er at pasienten ikke følger 
behandlingsopplegget? Når behovet for behandling melder seg akutt er det også nødvendig med en 
intensivplass. Denne problemstillingen er svært vanskelig og KEK ønsker å løfte den opp til det 
nasjonale prioriteringsrådet. 
 
EN PASIENTS ØNSKE OM Å AVSLUTTE BEHANDLING 
Legene på avdelingen var usikre på hvordan de skulle forholde seg til en pasients ønske om å avslutte 
livsnødvendig behandlingen. De spurte seg om det å gi pasienten støtte i beslutningen og yte palliasjon 
under avslutningen av livet ville være på grensen til å assistere et suicid.  I drøftingen kom KEK frem 
til at pasienten var i sin fulle rett til å avstå fra mer behandling (”autonomi”), det ville også være 
rimelig at pasienten fikk komme til den avdelingen vedkommende var kjent hvis det var ønskelig å dø 
på sykehus (”velgjørenhet”). KEKs leder tilbød seg å komme til avdelingen for å orientere om hvordan 
behandlingen kan endres fra aktiv til palliativ på en god måte.  
 
BARN MED ALVORLIG SYKDOM - EKSPERIMENTELL BEH. I UTLANDET? 
Barnenevrologene ønsket å drøfte om det ville være forsvarlig å etterkomme foreldrenes ønske og 
søke et lite barn med alvorlig sykdom og korte leveutsikter, til utlandet for eksperimentell behandling. 
Legene oppfattet dette som en seriøs studie og den medisinske utviklingen går ikke videre uten 
forskning. De ønsket derfor å søke utenlandskontoret om støtte, hvis barnet ville bli akseptert i studien. 
”Barnets beste” var det sentrale i drøftingen, foreldrene var også opptatt av å begrense hva barnet 
skulle utsettes for. For dem representerte mulig deltagelse i studien et viktig håp. KEK fant ikke grunn 
til å fraråde og søke om deltagelse i studien. 
 
 
5. DRØFTING AV GENERELLE SAKER 
Komiéene har blitt forespurt i 6 saker av generell art.  
Pasient/pårørende har ikke vært representert i drøftingene. 
 
HÅNDTERING AV DØDE FOSTER 
Representanter fra fødeavdelingen ønsket å drøfte håndtering av døde foster med bakgrunn i at det 
hadde utviklet seg ulik praksis ved de to fødeavdelingene ved sykehuset. Saken hadde flere etiske 
aspekter ved seg, mens andre viktige sider var mer av organisatorisk karakter. KEKs leder gjorde en 
omfattende jobb ved bl.a. å sette seg inn i ulike rundskriv og kartlegge praksis ved flere sykehus.  
Da det viste seg at praksis er svært sprikende ved alle sykehus på dette området og rundskrivet ikke er 
klart nok, foreslo KEK at ledelsen ved fødeavdelingen løfter saken frem for Helsedirektoratet. KEK er 
kjent med at Fødeavdelingen på OUS som følge av diskusjonen har utarbeidet nye, klarere og 
ensartede retningslinjer for praksis ved de to fødeseksjonene.  
 
OMFANG AV GENTESTING 
Overlege fra avd for medisinsk genetikk ønsket å drøfte hvor avdelingen bør sette grensen for 
medisinsk diagnostikk i en tid hvor pågangen for å få utført gentesting stadig er økende. 
Foranledningen for drøftingen var henvendelser fra kvinner som har fått barn gjennom sæddonasjon i 
utlandet. De har i ettertid fått beskjed om at donor er bærer av en alvorlig recessiv sykdom. For å 
kunne få flere barn med samme donor (for at barna skal bli helsøsken) må kvinnene teste seg selv, for 
å finne ut om de er mulig bærer av samme sykdom. Dette vil koste avd. for medisinsk genetikk ca kr. 
5-10.000 pr. tilfelle og ta mye tid. Spørsmålet er om dette en oppgave de må ta på seg? 
KEK mener at i en situasjon hvor avdelingen stadig får flere arbeidsoppgaver og hvor det blir 
nødvendig å prioritere ressurser til genetisk diagnostikk og testing, må disse settes inn på å forebygge 
alvorlig sykdom der slik risiko ikke kan unngås på samme enkle måte som i eksempel-tilfellet. 
Kvinner i denne situasjonen vil kunne få sæd fra en annen donor som ikke bærer sykdommen. At 
barna i slike tilfelle ikke blir "helsøsken" kan ikke sies å være et reelt helsebetinget behov som bør 
prioriteres.  KEK forstår behovet for retningslinjer på området og rådet avd. for medisinsk genetikk å 
utarbeide sine egne. Det nasjonale prioriteringsrådet vil kunne spørres om råd. 
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HÅNDTERING AV SMITTE  
KEK hadde en drøfting med representanter fra smittevern avd. og nevrokirurgisk avd. vedrørende 
informasjon til pasienter om mulig smitte.  
 
JEHOVAS VITNER OG LEVERTRANSPLANTASJON 
Kan et Jehovas vitne som nekter blodoverføring, likevel få tilbud om levertransplantasjon?  
Leger fra transplantasjons avd., anestesi avd. og gastromedisinsk avd. ønsket å drøfte denne 
problemstillingen med KEK. Representanter fra Jehovas vitner var invitert med. 
 
For Jehovas Vitner er avståelse fra blod, som er nevnt flere steder i Bibelen, å oppfatte som en 
”lydighetshandling”. Fordi organtransplantasjon ikke er omtalt i bibelen, er det mulig for dem å motta 
organer, selv om noe av donors blod er igjen i organet (selv med omfattende "gjennomspyling").  
 
Nyretransplantasjoner blir utført på Jehovas vitner med avtale om ikke å gi blod, for der er risikoen for 
livstruende blødning liten. For levertransplantasjon er situasjonen en helt annen, tilkommer det f. eks 
et hull i den store bukvenen kan man få et blodtap på 2-4 l. på få minutter. Legene finner det derfor 
ikke medisinsk forsvarlig å love en blodfri levertransplantasjon. Dette ut ifra et faglig og legeetisk 
standpunkt, og lar seg ikke påvirke av om det hadde vært nok organer tilgjengelig. Det forholdet at 
man i Norge bare bruker lever eller leverlapper fra død giver ved transplantasjon, er en sentral faktor i 
vurderingen mht forsvarlighet, fordi mottager ikke kan forbehandles. Ved bruk av levende donor (del-
lever), slik man gjør på noen sentra i f.eks. USA, kan mottager forbehandles slik at man med større 
trygghet kan gjøre en transplantasjon uten bruk av donorblod. 
 
KEK støttet vurderingen til levertransplantasjons-gruppen. Fagfolk kan ikke tvinges til å handle faglig 
uforsvarlig. Det er opp til pasienten å takke ja eller nei til et tilbud om levertransplantasjon der 
muligheten for at en blodtransfusjon kan bli nødvendig for å redde livet må oppfattes som en del av 
det totale behandlingstilbudet. Det er viktig med en god og åpen dialog med pasienten i forkant av 
pasientens valg. Jehovas vitner er opptatt av redelighet, det må ikke gis blod uten samtykke. Tillit er 
viktig. Blir det sagt nei til transplantasjon uten blod, vil de akseptere det.   
 
ALDERSGRENSE FOR LUNGETRANSPLANTASJON 
Transplantasjonslegene og lungelegene i hjerte-kar klinikken ønsket å drøfte om det er etisk forsvarlig 
å sette en øvre aldersgrense for mottak av lunge? Bakgrunnen var klager fra pasienter som er avvist for 
lungetransplantasjon pga alder. ”Rettferdighet” sto sentralt i KEK`s drøfting, oppsummering:  
En orienterende aldergrense er forståelig og akseptabel ut fra begrenset tilgang på organer. 
En venteliste som er for lang vil være problematisk å håndtere, både i forhold til at undersøkelses-
kapasitet vil bli opptatt med de jevnlige revurderingene som ligger i å stå på ventelisten, at 
prioriteringen da ville måtte gjøres underveis og at pasienter på listen vil kunne få et urealistisk håp. 
Det kan være en utfordring å kommunisere et avslag til pasienter som faller utenfor listen. Det er 
viktig at man både i kommunikasjon med pasienten så vel som i journalføringen presiserer at et evt. 
avslag er et resultat av en totalvurdering, der kronologisk alder bare utgjør ett av flere momenter. 
 
UTPRØVING AV MULTIPPEL SLKEROSE (MS) MEDISIN FOR BARN OG UNGE 
Leger fra barneavdelingen, nevrofag ønsket å drøfte mulig deltagelse i en studie vedr. hvorvidt 
medikamentet Teriflumonid har effekt på multippel sklerose (MS) hos barn og ungdom.  
(Dette i forkant av en evt. formell forespørsel om deltagelse). KEK er skeptisk til denne studien, fordi 
vi finner det vanskelig å kunne forsvare bruk av placebo, så lenge man har annen medisin som man 
faktisk oppfatter som virksom. Helsinkideklarasjonens § 33 om bruk av placebo slår også fast at 
placebo bare kan brukes i klinisk utprøving der det ikke finnes annen effektiv behandling, og der 
bruken av placebo ikke utsetter pasienten for unødig risiko for forverring.  
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ANALYSE AV KEK`S GENERELLE/PRINSIPIELLE SAKER                                                                                                                                      
Nestleder og leder i sentral KEK OUS har analysert et stort antall saker som har vært behandlet i KEK 
RH/DNR gjennom en årrekke nettopp med tanke på balansen mellom de generelle/prinsipielle og de 
individfokuserte sakene. Dette har resultert i en artikkel som p.t. er inne til vurdering i et vitenskapelig 
tidsskrift. Bakgrunnen for denne analysen er forslag (i USA) om at prinsipielle problemstillinger burde 
håndteres i andre organer enn KEK, mens vi finner at i vårt sykehus synes KEK å være et nyttig organ 
for behandling av slike saker. 
 
 
6. BESØK I KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET 
KEK P/A besøkte 3 avdelinger i klinikken.  
På hvert sted hadde behandlere forberedt 2 saker til drøfting. 
  
Psykiatrisk avd. for personer med utviklingshemning/ autisme,  PPU: 
 
Å SE PASIENTEN ”FORFALLE” Behandling av pasienter med kognitiv funksjonshemming og 
psykisk lidelse, uten at tvangsbehandling kan iverksettes skaper ofte problemer for både personalet, 
pårørende og kanskje også pasienten.  

 
Det var en krevende drøfting, noe av det vi kom fram til var at relasjonsbygging kan være en nøkkel i 
å lykkes med å forhandle og påvirke denne type pasienter. Det krever imidlertid tid og bevisst satsing 
på dette. Vi er ofte for forsiktige og tilbakeholdne når vi ikke kan bruke tvang.                                                                                                                 
 
PÅRØRENDES STILLING relatert til behandling for alvorlig psykisk lidelse når pasienten ikke er 
samtykkekompetent. Hvordan håndtere slike situasjoner? Pårørende har en lovmessig rett til å bli hørt, 
men det er og blir fagpersonell som er ansvarlig for den medisinske behandlingen.  

Akuttpsykiatrisk avd: 

PSYKOTISK PASIENT UTEN NORSK STATSBORGERSKAP, behandleren ønsket å behandle 
pasienten mer, men opplevde at lovverket/systemet satt en stopper for det.  

Vi oppsummerte slik: I forskrift om rett til helse- og omsorgstjenster til personer uten fast opphold i 
riket står det i § 5a:”Personer som oppholder seg i riket, har rett til helsehjelp dersom vedkommende 

er psykisk ustabil og utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv og helse”.  

Det kan være vanskelig for behandlere å være vitne til at pasienter de mener vil profitere på 
behandling ikke får det og forfaller. Men hvis man avviker fra dette, er det et utall av liknende 
pasienter som man også burde ha hjulpet. Det var også usikkert hva som var denne ”pasientens beste”.  
 
ECT BEHANDLING har vært en omstridt behandling i mange år. I denne drøftingen viste det seg at 
hovedproblemet var faglig uenighet om diagnose og dermed også uenighet om behandlingsvalg (ECT 
eller ikke) vedrørende en bestemt pasient. Hvilke systemer/metoder har avdelingen for å takle denne 
type uenigheter? 
 
Avd. for rus- og avhengighetsbehandling: 
RUSEPISODER HOS INNELIGGENDE PASIENT med utgangspunkt i en bestemt pasient 
(prospekiv drøfting), som  hadde flere rus- ”brudd”  i løpet av et langvarig opphold. Vedkommende 
fikk allikevel bli, spørsmålet var om det kunne forsvares? 
 
Saken viste at en raushet som dette kan være avgjørende for alvorlig syke pasienter.  At man da 
strekker seg utover regler og rutiner for å få det til, kan etisk forsvares, i hvert fall når det ikke 
ødelegger for andre pasienter. Uenighet i personalgruppen som følge av slike saker må man tilstrebe å 
løse profesjonelt.  
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PRAKTISKE ARBEID UNDER BEHANDLINGSOPPHOLDET, før var det en del av behandlingen, 
og er det fortsatt enkelte steder. I denne avd. brukes ikke praktisk arbeid terapeutisk, men det er 
naturlig at pasientene tar medansvar for å ha det rent og pent rundt seg. Flere opplever dette mer som 
et urimelig krav enn som en selvfølge eller et tilbud. Behandlerne stilte spørsmål om man kan stille 
krav om praktisk arbeid i behandlingsøyemed. 
 
Det å stille krav vil være vanskelig, man må heller forsøke å motivere. Praktisk arbeid vil være nyttig 
ADL trening, for å forberede dem på livet der ute. Stimulere til normal fungering vil også være 
gunstig, som et ledd i den stabiliserende behandling. Behandlingsplan lages for hver pasient, div. 
aktiviteter inngår der (både daglige gjøremål og aktivitet i regi av ergoterapeut). Aktivitetene blir 
dermed en viktig del av behandlingsopplegget, mer et tilbud om behandling enn et krav om aktivitet. 
 
 
7. PRESENTASJON AV KEK INTERNT OG EKSTERNT 
Det har i år vært stor etterspørsel fra klinikker og avdelinger etter informasjon om KEK-arbeidet.  
Det er hovedsakelig leder av KEK OUS som har vært rundt, men de andre komitèlederne og enkelte 
andre komitèmedlemmer har også bidratt her. Vi har hatt ca 40 presentasjoner ute i avdelinger, på 
ledersamlinger og i pasientsikkerhetsutvalg. Disse møtene har fortont seg nyttige, og har gitt oss 
inntrykk av at de ansatte på sykehuset er opptatt av de etiske utfordringene som vi møter og av de 
verdivalgene som ligger i mange av de tilsynelatende praktiske beslutningene som fattes. 
I tillegg har vi deltatt i 2 stabsmøter, bidratt 3 ganger på seminarer for KEKer i andre sykehus 
(Diakonhjemmet, Sykehuset Innlandet/Gjøvik, og Vestre Viken/Drammen). Vi har også bidratt på 
videreutdanningskurs for sykepleiere på Lovisenberg Diakonale Høyskole og presentert KEK-arbeidet 
på møte i Oslo-avdelingen av Kristelig Legeforening. 
 
 
8. SEMINARER 
”Bruk av tvang i somatisk medisin” 08.04.13, arr av KEK OUS 
Seminaret ble holdt i auditoriet på Kreftsenteret, Ullevål og hadde ca 70 deltagere. 
Dette er en problematikk mange må forholde seg til og det var engasjert deltagelse fra salen. 
(Seminarplakaten vedlagt). 
 
”Samhandlingsreformer – hvilke verdier er truet?” 05.11.13, arr av KEK U/A i samarbeid med  
KEK sykehjem. Dette seminaret ble også holdt i auditoriet på Kreftsenteret, Ullevål med ca 70 
deltagere, mange kom fra bydelene. Det var det første felles etikkseminaret hvor alle aktørene i 
samhandlingen møtes, og det var tydelig et stort behov for det. Referat og presentasjoner ligger ute på 
vår intranettside. (Seminarplakat vedlagt). 
 
 
9. INTERNSEMINAR 
Sentralt KEK hadde et internseminar over to dager 25-26 april. Vi fikk da god tid til å diskutere både 
vår arbeidsform, prinsipielle viktige saker, og medlemmene ble bedre kjent med hverandre.  
 
 
10. HØRINGER 
Vi har kommentert Helsedirektoratet forslag om ”Livssynsnøytralt livstestamente”. Selv om det var 
noe spredning av synspunktene blant medlemmene av komitéene, var flertallet klart skeptiske til 
forslagene som fremmes i høringsdokumentet.  
 
Vi har også gitt innspill til sykehusets nye prosedyre vedr. obduksjon. 
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11. REFLEKSJONSNOTAT 
Refleksjonsnotat om ”Hensiktsløs” og ”nytteløs” behandling og Trisomi 13 og 18 er utarbeidet av 
sentral KEK og ført i pennen av KEK`s leder. De ligger ute på KEKs intranettside og ble også lagt ut 
på Senter for Medisinsk etikk UIO, SMEs internettside. Trisomi notatet har blitt gjenstand for debatt 
etter at berørte foreldre, organisasjoner og avisen Vårt Land fant interesse for det. KEK`s leder har 
blitt utfordret til å delta i debatten, men har ikke funnet det riktig, kfr kommentar om dette i 
innledningen. Notatet åpner for en mer individuell tilnærming til Trisomibarna og er beskrivende nok i 
seg selv for KEKs refleksjoner rundt temaet.   
 
12. DELTAGELSE I KURS, KONFERANSER, UTDANNING 
Stefan Kutzsche: Utdanning Pediatric Bioethics Certificate.  
Childrens Mercys´ Hospital and Childrens Mercy Bioethics Center, Kansas City, MO, USA, 2012-2013 
  

 

13. PUBLIKASJONER OG FOREDRAG AV KEK MEDLEMMER 
Artikler: 
Thor Willy Ruud-Hansen: 
Hansen TWR,  Aasland O, Janvier A, Førde R: Ethics, choices, and decisions in acute medicine - a national 
survey of Norwegian physicians’ attitudes. Pediatr Crit Care Med 2013; 14:e63-9. (DOI: 10.1097/PCC.0b013e 
31826e73f1) 
Hansen TWR: Forstår de hva de gjør? Omsorg - Nord Tidsskr Pall Med 2013;3:4-7. 
Hansen TWR: Reflections from across the Atlantic on SUPPORT, disclosure, consent, and the need 
for neonatal research (OPC). Am J Bioethics 2013;13:39-41.  
 
Stefan Kutzsche:  
Kutzsche S, Partridge JC, Leuthner SR, Lantos JD. When life-sustaining treatment is withdrawn and the patient 
doesn't die. Pediatrics. 2013 Nov;132(5):893-7. doi: 10.1542/peds.2013-0413. Epub 2013 Oct 7. 
Janvier A, Lantos J et al. on behalf of the POST group (Parents from the Other Side of Treatment). Ethics and 
Etiquette in Neonatal Intensive Care. NEJM submitted 
Kutzsche S, Utdanning i etikk for barneleger. Kronikk og debatt, Dagens Medisin 14/2013 
Kutzsche S, Palliativ omsorg stiller kvalitative krav til helsepersonell.  Ja til lindrende enhet og omsorg for barn 
(JLOB). Elektronisk medlemsbrev desember 2013. 
 
Berit Hofseth Larsen / Reidun Førde 
Larsen BH, Anderson H, Førde R. Pasientautonomi er ingen enkel sak. Tidsskrift Norsk Legeforening 2013; 
133:1955 – 7. 
 
Foredrag:  
(Her medtas ikke de ca 40 foredrag som KEKs medlemmer og ledere har holdt internt på sykehuset - bortsett fra Stabsmøtet). 
Hansen TWR: “Erfaringer med pårørendes deltagelse i Klinisk Etikk-komité”. Erfaringskonferanse for kliniske 
etikk-komitéer og etikkråd i kommune-helsetjenesten, Oslo 4.februar, 2013. 
Hansen TWR: “Clinical ethics work in Norway”, Stabsmøte, Barneavdelingen, Universitetet i Jimma, 
Etiopia,19.mars, 2013. 
Hansen TWR: “Pasient og pårørendes rolle i klinisk etikk – Erfaringer (og litt forskning). Stabsmøte, OUS-
Rikshospitalet,Oslo, 24.mai, 2013. 
Hansen TWR: “Erfaringer med pårørendes deltagelse i Klinisk Etikk-komité”. Klinisk Etikk-komite, 
Diakonhjemmets Sykehus, Oslo 23.september, 2013. 
Hansen TWR: “Erfaringer med pårørendes deltagelse i Klinisk Etikk-komité”. Stabsmøte, Sykehuset Innlandet - 
Gjøvik, Gjøvik 17.oktober, 2013. 
Hansen TWR: “Klinisk etikk - elfenbenstårn eller hverdagsmedisin?” Etterutdanningskurs for 
intensivsykepleiere, Oslo Universitetssykehus, 22.oktober, 2013. 
Hansen TWR: “Klinisk etikk - Spiller den noen rolle i den kliniske hverdagen?” Osloavdelingen av Kristelig 
Legeforening, Oslo 22.oktober, 2013. 
 
Foredrag holdt på seminar ”Tvang i somatisk medisin” KEK OUS, 08.04.13: 
Mariann Forsmann: ”Anestesi og kirurgi hos psykisk utviklingshemmede”,  
Hanne Eeg-Henriksen: ”Hva sier lov og regelverk om bruk av tvang i somatisk helsehjelp?” 
Hansen TWR: “ ‘To force or not to force’ – saker fra en klinisk etikk-komité” 
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Foredrag holdt på seminar "Samhandlingsreformen – hvilke verdier er truet” KEK Ullevål/Aker, 05.11.13: 
Oona Dunlop: ”Fra sykehjem til sykehus – etiske utfordringer” 
Marc Ahmed: ”Samhandling – hvilke etiske verdier er truet” 
 
Oona Dunlop og Karin Ueland: ”Etiske utfordringer hos selvskadere” SMEs høstseminar 12.11.13 
 
Stefan Kutzsche: Jus og etikk og lov om spesialisthelsetjenesten 30.09.13 Kurs i nasjonale fag for leger, 
tannleger og helsefagarbeidere. Folkeuniversitetet. 
  

 
 

14. ØKONOMI 
KEK er administrativt underlagt stabsenheten for Pasientsikkerhet og Kvalitet som ledes av direktør 
Eva Bjørstad og har sin økonomi knyttet til denne. Stabsenheten finansierer 0,9 stillinger knyttet til 
KEK, fordelt slik: 
 
Sekretær     50% 
Leder Sentral KEK og KEK RH/DNR  30% 
Leder KEK U-A (fra høsten 2013) 10%  
 
Vi ser klart at det ikke hadde vært mulig å drive KEK-arbeidet på seriøst vis uten disse 
stillingsandelene, og konstaterer med tilfredshet at sykehusledelsen på denne måten signaliserer sin 
oppfatning om at KEK-arbeidet er viktig for sykehuset. 
KEK har ikke noe eget budsjett, men vi har så langt har hatt de midlene vi har trengt til vår virksomhet 
fra stabsenheten. På bakgrunn av sykehusets pressede økonomiske situasjon har vi tilstrebet å være 
"edruelige" i vårt forbruk, og har prioritert midler til utdanning/kursing av nye medlemmer og til 
deltagelse i det nasjonale høstseminaret for KEKene. 
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Bruk av tvang i somatisk medisin  
– lov, praksis og etiske utfordringer                         
                                                                   
 
 
Åpent seminar 8. april 2013, kl.12.00 -15.00  
Ullevål sykehus, auditoriet Kreftsenteret 
 
Arr: Klinisk Etikk komitè OUS 
 
Møteleder: Karin Ueland 
 
 
1.bolk 
12:00-12:20 Hanne Eeg-Henriksen, KEK OUS: Hva sier lov og regelverk om bruk av tvang 
  i somatisk helsehjelp? 
 
12:20-12:40 Stein Schage Førde, BUP OUS: Hvordan kan man redusere behovet for bruk 
av   tvang ved behandling av barn? 
 
12:40-13.00 Elisabeth Gjerberg, SME: Pasienters og pårørendes syn på bruk av tvang. 
              Strategier for å redusere bruk av tvang. 
 
20 min pause med forfriskninger 
 
2.bolk 
13:20-13:40 Reidar Pedersen, SME: Vurdering av samtykkekompetanse – hvem skal gjøre 
  det, når, hvordan og hvor ofte? 
 
13:40-13:50 Marianne Forsman, KEK OUS: Anestesi og kirurgi hos psykisk   
  utviklingshemmede  
 
13:50-14:00 Thor Willy Ruud Hansen, KEK OUS: ”To force or not to force” - saker fra en 
  klinisk etikk-komité. 
 
10 min beinstrekk 
 
3.bolk 
14:10-15:00 Diskusjon i plenum 
 
 
VELKOMMEN TIL ALLE! 
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Samhandlingsreformen- hvilke verdier er truet? 
 
Åpent seminar 5. nov. 2013, kl. 12-15.30 
Ullevål sykehus, Auditoriet Kreftsenteret 
 
Arr: Klinisk etikkomité Ullevål/Aker  
i samarbeid med de kliniske etikkomitéene i sykehjemmene, Oslo kommune 
 
Samhandlingsreformen har gode intensjoner og mål, men skaper også nye utfordringer for pasienter og ansatte i 
sykehus og bydelenes omsorgstjenester. Noen av utfordringene kan true profesjonelle forpliktelser og sentrale 
helsefaglige verdier som rettferdighet, velgjørenhet, trygghet, tillit, ansvar og medbestemmelse. I dette seminaret 
setter vi søkelyset på noen av de utfordringene som melder seg i overføringen av pasienter mellom sykehus og 
sykehjem eller hjemmebasert omsorg.  
 
Representanter fra de ulike samarbeidspartnerne/aktørene i samhandlingsreformen (sykehus, 
sykehjemsetaten, bestillerkontoret/hjemmetjenestene) holder korte innlegg med utgangspunkt i to 
spørsmål: 
 
Hvilke (etiske) utfordringer har dere erfart ved samhandlingsreformen?  
(-hva har dere sett av negative konsekvenser for pasienter og ansatte ?) 
Hva kan gjøres for å forebygge eller håndtere disse utfordringene? 
 
 
         Møteleder: Morten Mowé, assisterende klinikkleder, medisinsk klinikk 
 

1. Nina Olsvold, førsteamanuensis på Lovisenberg diakonale høgskole, innleder; 
”Samhandling under tvang, -om styring, tillit og ansvar i helsetjenesten” 

 
2. To representanter fra sykehjemsetaten  

Sølvi Karlstad, områdedirektør sykehjemsetaten 
Vibeke Iren Herikstad, avd. sykepleier Lilleborg sykehjem 

 
3. To representanter fra spesialisthelsetjenesten,  

 Oona Dunlop, lege fra akuttmedisinsk avdeling, medisinsk klinikk 
        Marc Ahmed, lege fra akuttmedisinsk avdeling, medisinsk klinikk 
 
      PAUSE 20 min 

 
4. To representanter fra bydel og bestillerkontor 

Maja Katzenmaier, bestillerkontoret, hjemmebaserte tjenseter, bydel Bjerke 
      Heidi Lunde, Veitvedt distrikt hjemmetjenesten, bydel Bjerke 

 
5. Reidun Førde, lege, professor Senter for medisinsk etikk UIO, avslutter  

 
6. Plenumssamtale 
 

 
Velkommen til alle! 
 
 


