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 ÅRSRAPPORT 2014  
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 
2014 var et aktivt år for de kliniske etikk-komiteene ved OUS. Alle de tre ”lokale” komitéene har hatt 
saker til drøfting, og tilbakemeldingene synes å vise at drøftingene med KEK oppleves nyttige og får 
konsekvenser for videre håndtering av sakene. Et økende tverrgående samarbeid mellom komitéene 
bidrar til at medlemmenes kompetanse blir utnyttet på en god måte. Den sentrale komitéen, som i 
utgangspunktet var forventet å kunne møtes sjeldnere, har i praksis endt med å ha månedlige møter. 
Selv om frammøtet kan variere, er erfaringen likevel at det er nyttig for komitélederne å ha såpass 
hyppig kontakt for å kunne oppdatere hverandre. 
 
Nytt av året er at leder av den sentrale komiteen, Thor Willy Ruud Hansen, ble oppnevnt som ex 

officio medlem av OUS’ sentrale Kvalitets- og Pasientsikkerhetsutvalg. Det er et tillitstegn at 
sykehuset ser behovet for å ha en talsperson for den kliniske etikken til stede i disse møtene. KEK´s 
leder på sin side opplever disse møtene som lærerike og nyttige. 
 
I det siste året har det vært en dialog om forståelsen av juristenes rolle i KEK. I kortform har denne 
diskusjonen dreid seg om hvorvidt jurister som er medlem av en KEK kan/skal oppfattes som 
ansvarlige for den juridiske holdbarheten av KEKs analyser og eventuelle råd. En slik forståelse av 
juridisk ansvar kunne føre til at KEK ble å betrakte som et juridisk organ. Dette ville ikke være i 
samsvar med det nasjonale mandatet for kliniske etikk-komitéer, der KEKs rolle beskrives som fri og 
uavhengig. Vi har derfor konkludert med at rolleforståelsen for jurister som er medlem av en KEK, 
ikke avviker fra forståelsen av den rollen som andre KEK-medlemmer har. Denne forståelsen er 
nærmere beskrevet i notatet ” Noen forventninger til medlemmer av en klinisk etikk-komité”. 
 
KEKene på OUS har i 2014 vært godt synlige utenfor sykehuset, og flere invitasjoner synes å vise at 
vårt arbeid blir lagt merke til og vinner respekt. Vi var godt representert, bl.a. med faglige 
presentasjoner, på det Nasjonale Høstmøtet for de kliniske etikk-komitéene i Norge. Også innenfor 
sykehuset opplever vi en god dialog med ansatte og ledere, og en jevnt økende lydhørhet for klinisk 
etiske utfordringer i sykehusets hverdag. Flere av våre seminarer for de ansatte gjennom året har vært 
godt besøkt og har tatt opp viktige problemstillinger. 
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2. PRESENTASJON AV KOMITÉENE 
Sentral komité OUS  
MEDLEMMER:  
Overlege/professor Thor Willy Ruud Hansen, Kvinne og Barneklinikken, leder   
Professor 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, Avd. for spesialisert døgnbehandling, psykiatri, Dikemark  
Overlege Oona Dunlop, Avdeling for akuttmedisin, Ullevål 
Juridisk rådgiver Hanne Eeg-Henriksen, Juridisk seksjon OUS (til okt.14) 
Overlege Anny Spydslaug, Gynekologisk avd, Ullevål  
Sjefspsykolog Asbjørn Kolseth, Avdeling for akuttpsykiatri, Ullevål  
Sekretær Unni Veirød, rådgiver, Avd. 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, Radiumhospitalet, nestleder.  
Professor 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 Hanne Eeg-Henriksen, Juridisk seksjon OUS (til okt. 14) 
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, Avd. for pasientsikkerhet og kvalitet, OUS. 
 
 
KEK psykisk helse og avhengighet (P/A) 
MEDLEMMER:  
Avd. overlege, psykiater Karin Ueland, Avd. for spesialisert døgnbehandling, psykiatri, Dikemark, leder.  
Sjefspsykolog Asbjørn Kolseth, Avdeling for akuttpsykiatri, Ullevål, nestleder  
Sykehusprest Eileen Paus, Gaustad sykehus.  
Seksjonsleder, sykepleier Kari Bakke Larring, Avdeling for avhengighetsbehandling unge, Gaustad  
Psykiater Ellen Hagemo, avd.leder, Nasjonale og regionale funksjoner, PHA (til feb-14) 
Forsker, sykepleier Maria Knutzen, Kompetansesenter for sikkerhet, fengsel- og rettspsykiatri, Gaustad 
Juridisk rådgiver Ingunn Myklebust, Juridisk seksjon OUS (til okt.-14)  
Brukerrepresentant Nanna Gjersøe, Autismeforeningen Norge, Oslo fylkeslag 
Forsker, sykepleier Trine Lise Bakken, Psyk. avd. for pers. m/utviklingshemming/autisme, Dikemark  
Professor, Knut Ruyter, Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo, REK Sør-Øst 
LIS lege Runar Eikeset, BUP (fra mars- 14) 
Psykiater, enhetsleder, Petter Flesjø, Josefinegata DPS (fra mars- 14) 
Sosionom, seksjonsleder, Eli Lund Magnusson, Søndre Oslo DPS (fra okt.-14) 
Sekretær Unni Veirød, rådgiver, Avd. for pasientsikkerhet og kvalitet, OUS. 
 
 
KEK Ullevål/Aker (U/A) 
MEDLEMMER:  
Overlege Oona Dunlop, Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål,leder  
Overlege Anny Spydslaug, Gynekologisk avd, Ullevål nestleder  
Teolog, Beate Indrebø Hovland, Kampen Omsorg+/frilans (eksternt medlem)  
Ass.avdelingsleder, sykepleier, Gunnar Grømer, PO/Intensiv avd, Ullevål  
Sykehusprest Magne Stendal, Ullevål 
Juridisk rådgiver Ingunn Myklebust, Juridisk seksjon OUS (til okt.-14) 
Avd. leder, overlege Morten Mowé, Generell indremed. avd, Ullevål 
Overlege Marc Ahmed, Geriatrisk avd, Ullevål  
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LIS lege Ingvil Ystgaard Kjelstad, Akuttmedisinsk avd., Ullevål 
Seksjonsleder Tom Stiris, Nyfødt intensiv, Ullevål (fra jan-14) 
Sykepleier Nina Værnes, Nevro intensiv (fra mars-14) 
LIS lege Eivor Nesheim, Barneavdelingen (fra okt.-14) 
Sekretær Unni Veirød, rådgiver, Avd. for pasientsikkerhet og kvalitet, OUS. 
 
 
 
3. KOMITÉMØTER 
Alle de fire komitéene planlegger møter en gang pr. måned, unntatt i sommerferien. Der møtene har 
kollidert med seminarer e.l., har man avlyst de ordinære møtene. Møtene brukes bl.a. til å planlegge 
aktiviteter, orientere hverandre om saker og diskutere aktuelle tema. Drøftinger av pasientsaker legges 
til ordinære møter hvis det passer, men da slike saker ofte haster, blir disse gjerne holdt som ekstra 
drøftingsmøter/ ”hastemøter”. 
 
 
KEK RH/DNR har hatt 9 ordinære møter og 5 drøftingsmøter med pasientsaker,  
tilsammen 6 pasientsaker. En generell problemstilling er også behandlet i denne komitéen  
(Se kap. 4 og 5). Seminar om ”Sosiale medier” er arrangert både på Radium- og på Rikshospitalet.  
 
KEK P/A har hatt 10 møter. Ett av dem ble benyttet til å besøke Regional avdeling for 

spiseforstyrrelser, RASP. Dette var ment som et generelt besøk, men det var allikevel en konkret 
pasientsak som ble temaet for møtet. I ettertid viste det seg at den saken også var drøftet tidligere i 
KEK U/A, men da var problemstillingen noe annerledes. KEK P/A hatt 2 andre pasientsaker til 
drøfting og deltatt på 4 drøftinger i de andre KEKene. Komitéen har også hatt en generell drøfting.  
(Se kap. 4 og 5). Tre nye medlemmer har kommet med dette året. Avgangen av medlemmer har vært 
mindre enn tilgangen, så komitéen er nå noe større, men det er ønskelig med bredest mulig 
kompetanse.  
 
KEK U/A har hatt 8 ordinære møter og 9 egne drøftingsmøter med pasientsaker, til sammen 
10 pasientsaker. En av sakene var et møte med en behandler og en ekstern pasient og gjaldt eutanasi, 
pasienten ønsket ikke referat fra drøftingen. To av drøftingene gjaldt samme sak og var 2. og 3. gangs 
drøfting av en sak vi ble kjent med i 2013. En annen av sakene var også 2. gangs drøfting av en sak fra 
2013. Dette har vært krevende saker hvor klinikerne har ønsket gjentatt kontakt med KEK. 
Komitéen har også hatt en generell problemstilling til drøfting. (Se kap 4 og 5.) KEK U/A har 
arrangert seminaret ”Eutanasi- en verdig død?”. Tre nye medlemmer har kommet med, slik at også 
denne komitéen har økt i størrelse. Bred representasjon er viktig, og dessuten er det godt å ha flere å 
spille på når det innkalles til ”hastemøter”. 
 
 
KEK OUS - Sentral KEK, arbeider mer med prinsipielle saker. Det har vært holdt 10 ordinære møter 
og ett ekstra drøftingsmøte. KEK OUS arrangerte seminaret ”Når pasienten ikke forstår, hvordan 
kommuniserer vi”, bl.a. med deltagelse fra KEK P/A. To prinsipielle problemstillinger er drøftet (se 
kap 5), ellers orienteringer om hva som har skjedd i de andre KEKene og diskusjon om aktuelle saker. 
Temaer har vært: 
 
Besøk fra Pasient-, sosial- og eldreombudet i Oslo. Vi ble orientert om ombudets arbeid, og ombudet 
ble bedre kjent med KEK, noe som er nødvendig for at vi lettere tar kontakt med hverandre når det er 
naturlig. Vi vil heretter invitere ombudet til våre seminar.  
 
Fosterreduksjon er en problemstilling som har vært diskutert. Thor Willy Ruud Hansen og Reidun 
Førde har også deltatt i et møte i Helsedirektoratet om saken. I Helsedirektotatets brev til Helse- og 
Omsorgs-departementet om saken, dato 27.03.14, er det flere ting vi gjerne skulle ønsket var utdypet 
mer, men i brevet konkluderes det også med: ”selektiv abort reiser flere vanskelige problemstillinger 
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av medisinsk rettslig og etisk art som Stortinget ikke har tatt stilling til ….. problemstillinger knyttet til 

forsterreduksjon bør vurderes nærmere på sikt”.  KEK avventer dermed hva som videre skjer i saken. 
 
Filming av pasienter, er et tilbakevendende tema for KEK. Dette ble på nytt aktualisert ved at en ny 
TV serie var under planlegging. Temaet var barn og unge som venter på organdonasjon, ”Med livet på 
vent 2”.  KEK hadde et møte med representanter for Personvernavdelingen, Juridisk avdeling og 
Kommunikasjonsavdelingen. På bakgrunn av dette møtet skrev KEK et brev til direktøren 12.06.14 
(vedlagt) hvor vi uttrykte vår skepsis til at spesielt barn, som selv ikke kan gi et kompetent samtykke, 
skulle filmes. Filmingen ble stoppet av OUS ledelse.  
 
Prioriteringsutvalget kom med sin utredning 12.11.14. NOU 2014:12, ”Åpent og rettferdig”.  
Her blir bl.a. KEK foreslått å skulle ha en viktigere rolle. Vi bør dermed sette oss grundig inn i dette 
og delta i høringen, frist 20.02.15. NOUen vil bli gjenstand for mer inngående drøfting på et seminar 
for den sentrale KEKen 5.6-februar 2015. 
 
Lagring og skriving av KEK referater er fortsatt en gjenstand for diskusjon. Vi har ikke hatt noen  
stor debatt og konkludert endelig, men vi har utviklet en praksis som vi foreløpig stort sett synes 
fungerer greit (vedlagt). 
 
 
 
4. DRØFTING AV ENKELTSAKER  
Komitéene har til sammen hatt 19 drøftinger av enkeltsaker, hvor klinikerne henvender seg til sin 
lokale KEK for å få råd til vanskelige beslutninger som gjelder en bestemt pasient.  
 
Komitémedlemmene har fortsatt å bidra i hverandres komitéer. Dette oppfatter vi som en klar gevinst 
av den nye organiseringen av KEK-arbeidet på OUS. Således er psykiatrisk kompetanse i somatiske 
drøftinger ofte viktig. KEK P/A har deltatt i 4 av KEK U/A og RH/DNR `s drøftinger. To av 
drøftingene dreide seg om pasienter som også tilhørte psykiatrien. Annen kompetanse har også vært 
årsak til at medlemmer blir trukket inn i andre komiteers drøftinger. Det har dessuten vært nødvendig 
å samle medlemmer på tvers av komiteene for å få en stor nok gruppe til drøfting, særlig i ferietid. 
Erfaringene med denne delingen av kompetanse og ”hoder” på tvers er svært god, og vil bli videreført. 
 
Alle komitéene har nå som praksis å invitere pasient og pårørende med i drøftingene, men erfaringen 
er at det ikke alltid er ønskelig for pasient/pårørende å delta. Det er også tilfeller hvor det ikke er 
naturlig eller hensiktsmessig med pasient/pårørende deltagelse, fordi det primært er klinikerne som 
ønsker en diskusjon, og hvor det primære formålet er å bedre dialog og forståelse mellom 
medlemmene av teamet som behandler pasienten. I år har pasient/pårørende deltatt i kun tre av 19 
drøftinger. I saken som ble drøftet for 2. og 3. gang, hadde pasienten tidligere deltatt. En av de 
pårørende ønsket også å møte KEKs leder i etterkant av drøftingen. Representant fra bydel/kommune 
var til stede i to av sakene, og representerte pasienten indirekte.  
 
PRIORITERING 
Vi har hatt en sak som har vært en ”ren” prioriteringssak. Representanter fra regional seksjon for 
psykiatri, utviklingshemming /autisme ønsket råd. Det etiske dilemmaet var i hovedsak knyttet til 
prioritering av ressurser fordi det aktuelle medikamentet er så dyrt. - Skal man få, - hvem skal få og -
hvem skal betale?  
 
Medikament kostet kr. 1,8 millioner pr år og virket svært positivt på en ung psykisk utviklingshemmet 
pasient med psykose. Vedkommende hadde ikke effekt av andre antipsykotiske medikamenter, og det 
oppsto påfallende forverring ved seponering. Medikamentet var så kostbart at det tok mesteparten av 
avdelingens medikament budsjett, og i primærhelsetjenesten var det ikke midler i det hele tatt til en så 
dyr behandling. HELFO hadde avslått å gi medikamentet på blå resept. 
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Oppsummeringen etter drøftingen: ”Medisinen er kostbar, men fører til at det er mulig med lavere 

bemanning rundt pasienten. Med et stort lidelsestrykk både for pasienten selv og omgivelsene, og med 
sikker klinisk effekt er KEK av den oppfatning at kostnad/ nytte-forholdet er forsvarlig. Midler må 

søkes sentralt for en slik medisinering for at det ikke skal gå ut over andre pasienter på 
avdelingen/seksjonen. HELFO vurderer nå den aktuelle saken på nytt”.  
 
Referatet fra KEKs drøfting ble sendt HELFO, som omgjorde avgjørelsen. Dette er en nyttig 
tilbakemelding for KEK, fordi det viser at våre drøftinger også kan bli tillagt vekt av andre instanser 
utenfor sykehuset, og at slike revurderinger i neste instans kan komme pasienten til gode. 
 
Prioritering har vært en problemstilling i mange av sakene vi har drøftet, både enkeltsaker og generelle 
saker. Men overskriften har da gjerne vært om det er etisk forsvarlig og forsette behandlingen. 
 
 
AVSLUTNING AV LIVSFORLENGENDE BEHANDLING  
Dette temaet dreier seg ofte om følelsesmessig belastende problemstillinger hvor pårørende er sterkt 
involvert og pasientene selv ikke kan uttrykke hva de ønsker. Det kan også være usikkerhet hos 
behandlerne og utydelige ansvarsforhold mht hvem som er den rette til å ta avgjørelsen. Dette er  
grunner til at disse sakene kommer til KEK. 
 
”Når er nok, nok”? Er det etisk forsvarlig å fortsette livsforlengende behandling? Dette spørsmålet 
dreier seg i stor grad også om prioritering, ikke minst av etiske verdier, men noen ganger også om 
ressurser og rettferdig fordeling av disse.  
 
Vi har behandlet 6 saker med dette temaet i år. To av sakene gjaldt alvorlig syke voksne/eldre 
pasienter, 4 gjaldt barn.  
 
I 4 av sakene søkte klinikerne råd hos KEK hovedsakelig fordi pårørende sterkt ønsket videre 
behandling, mot klinikernes overbevisning. I de 2 andre sakene hadde klinikerne selv et ønske om en 
bredere gjennomgang av sakene før evt. refokusering fra aktiv livsforlengende- til rent 
symptomlindrende behandling.   
 
I kun to av disse sakene deltok pårørende i drøftingen. I de fleste sakene var pårørende invitert med, 
og til dels sterkt oppfordret til å delta, men avslo. I en av sakene møtte en av de pårørende KEKs leder 
i etterkant av drøftingen.  
 
PRESISERING AV SAKENES TEMATIKK: 
BARN MED LANGTKOMMET KREFTSYKDOM  
ELDRE PASIENT MED STORT HJERNESLAG   
TO PREMATURE BARN MED UHELBREDELIG LUNGESKADE PGA LUNGEUMODENHET  
BARN MED ALVORLIG NEVROLOGISK SYKDOM  
BARN MED STOR SKADE ETTER ULYKKE 
KREFTPASIENT MED LANGTKOMMET SYKDOM 
 
I en av disse sakene ble KEKs referat etterspurt da Fylkesmannen skulle vurdere saken. Fylkesmannen 
konkluderte i tråd med KEKs råd.  
 
 
PASIENTEN NEKTER BEHANDLING evt. ERNÆRING 
5 av sakene hadde denne tematikken. 3 handlet om livstruende tilstander som pasientene nektet å 
behandles for (nyresvikt hvor dialyse var indisert, kreft, og bl.a. alvorlig infeksjon). I de to andre 
sakene var det ikke umiddelbart fare for pasientens liv. I den ene førte manglende samarbeid til 
forverring av komplisert sykdomstilstand, i den andre nektet en svært syk og gammel pasient å spise. 
Det sentrale i disse sakene er om pasientene er samtykkekompetente, og det i seg selv må utredes godt, 
helst i forkant av etiske drøftinger.  
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”Pasient og brukerrettighetsloven Kapittel 4A-3, hjemler somatisk tvangsbehandling. Er pasienten vurdert til 

ikke å ha samtykkekompetanse og motsetter seg somatisk helsehjelp må ansvarlig behandler vurdere om 

vilkårene for bruk av tvang er til stede herunder vilkår om unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig 

helseskade og om helsehjelpen anses nødvendig og om tiltakene står i forhold til behovet for helsehjelpen”.  

 
4 av sakene ble meldt KEK fordi klinikerne syntes det var vanskelig å se pasienter ”forgå” uten at de 
gjorde noe. En av sakene ble tatt opp i KEK fordi pasientens pårørende ønsket tvangsbehandling. 
 
Ingen av pasientene/pårørende var med i drøftingene, men i en av dem var en representant for bydelen 
til stede.  
 
PRESISERING AV SAKENES TEMATIKK: 
KREFTPASIENT NEKTET BEH.  Saken ble lagt frem på SMEs Nasjonalt høstseminar 17-18.nov. 
NYRESVIKTPASIENT NEKTET DIALYSE 
INFEKSJONSSYKDOM OG SPISEFORSTYRRELSE, NEKTET BEH 
GENERELL MEDISINSK PROBLEMSTILLING, NEKTET Å SAMARBEIDE OM NØDVENDIGE TILTAK 
ELDRE KREFTSYK PASIENT NEKTET Å SPISE  
 
 
ANDRE SAKER 
Vi har hatt 7 andre drøftinger med ulike problemstillinger.  
Pasient/pårørende var kun til stede i en av disse drøftingene (saken som ikke ble referert) og 
representanter fra kommunen til stede i en annen. I saken som var 2. og 3.gangs drøfting hadde 
pasienten møtt tidligere.  
 
SAKENES TEMATIKK: 
EUTANASI 
LEVERTRANSPLANTASJON TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMET PASIENT 
MRSA SANERING AV EN HEL FAMILIE 
TAUSHETSPLIKT, -  informasjon til foreldre? 
HÅNDTERING AV PASIENT MED EKSTREM SELVSKADING 2. g. drøfting 
KAN DET SETTES KRAV TIL PASIENTEN?  2 og 3. g. drøfting. Denne saken ble også lagt frem på SMEs 
Nasjonalt høstseminar 17-18.nov. 
 
 

 
5. DRØFTING AV GENERELLE SAKER 
Vi har hatt fem møter med klinikere som har lagt frem generelle problemstillinger.  
To av disse drøftingene dreide seg også i stor grad om prioritering, selv om det var pasientens lidelse 
som var i hovedfokus. 
 
 
HLR STATUS IKKE KLARLAGT OG ”NÅR ER NOK, NOK”? 
Sykepleiere ved en onkologisk sengepost brakte disse problemstillingene til KEK. Det var et problem 
at HLR status ofte ikke var klarlagt på svært syke pasienter. Et nærliggende problem var hvor lenge 
man skal fortsette å gi belastende kreftbehandling i ”palliativ” hensikt. Ofte gjaldt dette svært syke, 
gamle pasienter. Avdelingen skulle utarbeide nye retningslinjer og ønsket en diskusjon i KEK. 
KEK støttet personalet i nødvendigheten av at alle må samles om en felles strategi. Et tettere 
samarbeid mellom geriatere og onkologer bør også vurderes for å utnytte hverandres kompetanse i 
behandlingsforløp, og for å få til en mer enhetlig og helhetlig tilnærming til dette på hele sykehuset. 
KEK presiserte at vi gjerne også drøftet enkeltsaker, og at det kan bidra til en bevisstgjøring i 
avdelingen. Sakene kan brukes til sammenlikning i liknende saker, men hver sak er allikevel unik og 
må vurderes individuelt.  
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ETISKE VURDERINGER AV BEHANDLINGSALTERNATIV PÅ INTENSIVAVDELINGER 
Når er ”nok, nok”? Problemstillingen var hvordan man kan sikre at man ofte nok stopper opp og 
begrunner hvorfor man evt. fortsetter med aktiv behandling på intensivavdelingene. På den måten 
sikrer man at pasientens beste er i fokus, og at behandlingen kan forsvares etisk. Utfordringen er bl.a 
at det er andre avdelinger som ”eier” pasienten, leger fra flere avdelinger er dermed involvert, og i 
tillegg er det et stort antall sykepleiere rundt pasienten. Det kan lett oppstå uklarhet omkring 
ansvarsforholdene. Det er nødvendig at ”mål og mening” med behandlingen blir diskutert og vurdert 
grundig av teamet. Dette var en diskusjon med seksjonsleder i forkant av at ny handlingsplan skal 
utarbeides. KEK bidrar gjerne videre i arbeidet. 
 
 
HVOR MYE SKAL SYKE BARN INFORMERES? 
En barnenevrolog ønsket råd. Det aktuelle var at barn med en svært alvorlig stoffskiftesykdom, bevisst 
blir skjermet fra den ”brutale sannhet” av foreldrene sine. Dette blir gjort i beste mening, men legen 
synes det gikk for langt, og at barna hadde rett til å vite, hvis de ønsket det.  
KEK oppsummerte slik: Det er alltid problemer knyttet til fortielse. Barn har rett til å vite. Men det er 
viktig å lytte til barnet, for å finne ut av hva det ”lurer på” eller ønsker å vite. Foreldrene må få tilbud 
om god veiledning og støtte fra helsevesenet. Veileder som skal utformes, blir viktig i dette. 
 
 
HVORDAN GJØRE BESLUTNING OM HLR- KJENT? 
Fagsykepleier på en sengepost tok opp hvordan man kan/skal gjøre personalet kjent med beslutninger 
om HLR- (avstå fra hjerte- lunge redning) på en sengepost? Kan man for eksempel orientere om det på 
en tavle?  
KEK var skeptisk til en slik ordning. Overholdelse av taushetsplikten vil være en utfordring, og det vil 
også kunne være en kilde til misforståelse (uriktig oppdatering av tavlen). Hvis man praktiserer ”stille 
rapport” bør spesielt viktig informasjon, som HLR-, likevel tas opp muntlig i plenum for å sikre 
optimal informasjonsoverføring. 
 
 
RANSAKING I PSYKIATRIEN 
Dette er en kjent problemstilling som er tatt opp gjentatte ganger. Foranledningen til at saken ble 
drøftet i KEK, var et brev fra Helsedirektoratet til kontrollkommisjonen for UNN datert 15.10.14, med 
overskriften ”Om pasientsamtykke som rettsgrunnlag for ransaking i det psykiske helsevernet”. 
Brevet ble sendt i kopi til de Regionale helseforetak og derfra distribuert videre i linjen ut til bl.a. de 
enkelte seksjoner i Klinikk for psykisk helse og avhengighet, OUS. KEK vil uttale seg i saken. 
 
 
 
6. PRESENTASJON AV KEK  
   og FOREDRAG INTERNT OG EKSTERNT 
 
Det er holdt 20 presentasjoner/foredrag om KEK og KEKs arbeid internt på sykehuset.  
Eksternt er det holdt 13 presentasjoner/foredrag. Legeforeningens LIS kurs, etikkomiteene i Vestre 
Viken, Helsedirektoratets nasjonale konferanse for abortnemndene er blant disse. 
Det er stort sett KEKs ledere som har holdt presentasjonene, kfr. liste :  
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 Internt  
09.01.14 Klinikk for diagnostikk og intervensjon – Kvalitetsutvalget:  

”Er nok (noen gang) nok?” 
Thor Willy Ruud Hansen 
(TW) 

23.01.14 Pasientsikkerhets- og kvalitetsutvalget KVB  
”Klinisk Etikk-komite – relevans for skadearbeidet?” 

TW 

22.01.14 Foredrag for anestesi sykepleiere Egil Eide (EE) 

27. 02.14 Introduksjonskurs for nyansatte Oona Dunlop (OD) 

21.05.14 Introduksjonskurs for nyansatte Karin Ueland (KU) 

21.05.14 Foredrag for spl. på isolatposten OD 

22.05.14 Avdeling for kreftbehandling, Ullevål: ”HLR minus” Nina Aass (NA) 

10.06.14 KEK seminar Ullevål, ”Når pasienten ikke forstår, hvordan 
kommuniserer vi?” ”Hva er legitimt samtykke” 

Ingunn Myklebust 

10.06.14 KEK seminar Ullevål, ”Når pasienten ikke forstår, hvordan 
kommuniserer vi?” Pårørende erfaring 

Nanna Gjersøe 

12.06.14 Avdeling for kreftbehandling, Radiumhospitalet: ”HLR minus” NA 

13.06.14 Fredagsmøte stabsmøtet Ullevål OD 

01.09.14 Introduksjonskurs for medisinske turnusleger, OUS OD 

12.09.14 Stabsmøte DNR: ”klinisk Etikk-komite – trenger vi den?” TW 

16.09.14 Avd.møte, Barneintensiv: ”Hva er Klinisk Etikk-komite?” TW 

23.10.14 Foredrag for Kreftklinikken på Ullevål OD 

28.10.14  Fagdag for sykepleierne på medisinsk klinikk, Ullevål OD 

19.11.14 Introduksjonskurs for nyansatte, OUS OD 

Nov.14 Orientering om KEK for allmøte Josefinegt DPS Petter Flesjø 

02.12.14 Informasjonsmøte om KEK for enhetsledere i BUPA Runar Eikset 

Des. 14 Orientering om KEK på Søndre Nordstrand DPS KU 

 Eksternt  

13.02.14 Fellesmøte for de kliniske etikk-komiteene i Vestre Viken: ”Klinisk 
Etikk-komite – Erfaringer fra OUS” 

TW 

27.02.14 Rotary Bærums Verk: ”Etiske utfordringer i helsevesenet” TW 

29.08.14 Legeforeningens kurs for LIS leger: Administrasjon og ledelse, Soria 
Moria 

OD 

17.09. 14 Foredrag på Nasjonal konferanse for abortnemndene (HDIR): 
”Levedyktighet – perspektiver på nyfødtmedisin og etikk” 

TW 

07.10.14 Metodistkirken på Grunerløkka:  
”Hva bidrar en klinisk etikk-komite med i sykehuset?” 

TW 

15.10.14 Legeforeningens kurs for LIS leger: Intensivmedisin OD 

18.10.14 Fagsamling i FFO-samarbeidet i Helseregion Sør-Øst:  
”Klinisk Etikk-komite – erfaringer fra OUS” 

TW 

23.10.14 ”Når pårørende ikke vil gi slipp” foredrag for intensiv spl. TW 

13.11.14 Legeforeningens kurs for LIS leger: Administrasjon og ledelse, Røros OD 

07.11.14 Workshop on palliative care, Universitetet i Oslo, Det medisinske 
fakultet og Department of oncology and North-Western State Medical 
University, Russland: “Clinical ethics and it’s applicability to 
neonatal medicine“. Oslo 

TW 

17.11.14 Innlegg på SMEs Høstseminar, Soria Moria.  
”Kan vi stille krav til pasienter” 

OD 

17.11.14 Innlegg på SMEs Høstseminar, Soria Moria 
Case: kreftsyk pasient nektet behandling. 

Berit Hofset Larsen 

13.12.14 Seminar for russiske spesialiser i pediatri, nyfødtmedisin og anestesi: 
“Clinical ethics and it’s applicability to neonatal medicine“. 
St.Petersburg, Russland 

TW 
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7. SEMINARER 
”Pasienter, sykehus og helsepersonell i sosiale medier”, arrangert på Radiumhospitalet 21.01.14 
Juridisk avd., HR avd., kommunikasjons avd og personvern avd. bidro med foredragsholdere.  
Det var stor interesse for temaet og det ble besluttet å gjenta seminaret på Rikshospitalet 
 
”Når pasienten ikke forstår, hvordan kommuniserer vi? ”, arrangert på Ullevål 10.06.14 
 
”Pasienter, sykehus og helsepersonell i sosiale medier”, arrangert på Rikshospitalet 13.05.14 
 
”Eutanasi og dødshjelp belyses: Hva er en verdig død?”, arrangert på Ullevål 26.11.14 
 
 
8. HØRINGER OG UTTALELSER 
Som referert ovenfor har vi avgitt en uttalelse i brevs form til direktøren for OUS om filming på 
sykehuset, og ikke minst om bruk av pasienter i produksjon av TV-underholdning. Brevet er sterkt 
kritisk til den praksisen som har utviklet seg (vedlagt). 
 
 
9. DELTAGELSE I KURS, KONFERANSER, UTDANNING 
 
SMEs innføringskurs for nye KEK medlemmer 20-21.okt.14:  
Ingvil Ystgaard Kjelstad og Petter Flesjø 
 
SMEs høstseminar 17-18.nov.14:  
Marc Ahmed, Trine Lise Bakken, Oona Dunlop, Egil Eide, Runar Eikeset, Nanna Gjersøe, Gunnar 
Grømer, Berit Hofset Larsen, Eilees Paus, Thor Willy Ruud Hansen, Pirjo Suominen, Karin Ueland, 
Unni Veirød 
 
 

10. PUBLIKASJONER AV KEK MEDLEMMER 
Noen av KEKs medlemmer har også, med bakgrunn i sitt arbeid i KEK, publisert internasjonale 
artikler om klinisk-etiske spørsmål: 
 
Barrington, K., Janvier, A., Aziz, K., Bancalari, E., Batton, D., Bellieni, C., Bensouda, B., Blanco, C., 
Cheung, P-Y, Cohn, F., Daboval, T., Davis, P., Dempsey, E., Dupont-Thibodeau, A., Ferretti, 
E.,Farlow, B., Fontana, M., Fortin-Pellerin, E., Goldberg, A., Hansen, T.W.R.; Haward, M., Kovacs, 
L., Lapointe, A., Lantos, J., Moore, G., Morley, C., Moussa, A.,  Musante, G., Nadeau, S., O'Donnell, 
C., Orfali, K., Payot, A., Ryan, C.A., Sant'Anna, G., Saugstad, O.D., Sayeed, S., Stokes, T., Verhagen, 
E.. Commentary: CPS policy statement for prenatal counselling before a premature birth: Simple rules 
for complicated decisions. Paediatr Child Health 2014;19:22-4. 
 
Førde, R., Hansen, T.W.R. Do organizational and clinical ethics in a hospital need different venues?  
Health Care Ethics Committee Forum 2014;26:147-158.  DOI:10.1007/s10730-014-9237-5 
 
Fanaroff, J.M., Hascoet, J.-M., Hansen, T.W.R., Norman, M., Papageorgiou, A., Shinwell, E., van de 
Bor M.,  Stevenson, D.K. on behalf of the International Perinatal Collegium. The ethics and practice of 
neonatal resuscitation at the limits of viability: An international perspective. Acta Paediatr 
2014;103:701-8. DOI: 10.1111/apa.12633. 
 
Stendal, M. Medisin frå død til liv når ringen blir slutta. Framstilling og analyse av etiske, historiske, 
juridiske, kommunikasjonsretta, medisinske, pedagogiske, praksisorienterte, psykologiske, 
samfunnsmessige og teologiske synspunkt på obduksjon og donasjon for transplantasjon. John Grieg 
Forlag, Bergen 2014. ISBN 9788253303208. 



 

 
 
10 

 
 

11. 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                            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 fått 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. 
 
 
 
VEDLEGG: 
 
Brev vedr. filming av pasienter, 12.06.15 
Notat vedr. referatskriving og lagring av KEK dokumenter, des. 14 
 
SEMINARPLAKATER  3 stk 
”Pasienter, sykehus og helsepersonell i sosiale medier” 
”Når pasienten ikke forstår, hvordan kommuniserer vi?”  

”Eutanasi og dødshjelp belyses: Hva er en verdig død?” 
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Vedrørende filming av pasienter på OUS 
 
Klinisk etikkomité har vært opptatt av dette tema i mange år, og er kritiske til den praksisen 
som har utviklet seg, med at helsepersonell spør pasienter og dermed ”går gode for” at det er 
bra for pasienter å delta i filmproduksjoner. KEK har tidligere skrevet brev (16/12-12:  
http://intranett.ous-hf.no/ikbViewer/Content/729556/KEK-fotografering-16112012.doc ), 
uttalt oss i pressen og hatt temaet oppe på seminarer. Foranledningen til at vi nå skriver dette 
brevet, er planleggingen av en ny serie, ”Livet på vent 2”, hvor barn og ungdom som venter 
på organtransplantasjon skal filmes og følges gjennom prosessen. Det er i øyeblikket noe 
uklart for oss om det som omtales som ”Barnehospitalet”, og hvor filming angivelig skal 
begynne snart, er den samme serien som forannevnte, eller om det dreier seg om to separate 
serier. Men dette er i og for seg ikke så viktig, fordi våre prinsipielle betraktninger er like 
appliserbare, enten det dreier seg om en eller to serier. 
 
KEKs leder, Thor Willy Ruud Hansen har også vært i dialog med klinikkleder Kvinne og 
barneklinikken, Terje Rootweldt om saken og uttrykt KEKs betenkeligheter. 
 
Det er ikke vanskelig å se at et slikt liv og død drama vil være spennende. Men pasientene 
kommer til oss for å få hjelp med sin alvorlige sykdom, ikke for å være deltagere i offentlig 
underholdning - samme hvor edelt motivene for dette framstilles.  
 
Det sies at "tidligere erfaring" med en liknende serie har gitt positiv effekt på OUS sitt 
omdømme. TV selskapet har fått TV-priser og høyt seertall. Men det sies intet om hva slags 
erfaring pasienter og pårørende som var med i serien, eller liknende serier, har hatt. Har de 
blitt spurt? Ville de, med den erfaringen de har gjort, stilt opp på det samme igjen? 

  
Om dette har ført til et bedre omdømme for OUS, har det ikke ført til bedre statistikk for 
organtilgangen. De tallene som legges fram viser økende andel av "nei" til donasjon i tiden 
etter at den første serien ble vist. KEK hevder selvfølgelig ikke at serien har "skyld" i dette, 
bare at publiseringen av serien i hvert fall ikke kan sies å ha vært en suksess målt i økt antall 
"ja" til donasjon. Omdømmet skal ha blitt bedre (vi stoler på at det er målt på en måte som lar 
seg etterprøve), men nye pasienter som venter på et organ er ikke bedre stilt enn før. Målinger 
viser at folk flest har stor tillit til helsepersonell og helsevesenet, uansett negativ omtale i 
medier. KEK stiller spørsmål ved om behovet for å bedre omdømmet faktisk er så stort, og 
om TV-serier evt er den beste måten å øke det på. Kanskje det å være pasientens beskytter, 
ved å nekte filming, også vil kunne slå positivt ut på omdømmet. Det spørs hvem man spør. 
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Et annet svært viktig problem, fra KEKs perspektiv, er den betydelig skjevhet i 
maktrelasjoner som preger rekruttering av pasienter og pårørende til en slik serie. De er helt 
avhengige av oss for å få sin potensielt livreddende behandling. Uaktet hvor sterkt vi vil 
målbære deres fulle frihet til å si "nei takk" - tør vi å tro at alle i denne situasjonen vil føle seg 
absolutt trygge på at et nei ikke vil kunne påvirke vår holdninger til dem, eller deres plass i 
køen? Eller enda mer nærgående - er vi selv 100% overbevist om at vi ikke vil la oss påvirke 
av et eventuelt nei?  
  
Det ”informerte samtykket” er faktisk heller ikke oppfylt når det er barn/unge som filmes.  
Noe avhengig av alder, er det foreldrene som ivaretar deres autonomirettigheter. Men det er 
barna/ungdommene som senere skal leve i sin sosiale sammenheng med de kunnskaper om 
dem, deres familie og deres sykdom som nå er blitt offentlig eie. Vil de, eller deres foreldre, 
kunne ha oversikt over hva dette innebærer? Om 1år, eller 10 år, eller 20 år? I dagens 
elektroniske tidsalder er det slik at når en serie først er sluppet ut, har man ikke lenger noen 
kontroll med den. Man kan trekke den tilbake, men det vil kunne eksistere utallige kopier på 
hjemlige og offentlige lagringsmedier som man ikke har noen mulighet til å fjerne. Hvis vi 
ikke er helt sikre på at dette vil være til å leve med - har vi da faktisk rett til å spørre dem?  
 
Tidsbruken er et annen viktig element i dette. Har OUS ressurser til at den betydelige tiden 
som går med til at ansatte medvirker til slike innspillinger kan forsvares? Tidligere har vi hørt 
om redusert kapasitet på poliklinikker pga filming, da går det også på bekostning av andre 
pasienter. 
 
KEK har også via personvernombudet fått innblikk i en bekymringsmelding fra en lege på 
Barneklinikken. Vedkommende har i sin setting opplevd at motforestillinger til filmdeltagelse 
ikke ble tatt på alvor og nærmest fleipet bort som ”gammeldags”. Det er alvorlig at 
medarbeidere opplever slikt. 
  
KEK ser at det kan ha en folkeopplysningseffekt å fortelle allmennheten hva vi driver med i 
spesialisthelsetjenesten. Serier for å vise hva som skjer i helsevesenet kan dog med hell lages 
med skuespillere, det er gode eksempler på det. Dramaet kan kanskje til og med framstilles 
bedre med skuespillere, men det vil koste mer for produksjonsselskapene (mens våre pasienter 
og medarbeidere er gratis). Nysgjerrighetsfaktoren i forhold til konkrete menneskers liv vil 
også "lide" hvis det er skuespillere som filmes. 
  
Et godt omdømme er utvilsomt en god ting, særskilt for et sykehus som tidvis opplever 
stormkast. Vi i KEK tror at vårt omdømme best bygges ved at våre pasienter daglig møter 
medarbeidere som viser dem respekt og genuin medmenneskelig omsorg. Heldigvis vet vi at 
slike møter skjer hver dag på sykehuset vårt, og det skal vi være glade for. Men vi kan alltid 
bli bedre…..! 
 
Vennlig hilsen 
 
(signert elektronisk) 
Thor Willy Ruud Hansen 
Leder av Klinisk etikk komité 
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Kliniske etikkomitéer  
KEK sentralt OUS, Rikshospitalet/Radiumhospitalet KEK Ullevål/Aker KEK Psykiatri/Avhengighet 
 

Referatskriving, tilgjengelighet og lagring 
NOTAT des-14 
 
REFERATSKRIVING 
Referat blir skrevet fra alle ordinære møter og drøftinger, - knyttet til bestemt pasient eller av generell 
karakter. Det er KEKs sekretær som skriver utkast til referat, de øvrige tilstedeværende supplerer og 
(ved behov) korrigerer før ref. godkjennes. 
 
Vanlige møtereferat skrives kort og kun med initialer (som er forklart på deltagerlista) når 
medlemmene omtales, for å gjøre referatet mer formelt. Fra aug-13 har vi lagt møtereferatene våre ut 
på KEKs intranettside, og det krever at innholdet tåler ”offentlighetens lys”. 
 
Drøftinger fra enkeltsaker skrives også så kort og konsist som mulig og det gjøres så anonymisert som 
mulig. Alder, som oftest kjønn, familieforhold av betydning for forståelse av saken, 
diagnose/problemstilling og avdeling blir beskrevet. Navn på nærsykehus, bosted evt andre kjennetegn 
tar vi ikke med. Vi følger som oftest SMEs etikkmal både i selve drøftingen og når referatet skrives. 
Det er ikke alltid relevant å gå gjennom alle punktene, men det er uansett en svært nytting huskeliste 
og disposisjon for referatet. For ikke å virke konkluderende, og fordi vi kun er et rådgivende organ, 
kaller vi ”sammenfatningen” på slutten av referatet oppsummering (ikke konklusjon). Skrives med 
tanke på at pasient/pårørende vil få tilgang til referatet. 
 
Drøfting av generelle saker og systemsaker, - det samme gjelder her ift form og disposisjon, men her 
er ofte ikke anonymisering en problemstilling. Slike referater må tåle ”offentlighetens lys”. 
 
TILGJENGELIGHET OG LAGRING 
Vanlige møtereferat blir lagt ut på sykehusets intranett (på KEKs område). De blir sendt i kopi til 
KEKs medlemmer, leder av KEKs sentrale komité (som sitter i to av OUS sine fire komiteer) og 
direktør for pasientsikkerhet og kvalitet, som KEK sorterer under. Referatene lagres også på KEKs 
område i sykehusets saksbehandlingsarkiv ephorte. 
  
Referat vedr. enkeltsaker  kan legges i pasientjournalen under brev/korrespondanse, hvis behandlende 
lege ønsker det. Ellers får alle som var med på drøftingen, også pas/pårørende referatet tilsendt. De har 
anledning til å kommentere og også korrigere evt feil/misforståelser i gjengivelsen av fakta. De av 
KEK -medlemmene som ikke var til stede under drøftingen får også referatet tilsendt. Referatet blir 
lagret skjermet som pasientsak på KEKs område i ephorte. Der er det foreløpig bare er KEKs 
sekretær som har tilgang, (dette fordi KEKs ledere ikke er aktive i ephorte) men referatene vil med 
dette være lagret i OUS systemet (- ikke kun på sekretærens private område). 
 
Referat fra generelle drøftinger legges ut på intranett og lagres på KEKs område i ephorte. De sendes i 
kopi til de som deltok i drøftingen, KEKs medlemmer, KEKs leder (hvis han ikke tilhørte gruppen), 
direktør for Pasientsikkerhet og kvalitet, evt andre aktuelle.   
 
KEKs brev, refleksjonsnotat m.m. blir også lagret i ephorte. De blir gjort tilgjengelig på intranett om 
de egner seg, etter at dette er vurdert og diskutert i KEK.  
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Pasienter, sykehus og helsepersonell i sosiale medier 
 
Åpent seminar tirsdag 13.mai 2014, kl. 13-16 
Grønt Auditorium 1, Rikshospitalet (B1. U013)  
 
Arr: Klinisk etikk komité Rikshospitalet/Radiumhospitalet 
Møteleder: Petter Brandal 
 
1. BOLK 
13.00  Velkommen, Petter Brandal 
 
 
13.05 – 13.40  Sosiale medier – åpenhet nesten uten grenser 
                        Kommunikasjonsdirektør OUS, Christina Rolfheim Bye, og  
                        Assisterende HR-direktør OUS, Morten Meyer 
 
13.40 – 14.00  Rettslige rammer for: 
                        Hva helsepersonell kan tillate seg i sosiale medier? 
                        Hva pasienter/pårørende kan tillate seg i sosiale medier? 
                        Juridisk rådgiver OUS, Vibeke Eggen Berg.  
 
14.00 – 14.20  Hva må offentlig ansatte tåle? 
                        Rådgiver Pasientsikkerhet og kvalitet OUS, Stein Vetland,  
 
 
14.20 – 14.40 Pause med enkel servering 
 
 
2. BOLK 
14.40 – 15.00  Pasientblogg – hvorfor, hvordan og for hvem? 

Pasient Gustavo Zaera Holo  
 
15.00 – 15.30  Blogging under nyfødtresuscitering – et endret arbeidsliv? 
 Lege Margrethe von Tangen 
 
15.30 – 16.00  Diskusjon i plenum 
 
 
VELKOMMEN TIL ALLE 
 

 
KLINISK ETIKKOMITÉ 
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Når pasienten ikke forstår – hvordan kommuniserer vi? 
 
Åpent seminar tirsdag 10. juni 2014, kl.12.30 – 15.30   
Auditoriet, Kreftsenteret Ullevål 
 
Arr: Klinisk Etikkkomité OUS 
Møteleder: Thor Willy Ruud Hansen 
 
12.30-12.35 Velkommen  
                     Thor Willy Ruud Hansen, leder av klinisk etikkomité 
 
12.35- 12.45 Hva er legitimt samtykke 
                  Ingunn Myklebust, juridisk rådgiver OUS 
 
12.45- 13.05 Erfaring fra voksen-onkologisk praksis 
                      Gustav Lehne, overlege 

  
13.05- 13.25 Erfaring fra barne-onkologisk praksis  
                   Heidi Glosli, overlege 

  
13.25-13.45 Hvordan kommunisere med personer som glemmer  
                  Jorunn Eikaas, spesialsykepleier, Alderspsykiatrisk avdeling, Vårdåsen 
                     
13.45 - 14.00 PAUSE MED ENKEL SERVERING 
  
 14.00- 14.20 Kommunikasjon med personer i autismespekteret 
                   Kari Steindal, Nasjonalt kompetansesenter for autisme 
 

 14.20- 14.30 Erfaringer som pårørende til datter med autisme 
                   Nanna Gjersøe, autismeforeningen 

  
 14.30 - 14.40 Erfaring fra praksis som anestesilege  
                    Marianne Forsmann, tidl. leder av KEK Ullevål/Aker 
  
14.40 – 15.00 Når pasienten ikke forstår. Funn og synspunkter fra  

kommunikasjonsforskning 
Arnstein Finset, professor i atferdsvitenskap, UIO 

 

15.00 – 15.30 Oppsummering og diskusjon  
                     Thor Willy Ruud Hansen         
 
                     VELKOMMEN TIL ALLE 
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Eutanasi og dødshjelp belyses:    
Hva er en verdig død? 
 
Åpent seminar onsdag 26.november 2014, kl.13.30 – 17.00  
 
Ullevål sykehus, Laboratoriebygget (bygg 25), Rødt Auditorium  
 
Arr: Klinisk Etikkomité Ullevål/Aker      Møteleder: Marc Ahmed 
 
Mer enn tidligere blir helsepersonell konfrontert og utfordret med begreper som "eutanasi» og 
«dødshjelp".  
 
Både pasienter, pårørende og ulike samfunnsaktører stiller spørsmål knyttet til denne vanskelige 
tematikken, noen ganger generelt og noen ganger mer konkret. Mange er usikre både på hva som i 
dag er lovlige former for «dødshjelp», og hva som er en ønskelig praksis i framtiden. 
 
Formålet med dette seminaret er å belyse temaet eutanasi gjennom grunnleggende 
begrepsforklaringer og sondering av ulike problemstillinger og argumenter som aktiveres av dette 
temaet. Målet er ikke å komme fram til en konklusjon, men å gi en mulighet for spørsmål og 
debatt for de ansatte på OUS, i dialog med foredragsholderne.  
 
13.30 – 13.35   Marc Ahmed, overlege akuttgeriatrisk avd. Ullevål og medlem av KEK. 
                        
13.35 – 14.20  Lars Johan Materstvedt, professor i filosofi og medisinsk etikk, NTNU. 
 
14.20 – 14.30   PAUSE MED ENKEL SERVERING 
 
14.30 – 15.00  Sebastian von Hofacker, palliativ medisiner Haraldsplass Diakonale Sykehus,                       
og leder av klinisk etikk komité. 

15.00 – 15.15   Karin Holst, spes. sykepleier, medisinsk intensiv/overvåking OUS Ullevål. 
                    

 15.15 – 15.25    PAUSE MED ENKEL SERVERING 
   
15.25 – 15.55  Ole Peder Kjeldstadli, leder i foreningen ”Retten for en verdig død” 
 
15.55 – 16.25  Øivind Ekeberg, spesialist i psykiatri, overlege og professor, leder FOU 
seksjon akuttmedisinsk avdeling 
   

 16.25 –17.00   Oppsummering og diskusjon  Marc Ahmed                         

  

VELKOMMEN TIL ALLE 
                


