
Årsrapport  2011   
1 

 ÅRSRAPPORT  FOR  
Klinisk Etikk-komité (KEK)  Oslo Universitetssykehus HF – 

Rikshospitalet/Radiumhospitalet   2011 
 

Mandat 
 

Et felles nasjonalt mandat for alle landets KEKer ble ferdigstillet i  løpet av 2011.    

Nasjonalt mandat for kliniske etikkomiteer i helseforetak 
Klinisk etikk-komité skal: 

 Bidra til økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling 

 Bidra til økt forståelse av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål 

knyttet til ressursbruk og prioriteringer i helseforetakene 

 Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med spesialisthelsetjenesten 

 Bidra til økte ferdigheter i å identifisere, analysere og avklare etiske problemer og dilemmaer 

 Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer før 

og/eller etter at beslutninger tas 

 På forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses 

 Være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål 

 Bidra til virksomhetenes kvalitetsarbeid 

 

Sammensetning: 

 KEK skal ha leder og sekretær 

 KEK skal være bredt tverrfaglig sammensatt og skal ha med kliniske beslutningstakere 

 KEK bør som minimum ha en brukerrepresentant som medlem 

 KEK bør ha medlem med kompetanse i medisinsk etikk 

 KEK bør ha medlem med helserettslig kompetanse 

 

Organisering, oppnevning og økonomi: 

 KEK skal være frittstående og uavhengig 

 Medlemmene av KEK oppnevnes av direktøren for helseforetaket 

 Leder og medlemmer oppnevnes for 3- 4 år av gangen med mulighet for forlengelse 

 KEK skal sikres nødvendige ressurser og ha et eget budsjett 

 Leder og sekretær må sikres rammer som gjør det mulig å ivareta arbeidet innenfor vanlig 

arbeidstid ved 

 frikjøp / fristilling av annet arbeid 

 Medlemmene må sikres rammer for å delta i arbeidet og skal ha ressurser for å kunne tilegne 

seg 

 nødvendig kompetanse i klinisk etikk 

Arbeidsform: 

 Alle kan henvende seg til KEK 

 Behandling av saker skal som hovedregel skje med basis i anonymiserte pasientopplysninger. 

Ved fravikelse fra hovedregelen om anonymisering, må det innhentes samtykke fra pasienten 

før saken fremlegges for KEK, jf. helsepersonelloven § 22. Medlemmene i KEK har 

taushetsplikt om personidentifiserende opplysninger (eller helseopplysninger) de får kjennskap 

til som medlem av komiteen. Komiteen bestemmer selv møtehyppighet og arbeidsform innen 

mandatets rammer, men komiteen skal ha mulighet for å samles på kort varsel i hastesaker. 

 Komiteen skal skrive referater 

 Komiteen skal skrive årsrapport 
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 Komiteens arbeid skal jevnlig evalueres iht  gjeldende rutiner for evaluering i helseforetakene.   

 

Ovennevnte  fra Det kongelige helse og omsorgsdepartement er nært opptil de retningslinjer vi alltid 

har arbeidet etter i vår komité. I praksis legger KEK stor vekt på å imøtekomme ønsker fra de kliniske 

miljøene.  Praksisrelaterte diskusjoner i mindre fora prioriteres fremfor å sammenkalle til større møter 

eller seminarer.   

 

KEK er rådgivende i etiske spørsmål.  KEK er et tilbud til alle ansatte om beslutningsstøtte og 

diskusjon av vanskelige etiske dilemma og sørge for en bred og åpen drøfting.  Prospektive 

kasusdrøftelser kan bidra til å kvalitetssikre avgjørelser og gi trygghet til behandlingsansvarlig som må 

ta vanskelige avgjørelser. 

 

Vår KEK har lagt vekt på å invitere pårørende når identifiserbare enkeltsaker skal diskuteres.  Det 

medfører en utfordring å diskutere kompliserte og følelsesfylte saker med pasient/og eller pårørende til 

stede.  Dette er grunnen til at mange komiteer ikke gjør dette.  Vår erfaring med dette er at det er svært 

viktig med god informasjon og forberedelser i forkant til alle deltakerne. Vi har erfart at pårørende 

forstår de avgjørelsene som tas bedre hvis de får være med på samtalen og får høre de ulike 

argumentene for og mot ulike etiske løsninger. Vi erfarer også at pasient/pårørende bidrar med svært 

viktige perspektiver som enkelte ganger kan føre til at konklusjonene blir annerledes enn de ville vært 

uten disse perspektivene. 

 

 

 

 

Klinisk etikk-komites medlemmer  

T.W. Ruud Hansen   Johan Tausjø              Elin Lysøe             Egil Eide RH             Nina Aass                         Da Amdam 
Leder                         Nestleder                   sekretær    RH                                         OUS                RH            
RH                             Radiumhospitalet     

A..L. Flatland            Inger Holm                    Reidun Førde                    Sissel Markhus          Pirjo Suominen      Berit Hofset Larsen 
Radiumhospitalet     RH                                  UIO                                    OUS                        RH                         Radiumhospitalet 
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Medlemmer i Klinisk Etikk-komité, Oslo Universitetssykehus HF 
Rikshospitalet/Radiumhospitalet 2011 
Overlege/professor Thor Willy Ruud Hansen, Nyfødtavdelingen, Kvinne- og Barneklinikken, OUS 

Rikshospitalet (leder).   

Avd. overlege, Johan Tausjø, Avdeling for kreftbehandling, OUS – Radiumhospitalet (nestleder fram 

til høsten)  

Sykepleier Berit Hofset Larsen, Avdeling for kreftbehandling, OUS – Radiumhospitalet (nestleder fra 

høsten) 

Professor Reidun Førde, Senter for medisinsk etikk UiO (eksternt medlem/etikk-konsulent) 

Sekretær Elin Lysøe, Barne- og Ungdomspsykiatrisk Seksjon, OUS - Rikshospitalet 

 (30 % stilling som sekretær i KEK). 

Hovedprest Egil Eide, Prestekontoret, OUS - Rikshospitalet  

Avd. sykepleier Pirjo Suominen, Nevrologisk sengeavdeling, OUS - Rikshospitalet 

Professor Inger Holm, Fysioterapiavdelingen, OUS - Rikshospitalet 

Juridisk rådgiver Sissel Markhus, Juridisk seksjon OUS  

Klinisk sosionom Dag Amdam. Barne- og Ungdomspsykiatrisk Seksjon, OUS - Rikshospitalet                    

Sykepleier Anne Lise Flatland, Avdeling for kreftbehandling, OUS - Radiumhospitalet  

Overlege/professor Nina Aass, Avdeling for kreftbehandling, OUS - Radiumhospitalet. 

Nestleder, avd. overlege  Johan Tausjø ble i august 2011 pensjonist og sluttet  derfor også  som 

medlem i  KEK.  Tausjø var med sin lange og allsidige erfaring i klinisk virksomhet og med sin 

medmenneskelige tilnærming en stor ressurs for komiteen vår og for foreldre og foresatte som deltok 

på møtene.   

Berit Hofset Larsen har fungert som nestleder etter dette. 

 

Vi har fast møtetid hver 2. torsdag i måneden, men er åpne for å kunne stille på kortere varsel ved 

behov.   

 

Organisering av  KEK på OUS.  Dette har vært en svært  tidkrevende prosess også gjennom hele 

2011.  Vi har hatt forståelse for at det er mye som skal på plass i Helseforetaket, men det var til tider 

vanskelig å opprettholde engasjementet med så mye usikkerhet knyttet til fortsatt drift og betingelser 

for driften.  Gleden var desto større da vi tilslutt ble møtt og hørt og premissene for komiteen endelig 

kom på plass i desember 2011.  

Ledelsen ved OUS ønsket å forholde seg til kun en komité, slik at det nå blir etablert en sentral komité 

for hele OUS.   Vår leder for KEK på Rikshospitalet/Radiumhospitalet, Thor Willy Ruud Hansen, vil 

bli leder for denne sentrale komiteen og vårt eksterne medlem, professor i etikk Reidun Førde vil  være 

nestleder.   

Vi er også godt i gang med den videre utnevnelsen av medlemmer til denne komiteen.   

Det er viktig med nærhet til klinikken/miljøene. Det føres for tiden en dialog med sykehusledelsen om 

detaljene i organiseringen av KEK-arbeidet. Vårt utgangspunkt er at det bør være en komité som 

tidligere for Rikshospitalet/Radiumhospitalet. Vi vil satse på også å få med en representant fra Statens 

Senter for Epilepsi, som vi hittil har hatt sporadisk kontakt med.  Forslaget er videre at det bør være en 

komité for Ullevål/Aker  sykehus  samt  en komité for psykisk helse og avhengighet.  Representanter 

fra ovennevnte vil være representert i den sentrale komiteen for OUS. 

 

Seminarer, temamøter og kasusdrøftelser  i 2011  

Seminarer: 
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KEK arrangerte sammen med Norsk Barnelegeforening og Senter for Medisinsk Etikk- UiO 

et nasjonalt seminar om behandlingsgrenser hos barn. Seminaret fant sted på Hotell Bristol 

21.mars og hadde ca.100 deltakere fra hele landet.   Programmet er vedlagt årsrapporten.  

I mai i år arrangerte KEK Stabsmøtet på Rikshospitalet. 

 Reidun Førde:    Pasientsaker behandlet i KEK  2006-2010 

Sissel Markhus:    Hva sier lovverket om pasientautonomi 

Thor Willy Ruud Hansen:   Foreldrenes ivaretakelse av barns autonomi, et etisk perspektiv.   

  

Tirsdag 31. mai 2011 på Rikshospitalet arrangerte KEK seminaret: 

Sosiale medier i sykehus, etiske utfordringer for helsepersonell.  

Programmet er vedlagt årsrapporten.   

 

Kasusdrøftelser:   

Vi hadde i løpet av 2011 to prospektive drøftinger av identifiserte kasus, begge gjaldt barn. 

1.Behandlingsansvarlige leger ønsket at komiteen skulle hjelpe til med å trekke opp retningslinjer for 

videre behandling; ved eventuell bedring i den totale situasjonen eller en eventuell forverring av 

sykdommen.  Barnets foreldre var til stede på dette møtet. KEK konkluderte med at det for dette 

barnet må avveies hva en eventuell undersøkelse eller behandling kan gi barnet av utbytte relativt til 

den risikoen en undersøkelse eller behandling innebærer. Behandling/undersøkelse med liten risiko og 

stor sannsynlighet for utbytte bør ikke unnlates. Gitt barnets totalsituasjon syntes det klart at enkelte 

undersøkelses- og behandlingsforslag innebar til dels betydelig risiko og økte plager og/eller hadde 

liten sannsynlighet for gevinst for barnet. Slik undersøkelse/behandling bør man avstå fra. 

2.Det andre møtet gjaldt utfordringer knyttet til videre (ikke livreddende) behandling av en svulst hos 

en ungdom. Ungdommen var betydelig redusert og med begrenset evne til å forstå, samtidig med at 

videre forsøk på behandling ville utgjøre en stor belastning for ungdommen med liten sannsynlighet 

for varig bedring. Behandlingen innebar også en klar risiko for forringet livskvalitet i ungdommens 

videre liv. KEKs konklusjon var at det ikke var etisk obligat å gjennomføre den aktuelle behandlingen. 

Vi rådde til å forsøke å opprettholde funksjoner så vidt mulig og ikke utsette pasienten for ytterligere 

behandling som vil svekke sanser og forringe livskvaliteten. Representanter for barnet var til stede via 

videolenke til hjemstedet. 

Temamøter: 

KEK har hatt to temamøter om abort i løpet av 2011, et møte om omlegging av trisomitest for 

fostervannsundersøkelser og et møte om hjertetransplantasjon  til barn under 1 år.   

 
Ankenemnd aborter.   

KEK drøftet en henvendelse fra en gruppe av jordmødre på fødeavdelingen vedrørende senaborter som 

blir utført på OUS på bakgrunn av beslutninger i den sentrale ankenemnda for aborter. Flere jordmødre 

var tilstede i KEK under denne drøftingen. 

   

Abort på eugenisk indikasjon.   

Senaborter på svært ønskede og etterlengtede barn skjer hvis man får konstatert alvorlig sykdom/ 

misdannelser på barnet i svangerskapet. Det ble fra en ansatt reist spørsmål om hvor godt foreldrene 

var informert på forhånd. Blir de informert på en slik måte at de skjønner hva som skal skje, noe som 

er en forutsetning for at de skal kunne utøve sine autonomirettigheter etter Pasientrettighetsloven? 
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KEK konkluderte med at det er svært viktig at foreldrene får informasjon på forhånd hvis det er en 

mulighet for at barnet lever når det blir abortert. Hvis det er en mulighet for at deres valg da blir 

annerledes, har de en ubestridelig rett til slik informasjon.   

Vurdering av omlegging av trisomitest for fostervannsundersøkelser   

Avdeling for medisinsk genetikk vurderer å legge om prosedyren for testing av fostervannsprøver med 

tanke på trisomi. Det er ulike synspunkter på avdelingen om en slik endring bør gjennomføres. 

Fordeler og ulemper ved en slik omlegging ble drøftet. 

Fordelen er at kvinnene med en ny forenklet testing vil få svar vesentlig raskere, ulempene er at det 

kan være enkelte svært sjeldne, men alvorlige tilstander som dermed ikke blir oppdaget.  

KEK konstaterer at bakgrunnen for dagens testtilbud var økt risiko for å føde med barn med 

autosomale trisomier hos eldre kvinner. Aldersgrensen 38 år var pragmatisk og knyttet til tilgjengelige 

laboratorieressurser snarere enn relativ risiko. Gitt at målsettingen var å redusere risikoen for å føde 

barn med trisomier, kan det hevdes at fordelingen av tilbudet i noen grad har vært i konflikt med 

rettferdsprinsippet fordi yngre kvinner ikke har hatt tilgang til det samme tilbudet. Det er således 

vanskelig å hevde at forslaget om å fokusere undersøkelsen på trisomiene innebærer et brudd på 

rettferdsprinsippet for de kvinnene som vil fortsette å få tilbudet om testing. 

Det kan imidlertid, på bakgrunn av de få fostrene med alvorlige tilstander som nå ikke lenger vil 

oppdages, hevdes at man vil anfekte "ikke skade"-prinsippet. Samtidig må det pekes på at kvinner <38 

år aldri har hatt noe tilbud som har redusert deres risiko for å få barn i denne kategorien, ennskjønt 

deres risiko ikke er lavere enn hos kvinner >38 år. Tidlig ultralyd endrer dette, i det denne 

undersøkelsen først og fremst tar sikte på å påvise foster med trisomi 21, og innføring av dette tilbudet 

som rutine vil også kreve tester som er sikre og som tar hensyn til ressursbruk. 

KEK erkjenner at spørsmålet om hvordan vi forholder oss til alvorlig lyte og sykdom, og om det å 

abortere et foster med slike tilstander er en "god" løsning, har filosofiske og eksistensielle sider som vi 

har valgt ikke å diskutere, slik spørsmålet var reist. KEK vil peke på at det i samfunnsdebatten 

kommer tydelig fram at det er ulike synspunkter på dette i befolkningen. Disse ulikhetene i oppfatning 

representeres også blant medlemmene i KEK. 

 

Etiske, juridiske og også rent faglige problemstillinger i forbindelse med hjertetransplantasjon 

av barn under et år. 

Barn under et år har hittil ikke blitt hjertetransplantert i Norge.  Aktuelle kandidater for 

hjertetx for barn under 1 år i Norge forventes å være få,  1- 2 i året. Imidlertid er det slik at vi 

allerede tilbyr transplantasjon av andre solide organer til pasienter i denne aldersgruppen 

(lever, nyrer), og det er derfor vanskelig å se at transplantasjon av hjerter skulle stilles i et helt 

annet lys.  Klinisk etikk-komite mener således at hjertetransplantasjon også under utvalgte 

omstendigheter bør kunne tilbys til barn i første leveår.  Hvert enkelt barn  må vurderes 

grundig, på samme måte som man vurderer andre barn som er kandidater for komplisert og 

krevende behandling. I en slik vurdering må ”barnets beste” være et sentralt prinsipp, og det 

bør stilles kritiske spørsmål om barnets øvrige prognose, hva behandlingen kan gi barnet i 

forhold til hvilken lidelse og belastning den medfører, og familiens mestringsevne. 

Oppfølging av hjertetransplanterte pasienter er omfattende og vil bl.a. medføre invasive tiltak 

for diagnostikk og prøvetaking, noe som må forventes å bli vanskeligere hos spedbarn enn hos 

større pasienter. Spørsmålet om en slik behandling skal sentraliseres, for eksempel i Europa, 

vil kreve en grundig faglig diskusjon. 

Man må tenke grundig igjennom fordeler og ulemper ved en eventuell endring av nåværende  

forskrifter om dødsdefinisjon.  Spørsmålet må drøftes grundig før loven endres.  

Behandlermiljøet anbefales å kontakte utvalget som er nedsatt for å gå igjennom regelverket 

for organdonasjon. Dersom en endring i dødsdefinisjonen skulle føre til tap av tillit i 

befolkningen, vil man kunne oppleve svikt i tilgangen på organer generelt. Da vil man kunne 

risikere at det som var ment som et framskritt for de få spedbarna det er snakk om, kan føre til 
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tap av behandlingstilbud for en større gruppe pasienter hvor organtransplantasjon er en godt 

etablert behandling. 

 

KEK har mottatt to telefonhenvendelser der sakene ikke ble vurdert som egnet til drøfting i 

KEK. 

Den ene gjaldt tvungen behandling eller hjelp til en ung mann som motsetter seg alle tilbud 

om hjelp og som bor i svært helsefarlige omgivelser på grunn av manglende evne til 

egenomsorg.  Tre av KEKs medlemmer drøftet denne på e-post og vurderte at dette ikke var 

egnet for drøfting av vår KEK.  Dette må primært håndteres av den lokale helsetjenesten og 

eventuelt DPSet. Enkeltmenneskets rett til å leve sitt liv i hht egne forestillinger er sterkt, og 

det er klare lovregler for hvilke omstendigheter/betingelser som må være til stede for at 

samfunnet og/eller helsevesenet kan gripe inn. 

 

Den andre henvendelsen gjaldt en klage på rådgivning ved genetisk testing for brystkreft på 

Radiumhospitalet. Videre var det gitt uttrykk for frustrasjon over at det var så lang ventetid på 

rekonstruksjon av bryst når bryst fjernes på grunn av forhøyet fare for brystkreft.  Denne 

klagen ble vurdert å høre hjemme i tjenestelinjen og må rettes til den avdelingen/klinikken 

som klagen gjelder. 

 

Arbeidsgruppe: Etiske retningslinjer for medarbeidere i Helse Sør-Øst 
Thor Willy Ruud Hansen, Egil Eide og Berit Hofset Larsen har vært med i utarbeidelsen av 

nye etiske retningslinjer for HSØ. 

 

 

Publikasjoner og foredrag ved medlemmer av Klinisk Etikk-komité i 2011   

 
Førde, R., Pedersen. R.  Clinical Ethics Committees in Norway:  What Do They Do, and Does It Make 

a Difference?   Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics  2011.July 3.  s 389-95. 

Førde, R. Pasientsaker behandlet i KEK  2006-2010. Stabsmøte, OUS Rikshospitalet, Oslo 6.mai 

2011. 

 

Hansen, T.W.R., Førde, R., Aasland, O.,Janvier, A. Children with disabilities are not discriminated in 

acute scenarios. Pediatric Academic Societies, Denver, CO, USA, mai 2011. 

 

Hansen, T.W.R., Førde, R. Pediatric cases in a referral hospital clinical ethics committee (CEC). 

Pediatric Academic Societies, Denver, CO, USA, mai 2011. 

 

Hansen, T.W.R. Neonatal and infant cases in a referral hospital clinical ethics committee (CEC) - a 5 

year case material. International Perinatal Collegium, Amalfi, Italia, juni 2011 

 

Hansen, T.W.R. Fordypningsseminar om behandlingsgrenser hos barn. Paidos 2011;29(1):11. 

 

Hansen, T.W.R. Behandlingsavståelse hos ekstremt premature – Tid for å tenke nytt? Pediaterdagene 

(Subgruppemøte i nyfødtmedisin)  Trondheim 19.januar 2011.  

 

Hansen, T.W.R. Hva mener norske leger om grenser for behandling hos barn? Etiske implikasjoner. 

Fordypningsseminar om behandlingsgrenser for barn, Oslo, 21.mars 2011. 

 

Hansen, T.W.R. Foreldrenes ivaretagelse av barns autonomi - et etisk perspektiv. Stabsmøte, OUS 

Rikshospitalet, Oslo 6.mai 2011. 
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Hansen, T.W.R. Facebook og annet vennskap - profesjonalitetens grenser. Seminar - Sosiale medier i 

sykehus - etiske utfordringer for helsepersonell. OUS - Rikshospitalet 31.mai 2011. 

 

Hansen, T.W.R. Klinisk etikk-komite på OUS. Faglunsj, Spesialsykehuset for Epilepsi, Bærum 

2.november 2011.  

 

Larsen, B.H., Nortvedt, M.W. Barns og ungdoms informasjonsbehov når mor eller far får kreft. 

Sykepleien Forskning 2011; 6: 70-7. 

 

Larsen, B.H. Barns og ungdoms informasjonsbehov når mor eller far får kreft. Sykepleiesymposium 

den Internasjonale sykepleiedagen.  OUS - Rikshospitalet 12.mai 2011 

 

Larsen, B.H. Children’s and adolescents’ information needs when mum or dad develops cancer. 

Nordic Forum for nurses working with patients treated with stem cell transplantation. Oslo 11. nov 

2011 

 

Markhus, S. Hva sier lovverket om pasientautonomi. Stabsmøte, OUS Rikshospitalet, Oslo 6.mai 

2011. 
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SOSIALE MEDIER I SYKEHUS 

ETISKE UTFORDRINGER FOR HELSEPERSONELL  

 

Tirsdag 31. mai 2011 kl. 13:00-16:00 

Blått auditorium 3, Rikshospitalet 

  

PROGRAM 

 

13.00-13.05: Innledning og velkommen  

ved møteleder Dag Amdam, klinisk sosionom BUP, medlem Klinisk etikk-komité  

 

13.05-13.35: Sosiale medier i sykehus - etiske erfaringer og anbefalinger fra Sunnaas 

ved Frank Becker, førsteamanuensis Universitetet i Oslo, klinikkoverlege Sunnaas sykehus, 

Klinikk for hjerneskader, leder Klinisk Etikk-komité Sunnaas sykehus 

 

13.35-13.50: Bruk av sosiale medier for ansatte i OUS - hva sier retningslinjene? 

ved Ingvild Utne, rådgiver stab kommunikasjon 

 

13.50-14.00: Hva må vi som helsepersonell akseptere av eksponering i media?  

Refleksjoner etter publisering av en pasients historie på VG-nett  

ved Gunn Sandvik, enhetsleder seksjon sengeposter, avdeling for kreftbehandling  

 

14.00-14.10: Foreldreblogging når barn er alvorlig syke – en etisk utfordring? 

ved Dag Amdam, klinisk sosionom BUP, medlem Klinisk etikk-komité 

 

14.10-14.25: Diskusjon 

 

14.25-14.45: PAUSE med kaffe og frukt 

 

14.50-15.00: Facebookvenn med pasienten – forbannelse eller mulighet?  

ved Grethe Hafstad, kontaktsykepleier for barn og ungdom med reumatisk sykdom,   

Barnemedisinsk avdeling 

 

15.00-15.15: Sikker pasientkommunikasjon - sosiale medier, pasienter og personvern.  

Sissel Jor, Leder, Seksjon for forsknings- og pasienttjenester, IT avdelingen, OUS HF 

  

15.15-15.40: Facebook og annet vennskap – profesjonalitetens grenser 

Thor Willy Ruud Hansen, Overlege og professor dr.med. Kvinne- & Barneklinikken 

og Leder, Klinisk Etikk-komite, Oslo Universitetssykehus – Rikshospitalet/Radiumhospitalet  

 

15.40-16.00: Diskusjon og oppsummering  
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Arr: Klinisk Etikk-komité, Oslo Universitetssykehus – Rikshospitalet/Radiumhospitalet  
 

 


