
 

 

 

Klinisk etikk-komite 

 

 

Årsberetning for klinisk etikk-komité 2013 

 

Komiteen har hatt følgende medlemmer: 

 

Pål Friis (leder)  Overlege i geriatri  Medisinsk avdeling i Kristiansand 

Terje Mesel(sekretær) Førsteamenuensis PhD Universitetet i Agder 

Olav Søvik   Overlege   Anestesiavdelingen i Kristiansand 

Lars Jul Hansen  Avd.leder/overlege  Avd gyn/obst i Arendal 

Hilde Østerholt  Psykiatrisk  sykepleier Psyk.avd i Arendal 

Lillian Grønsund  Palliativ sykepleier  Medisinsk avdeling i Flekkefjord 

Hans Joachim Haus  Overlege i gastrokirurgi Kirurgisk avdeling i Kristiansand 

Silje Katrine Aasland  Psykologspesialist  Psykiatrisk avdeling i Flekkefjord 

Guro Smith-Tønnesen Pensjonist   Brukerutvalget, Sørlandet sykehus 

 

 

Arbeidsform 

 

Komiteen har faste møter om lag hver mnd så sant det er saker å behandle.  

Hovedarbeidsformen er å behandle innsendte saker, gjøre etiske drøftinger og skrive et 

tilsvar til innsender. Som oftest gjøres et visst forarbeid før drøftingen i komiteen. Det kan 

være drøfting med innsender for å formulere klarest mulig hva som er den etiske 

problemstillingen, eller det kan være et større forarbeid hvor man innhenter 

forskningsmateriale eller annen relevant dokumentasjon via litteratursøk i databaser, etc.. 

Oftest møter innsender i komitémøtet, presenterer saken og oppklarer spørsmål. I noen 

saker kan det skrives et relativt kortfattet tilsvar, mens andre saker krever en omfattende 

etisk gjennomgang. I alle saker legges det vekt på en kortfattet oppsummering som gir et 

råd til innsenderne. Uttalelsene fra KEK blir publisert på sykehusets intranettside så sant 

det lar seg gjøre å anonymisere dem tilstrekkelig. Hvis mulig innhentes samtykke til 

publisering fra de som omtales.  



 

 

 
 

Det har vært saker der det ikke er laget en uttalelse fra KEK, men hvor komiteen har deltatt 

i en muntlig diskusjon. Det har også vært arbeidet med saker hvor forberedelsene viste at 

saken likevel ikke var egnet for drøfting i KEK. 

 

Vi har også åpnet for å bistå i mer akutte kliniske situasjoner, og hvor det ikke er mulig å få 

til en full etisk drøfting i komitemøter. Da har leder, leder og sekretær eller de av komiteen 

som har hatt anledning bistått som rådgivere i kliniske hastesituasjoner. Vi har på samme 

måten deltatt i evalueringsmøter etter kliniske situasjoner som har vært etisk vanskelige. 

 

Den andre arbeidsformen er deltagelse i undervisning og seminarer. Flere avdelinger har 

slike møter med medisinsk etikk som tema. Kirurgisk avdeling i Kristiansand har et slikt 

møte hvert halvår. Anestesiavdelingen i Kristiansand har hatt flere møter. Både leder og 

sekretær har hatt en rekke foredrag om medisinsk-etiske spørsmål ulike steder i 

sykehuset. Vi har vært rundt på en rekke avdelinger og presentert KEK og saker vi har 

arbeidet med. I 2013 hadde vi spesielt mange presentasjoner på ulike psykiatriske 

avdelinger. 

Komiteens sekretær er lønnet av sykehuset i 20 % stilling. KEK på Sørlandet har ikke eget 

budsjett, men belaster sine beskjedne utgifter på fagdirektøren.  

 

Saker KEK har behandlet i 2013: 

 

-Reality-TV fra barnesenteret. 

Et produksjonsselskap hadde henvendt seg med ønske om å lage en TV-serie fra 

barneavdelingen. KEK uttalte seg skeptisk til prosjektet. Begrunnelsen er at det er barna 

som er de førsteberørte. Det er også dem som løper den største risikoen og har minst 

gevinst av en slik TV-serie. 

-Avslutning av hjemmerespirator. 

Det ble planlagt hjemmerespiratorbehandling av en pasient med ALS. Etter vanlig kutyme 

ble det også drøftet når slik behandling skulle avsluttes. Pasienten var bare interessert i 

respiratorbehandling så lenge den kunne gjennomføres i eget hjem. Hvis behandlingen 

måtte foregå på sykehjem ville pasienten at den skulle avsluttes. KEK mener at det må 

pasienten bestemme. 

-Respiratorbehandling av nyfødt med muskelsykdom. 

Barnesenteret diskuterte om et nyfødt barn med medfødt muskelsykdom skulle 

respiratorbehandles hvis det ble nødvendig. De bad om råd fra KEK. KEK mener at saken i 



 

 

 
all hovedsak er av mer faglig enn etisk art,og at barnesenterets overveielser var 

betryggende solide. 

-Leverbiopsi til forskningsformål. 

En pasient hadde spontan tilbakegang av kreft i leveren. Legene ved Senter for 

kreftbehandling mente det var mulighet for interessante funn av immunsystemets virkning 

ved kreftsykdom hvis man tok en ny leverbiopsi. Pasienten selv ville ikke ha nytte av en slik 

prøvetagning. KEK mente at avveiningen mellom muligheten for viktige vitenskapelige 

funn og svært liten risiko for komplikasjoner tilsa et det var etisk akseptabelt at en lege 

som ikke var behandlingsansvarlig spurte pasienten om å få ta en biopsi. Det har siden 

vært stilt spørsmål ved om leverbiopsi virkelig har så få komplikasjoner som KEK la til 

grunn. 

-Kan sykepleiere avstå fra HLR hvis dette ikke er bestemt av lege? 

KEK mener at det å avstå fra HLR i noen situasjoner er en viktig ivaretakelse av pasienters 

verdighet. Om sykepleiere ut fra egen vurdering kan gjøre en slik avgjørelse er et spørsmål 

om faglig forsvarlighet. Det vil være ulikt fra avdeling til avdeling og må avgjøres av 

avdelingens medisinsk-ansvarlige. 

-Fortsatt respiratorbehandling? 

En pasient hadde havnet i respirator akutt og forble respiratoravhengig. KEK mente 

pasienten utrykte et kompetent ønske om fortsatt respiratorbehandling som måtte 

respekteres. 

-Avslutte eller fortsette behandling med Tysabri 

En pasient med MS hadde hatt svært god effekt av Tysabri. Behandlende lege mente at 

sykdommen etter hvert var kommet over i en fase der Tysabri ikke lenger gjorde nytte, 

men innebar en risiko for pasienten. Pasienten ønsket ikke å avslutte behandlingen. KEK 

anbefalte å forsøke å komme fram til en felles mellomløsning av behandlingsvarighet.   

 

Klinisk etikk-komite ved Sørlandet sykehus i 2014  

Komiteen vil fortsette å arbeide på samme måte i 2014. Vi mener å registrere økt 

oppmerksomhet på klinisk etikk og komiteens arbeid i sykehuset. Dette vil ventelig føre til 

økning i antall saker og økning av henvendelser om undervisning og bidrag på seminarer 

på avdelingene. 

To av komiteens medlemmer slutter og vi får to nye i 2014. 


