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1. Bakgrunn, mandat og oppnevning 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har fastslått at det skal finnes ledelsesforankrede kliniske etikk-komiteer 
(KEK) ved alle landets helseforetak, og det skal settes av ressurser til disse. Komiteene skal bidra til å 
høyne kompetansen i medisinsk etikk relatert til pasientbehandling, jf. St.prp. nr 1 (2003-2004). St. Olavs 
Hospital har hatt Klinisk etikkomite siden 1998. Komiteen er bredt og tverrfaglig sammensatt, med både 
fagetisk kunnskap og praktisk erfaring med klinisk etiske problemstillinger.  
 
KEK fikk to nye medlemmer i 2014, Unni Korshavn og Grethe Dolmseth. Samtidig gikk to svært erfarne 
KEK-medlemmer av etter lang fartstid. Den ene var Grete Samstad, som også hadde lederrollen. Den 
andre var Marie Aakre. 
 
Ved utgangen av 2014 så sammensetningen i KEK slik ut:  
 
Torbjørn Dahl, leder     Overlege, seksjonsleder, Kirurgisk klinikk 
Øyvind Taraldset Sørensen, nestleder  Hovedprest, Prestetjenesten 
Berge Solberg, sekretær   Professor i medisinsk etikk, DMF, NTNU 
Jorunn Louise Grong    Fysioterapeut, seksjonsleder, Kliniske servicefunksjoner 
Kenneth Åsenhus    Psykiatrisk sykepleier, fagutvikler, Psykisk helsevern 
Randi Salvesen     Intensivsykepleier, avdelingssjef, Barn Intensiv 
Per Knutsen     Overlege psykiatri, Tiller DPS 
Grethe Dolmseth    Sykepleier, Lunge overvåkning 
Bjørn Bratvik     Brukerrepresentant, Brukerutvalget 
Unni Korshavn    Sykepleier, avdelingssjef, Rus- og avhengighetsmedisin 
Johan-Arnt Hegvik    Overlege, Hovedintensiv 
 
 
 

2. Møter, saker og arbeidsform 
 
Møter – faste og ad hoc 
KEK har møter første eller andre torsdag i måneden. Saker kan meldes skriftlig og/eller ved at innmelder 
presenterer problemstillingen muntlig for KEK. Ved henvendelser som haster kan deler av komiteen møte 
ansatte i klinikken.  
 
Tre hovedkategorier saker som meldes inn for KEK 

 Etiske dilemmaer knyttet til beslutninger i pasientbehandlingen, dvs behandlingsvalg  

 Henvendelser knyttet til organisasjonsetikk, prioriteringer og vanskelige ledelsesbeslutninger 

 Veiledning/være lyttepost for helsepersonell som står i vanskelige situasjoner  
 
Dersom henvendelsene viser seg å være rene klagesaker, personalsaker eller handler om faglig uenighet, 
oversendes de til riktig instans.  
 
Anonymisering, samtykke og dokumentasjon 
Det tilstrebes at pasient/pårørende samtykker til at saker som angår dem behandles i KEK. Der dette ikke 
er aktuelt, skal sakene anonymiseres. Selv om det ikke har skjedd så ofte, har vi gode erfaringer med at 
pårørende møter KEK sammen med behandlingspersonell.  
 
Som hovedregel får de som melder saker skriftlig tilbakemelding når saken er behandlet i KEK. Innmelder 
gis da mulighet til å kvalitetssikre faktaopplysningene før saken ferdigstilles. Selv om alle referater og saker 
som omhandler pasienter, pårørende og/eller helsepersonell er anonymisert, unndras de som hovedregel 
offentligheten (jf. offentleglova § 13, § 14). 
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Ved saker hvor KEK gir råd eller bidrar som beslutningsstøtte i pasientbehandlingen, gjøres innsender 
oppmerksom på at uttalelsen eller deler av denne bør legges i pasientens journal. Der KEK er en lyttepost 
eller har en veiledningsfunksjon gis ikke alltid skriftlig tilbakemelding. Men alle henvendelser og møter 
dokumenteres i KEKs arkiv.  
 
Metode 
Som oftest benyttes sekstrinnsmodellen, som anbefalt av SME ved UiO Modellen skal sikre at alle sider 
ved en sak blir belyst. Dette skjer ved først å sette presise ord på det etiske dilemmaet (eller problemet), 
deretter fremskaffe relevante fakta, identifisere mulige verdier eller prinsipper som er truet, finne ut hvilke 
parter som er berørt av saken og hvilke syn og interesser disse kan ha. Mulige handlingsalternativer drøftes 
ut fra hvilke konsekvenser de kan få, gjerne ved at hensynet til ulike verdier og prinsipper veies opp mot 
hverandre. Drøftingen kan føre fram til en konklusjon eller et råd som kan fungere som beslutningsstøtte 
for den som har fremmet saken.  
 
I drøftingene tar KEK ofte utgangspunkt i sykehusets kjerneverdier og allment aksepterte medisinske og 
helsefaglige etiske prinsipper.  
 
Målsetninger for KEKs arbeid: 

 KEK har som mål å behandle alle innkomne saker på en samvittighetsfull og grundig måte 

 KEK har som mål å sende svar på alle innkomne saker kun kort tid etter de har vært behandlet 

 KEKs svar og uttalelser er ment å skulle uttrykke et godt etisk skjønn som følge av at en 
tverrfaglig komite med etisk fokus og uten å være part i saken, har diskutert en sak inngående for å 
finne de gode svarene 

 KEK gjøres kjent gjennom informasjon på Virksomhetsportalen, gjennom undervisning og ved å 
arrangere åpne seminarer om aktuelle problemstillinger.  

 KEK har knyttet til seg en av sykehusets kommunikasjonsrådgivere for å bidra til gjøre KEK kjent 
ved sykehuset og bidra til at eksempler fra innmeldte saker kan presenteres på en god måte.  

 KEK arbeider med å finne en god form på KEKs hjemmeside ved sykehusets nettsider, både 
internt og eksternt.  

 
Lønnet sekretær 
Det er viktig for arbeidet i KEK at vi har lønnet sekretær med høy kompetanse i medisinsk etikk. Foruten 
innkalling til møter og referatoppgaver, har sekretæren ansvar for den skriftlige framstillingen av sakene 
som behandles. 
 
 

3. Aktiviteter i 2014 
KEK har hatt 10 ordinære møter i 2014, hvorav ett var kombinert med et internt seminar og ett i 
kombinasjon med eksternt seminar. Det har vært godt oppmøte. Vi har hatt et par ad hoc-møter knyttet til 
enkeltsaker hvor kun deler av KEK har møtt. I underkant av 25 saker har stått på sakslisten i løpet av året.   
 
3.1 Saker som har omhandlet etiske dilemmaer knyttet til beslutninger i pasientbehandlingen, 

dvs behandlingsvalg 
 
Av denne typen saker har vi valgt å trekke frem tre stykker som vi mener har en særlig interessant 
prinsipiell karakter:  
 
Pårørende motsetter seg anbefalt behandling for pasient uten samtykkekompetanse (11/14) 
Ung mann uten samtykkekompetanse har alvorlige krampetrekninger etter alvorlig hodeskade. Nærmeste 
pårørende motsetter seg anbefalt behandling ved pasientens tilstand. Dilemma: Hvordan sikres samtykke 
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og faglig forsvarlighet når pårørende ivaretar pasientens stemme? To sentrale problemstillinger i saken: 
Vurdering av hvor mye smerte og ubehag pasienten vil ha ved anbefalt medisinsk behandling i forhold til å 
følge pårørendes ønske. Dernest: i hvilken grad vil pårørendes foretrukne behandling hemme eller fremme 
tilfriskning? Ut fra en samlet vurdering finner KEK at autonomiprinsippet, som ivaretas av pårørende, 
overstyrer faren for å krenke prinsippet om å gjøre vel imot og prinsippet om ikke å skade. Det anbefales 
at man i tråd med pårørendes ønske avventer behandlingsansvarlig sin anbefalte behandling til etter at 
second opinion er innhentet. 
 
 
Pårørende uenig om videre behandling av ung mann i vegetativ tilstand (12/14) 
Ung mann i vegetativ tilstand, skadd i ulykke for et par år siden. Nærmeste pårørende uenige om videre 
behandling. Begrensning av livsforlengende behandling vil innebære opphør av tilførsel av ernæring og 
væske. Opplysningene i saken tilsier at pasienten selv ikke ville ha ønsket videre behandling. Frykt for 
eksponering i media og krevende kommunikasjon hemmer behandlingsvalg. Nytteløs behandling synes å 
true pasientens verdighet, hans rett til å kunne få dø ved at behandling opphører, og prinsippet om å gjøre 
vel imot.  
KEK tilbød samtale med pårørende for å forberede begrensning av livsforlengende behandling.  
 
 
Sak om fortsatt kunstig ernæring til pasient i en tilstand mellom vegetativ og minimal 
bevissthetstilstand  i kommune-helsetjenesten (27/14) 
Pasient fikk hjerneblødning for 3 år siden. Han overlevde så vidt, og ble operert. Han fikk innlagt en 
ernæringssonde direkte til magesekken (såkalt «PEG»). Pasienten endte opp et sted mellom vegetativ og 
minimal bevissthetstilstand – trolig det siste. Han reagerer litt på smerte, og øynene er åpne, men der er 
ingen kommunikasjon og ingen visuell opplevelse, og ikke noe tegn til bedring etter mange år. Legens 
spørsmål: Er det riktig å gi han ernæring på ubestemt tid? Utfordring: Pårørende vil ikke «ta livet av» 
pasienten, som en av dem formulerer det. 
 
KEK mener veilederen for begrensning av livsforlengende behandling gir god beslutningsstøtte for å 
avslutte behandling. Veilederen er tydelig på at fjerning av PEG – som er å forstå som aktiv behandling - 
er etisk forsvarlig i en slik situasjon. Det er betimelig her også å stille spørsmålet om det er noen grunn til å 
fortsette nåværende behandling. Det finnes ingen holdepunkter for å tro at pasienten noensinne vil kunne 
gjenvinne bevissthet i en slik grad at vi kan snakke om et meningsfullt liv.  
 
KEK beskrev sine tanker og refleksjoner i et brev. Legen tok opp innholdet i brevet med de pårørende. 
Man kom til felles enighet om at det var riktig å avslutte behandling og at dette var forenlig med å utvise 
verdighet og respekt for pasienten. Behandling ble avsluttet og pasienten døde. 
 
 
3.2 Etikk i organisasjonen 
Også her har vi plukket ut tre saker som skiller seg ut ved sin prinsipielle karakter: 
 
Kjerneverdiene ved St. Olavs Hospital (20/14) 
Flere av medlemmene i KEK har i mange år engasjert seg tungt i verdiarbeid på sykehuset. Noen av 
medlemmene som gikk ut av KEK i 2014, kan også sies å ha initiert verdiprosesser på St. Olavs hospital. 
En utfordring for verdiarbeidet lokalt, har vært at nasjonale «kjerneverdier for helsetjenesten» kom på 
banen for noen år tilbake. Helse Midt-Norge og St. Olavs Hospital opererte derfor med ulike 
«kjerneverdier» - henholdsvis «Kvalitet, trygghet og respekt» for Helse Midt-Norge, og «Helhet, Likeverd, 
Medbestemmelse og Respekt» for St. Olav.  
 
KEK er og har vært en varm forsvarer av St. Olavs kjerneverdier. I 2014 tilspisset «kampen» mellom 
verdiene seg, og KEK engasjerte seg i møter med ledelsen, og gjennom kronikker og blogginnlegg. Mot 
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slutten av året formulerte KEK også i form av et notat, et etisk og filosofisk forsvar for hvorfor verdier i 
helsevesenet bør ha en relasjonell profil og hvorfor bare verdier som «markerer noe moralsk som står på 
spill» er interessant i et verdiarbeid i en organisasjon.  
 
Prosessen endte med at St. Olav adopterte de nasjonale kjerneverdiene i sitt reviderte strategidokument i 
januar 2015. Men samtidig ble det understreket i dokumentet at det skal legges vekt på helhet, likeverd og 
medbestemmelse. Sånn sett så ble vel dette å rekne som en halv seier for KEK. 
 
 
Etiske perspektiver på media i helseinstitusjoner (10/14) 
KEK tok på eget initiativ opp TV-serier på sykehus og sykehusets forhold til media. St. Olav hadde 
tidligere deltatt i en TV-serie på TV-Norge – nå forelå det en ny forespørsel. Temaet ble utgangspunkt for 
en lengre diskusjon over flere møter om de etiske sidene ved å la sykehuset bli en arena for TV-
underholdning. Kommunikasjonsavdelingen ved St. Olav deltok i drøftingene.  
 
Drøftingene kretset rundt dette med å gjøre TV-innslag ut av sårbare øyeblikk. Sykehusets oppgaver er 
ikke sammenfallende med en TV-kanals oppgaver, og det er ikke åpenbart at tv-produksjon har noe å 
gjøre på et sykehus. Samtidig lever vi i en åpenhetens tid, hvor gjennomsiktighet er et honnørord. Innsyn 
og innsikt i hverdagen på sykehuset, har også et folkeopplysningsaspekt samt at tilliten til helsevesenet kan 
ytterlige styrkes.  
 
KEK lagde et medie-diskurs-notat hvor vi drøftet ulike syn på medias rolle i sykehuset og hvordan 
sykehuset bør forholde seg til mediehenvendelser. KEK-anbefalte at KEK for fremtiden konsulteres forut 
for avgjørelser om sykehuset skal stilles til disposisjon for TV-serier. Notatet ble sendt ledelsen ved St. 
Olav.  
 
Gaver til avdelingene på sykehuset (26/14) 
KEK tok på eget initiativ opp gaveordningen ved de ulike avdelingene på sykehuset. Den utløsende årsak 
var jubileum på en avdeling som ble markert med flotte «roll ups» i inngangspartiet med bilder og tekst, 
men hvor også et kontonummer for gaver og en invitasjon til å gi, var påført bannerne. KEK ble 
nysgjerrig på hvordan praksisen egentlig er med gaver på avdelingene, og i hvilken grad det er greit å 
markedsføre at gaver kan gis. Skapes det en forventning om at folk må betale for seg til tross for at man 
befinner seg i et helsevesen som skal være «gratis»? 
 
Ansvarlig overlege på avdelingen orienterte om gaveordningen. Grunnen for å sette på kontonummer på 
banneret, er at man vet at pårørende av og til ønsker å si takk ved å gi et beløp til avdelingen. Det ble 
oppgitt ett kontonummer for forskning og ett kontonummer for andre gaver. Informasjonen hadde 
foreløpig brakt lite eller ingenting inn på konto. Situasjonen omkring gaver er veldig ulik på de ulike 
avdelingene. Kreft er kjent for å få mye gaver, og spesielt mye gaver er det på barneavdelingene. 
Gaveordningen ved sykehuset virker noe tilfeldig. KEK ser at det er prinsipielle sider både rundt dette 
med forventinger og press, og på den annen side en rettferdig fordeling av gaver. Gaver omfatter alt fra 
noen hundrelapper til kake som en pasient har lyst å gi til personalet i takknemlighet, til en ny pet-scanner 
eller annet kostbart, høyteknologisk utstyr. KEK vil vurdere om det er grunnlag for å gå dypere inn i 
problematikken, men i så fall med særlig fokus på de store gavene. 
 
 
3.3 Høringer  
KEK ga en høringsuttalelse til Retningslinjer for sedering i livets sluttfase. Videre diskuterte KEK 
Norheimutvalgets NOU for prioriteringer i helsevesenet. To av KEKs medlemmer tok med seg 
diskusjonene inn i respektive høringsgrupper, henholdsvis St. Olavs gruppe og NTNU sin gruppe.  
KEK har også gitt høringsuttalelse til overordnet strategi for St. Olav.  
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3.4 Seminarer og undervisningsaktiviteter 
 
KEK arrangerte to seminarer i 2014. Det ene var et internseminar i samarbeid med Senter for medisinsk 
etikk ved UiO. Professor Reidun Førde var invitert foredragsholder, og temaet var KEKs rolle i forhold til 
media i vanskelige pasientsaker. Det var særlig ALS-saken fra 2013 som dannet bakgrunn for seminaret. 
Marit Kvikne og Frode Nikolaisen fra kommunikasjonsavdelingen deltok også.  
 
KEK arrangerte et miniseminar om nyfødtmedisin i samarbeid med nyfødtavdelingen og medisinsk etikk 
ved NTNU. Spesielt invitert var Sofia Morberg-Jämterud fra Uppsala som innledet.  
 
Medlemmer av KEK har i 2014 holdt en rekke foredrag og undervisning internt og eksternt.  
 

4. Vurdering av året som har gått 
 
2014 var, i motsetning til året før, et år uten store kontroversielle saker i media. KEK har likevel behandlet 
en rekke utfordrende prinsipielle saker. KEK har også forsøkt å trekke lærdom fra de kontroversielle 
sakene året før, som skapte mye støy. Vi har vært opptatt av faren for at media kan få for stor innvirkning 
på pasientbehandling, og ser til vår tilfredshet nå at ledelsen konsekvent fronter vanskelige saker i media.   
 
Nye medlemmer kom til i løpet av 2014 og KEK fikk ny leder og ny sekretær. Det nye KEK, takker 
veteranene for lang og tro tjeneste.   
 

5. Satsingsområder for 2015 
 
Vi satser på mer og bedre synlighet i 2015 for å øke saksmengden noe. Tiltakene vi satser på er: 

 En etikk-flyer på pauserommene på avdelingene 

 Forbedrede og mer spennende hjemmesider, på intranett og eksternweb 

 Utvikle en etikk-julekalender for bruk på avdelingene 
 

6. Budsjett 2015 
 
KEK er tildelt ca 30.000 kr til ren drift i 2015. I tillegg vil KEKs budsjett dekke sekretær i 20 % stilling.  
 


