
Årsmelding for Klinisk etikk-komite – Helse Stavanger HF 2011. 
 

 

Mandat: 

Klinisk etikk-komité ved Helse Stavanger HF skal være et forum der ledelsen og ansatte kan 

drøfte klinisk etiske problemstillinger knyttet til sykehusets kliniske virksomhet. Komiteen 

skal delta aktivt i etikksatsingen på SUS og bidra til bevisstgjøring om etiske problemer 

knyttet til ressursbruk og prioritering.  

 

Komiteen skal også gi veiledning til ledelse og ansatte om hvordan konkrete etiske dilemma 

skal håndteres. 

 

Klinisk etikk komité er ikke noe klageorgan og har ingen sanksjonsmulighet. Klinisk etikk 

komité har ingen beslutningsmulighet når det gjelder avgjørelser av medisinsk art, men er 

ment å være en beslutningsstøtte i diskusjon av vanskelige etiske problemer i tilknytning til 

pasientbehandlingen. 

 

Organisering 

Komiteen består av representanter fra de forskjellige divisjonene i Helse Stavanger HF. 

Komiteen skal ha en uavhengig stilling i helseforetakets organisasjon, nye medlemmer 

oppnevnes av adm. direktør, medlemmene oppnevnes for minimum 2 år om gangen. Det 

gjøres en årlig vurdering av utskriftning av medlemmer, leder og sekretær velges for 2 år om 

gangen, gjenvalg er mulig. Komiteen har ikke eget budsjett og ikke avsatt sekretærhjelp.  

 

Sammensetning av komiteen 

Komiteen har i 2011 bestått av følgende medlemmer: 

 

Leder: Sølve Braut, fagsjef/jurist FFU   

Møyfrid Løvbrekke, DPS-leder, Psykiatrisk divisjon (sekretær), frem til 30.11 

 Gunn Aadland, overlege, Kvinne-Barnedivisjonen 

 Leif Lie-Bjelland, sykehusprest, FFU 

 Margot Asheim, sykepleier, Kirurgisk divisjon 

 Birgit Schober, overlege, Divisjon for medisinsk service, frem til 30.11 

 Ståle Barvik, overlege, Medisinsk divisjon 

 Hanne Espeland Meling, Spesialsykepleier, Medisinsk divisjon 

 Svein Tinnesand, brukerutvalget 

Terese Svihus, seksjonsradiograf, Divisjon for medisinsk service 

Bente Rossavik, fagutviklingssykepleier, Kirurgisk divisjon 

Marit Qvam, leder MOBA, representant fra ledelsen 

 

Ny medlemmer fra 2012: 

Hanne Westly Dahl, psykolog, Psykiatrisk divisjon 

Gry Sautter, overlege, Divisjon for medisinsk service 

 

Arbeidsform 

Ledelsen og alle ansatte i Helse Stavanger kan henvende seg til komiteen. Saker mottas 

fortrinnsvis skriftlig, sakene kan i tillegg utdypes muntlig for komiteen. Komiteens 

medlemmer kan selv bringe inn saker. Det skrives referat fra møtene, det avgis årsmelding. 

Møtene holdes ca. en gang pr måned, en gir råd i konkrete etiske spørsmål og bruker 

prosedyrer for etisk problemløsning i behandling av saker.  



 

Aktiviteter 

I 2011 har det vært avholdt 8 ordinære møter i komiteen. Når det gjelder behandlede 

enkeltsaker, se under.  

 

KEK arrangerte etikkseminar den 28.11.11. Foredragsholdere og tema var:  

 Leder av Legeforeningens etiske råd, Trond Markestad: Etiske utfordringer i livets 

sluttfase. Om begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende. 

 Førstelektor ved Universitetet i Agder, Levi Eidhamar: Medisinsketiske utfordringer i 

en multikulturell kontekst. 

 Overlege ved Helse Stavanger HF, Israr Hussain: Når en muslim dør – hva gjør vi da? 

 

Ca. 150 ansatte deltok på seminaret.  

 

Komiteen har avgitt høringssvar på høringsbrev utsendt av Helse- og omsorgsdepartementet i 

forhold til «Nasjonalt mandat for Kliniske etikk-komiteer». Dette ble videresendt fra ledelsen 

av foretaket.   

 

Leder deltok på det det nasjonale høstmøtet for kliniske etikk-komiteer og hadde et innlegg på 

dette.  

To av medlemmene i komiteen har deltatt på innføringskurset i medisinsk etikk i regi av 

Senter for medisinsk etikk, UiO 

 

Samarbeidet med Misjonshøgskolen om grunnkurs i klinisk etikk for sykehusansatte har ikke 

blitt videreført høsten 2011. Det var utlyst anbudskonkurranse for kurset. Det kom inn ett 

tilbud, men på grunn av høy pris lot kurset seg ikke videreføre.   

 

Saker behandlet i komiteen 

Eksempler på noen enkeltsaker behandlet 2011:  

 

 Ferdigbehandling av en sak fra 2010 med spørsmål om hvorvidt det skulle settes inn 

duodenalsonde hos en alvorlig fysisk og psykisk funksjonshemmet voksen person.  

I denne saken var blant annet KEKs råd at det ikke ble satt inn sonde. Saken involverte 

både primær- og spesialisthelsetjenesten og KEK anbefalte at disse sammen kom 

fremt til hvilken tilnærming en skulle ha til pasienten videre behandling.   

 

 Sak fra Medisinsk divisjon. I denne saken ble det gitt en generell beskrivelse av en 

avdeling preget av en svært travel hverdag og som beskrev organisatoriske og 

ressursmessige utfordringer som etter komiteens vurdering klart kan kunne medføre 

etiske utfordringer for personalet i utøvelsen av deres arbeid.  

 

Innsenderne ønsket at KEK skulle drøfte problemer med overbelegg og 

korridorpasienter sett opp mot blant annet kravet til forsvarlighet.  

 

KEK fant at det var vanskelig å realitetsbehandle en slik sak, sett opp mot komiteens 

mandat og sakens generelle karakter. 

 

Etter komiteens vurdering er det et linjeansvar å sikre at en avdeling har tilstrekkelig 

god organisering og nok ressurser til å sikre at de ansatte kan gi pasientene helsehjelp 



på forsvarlig måte. Dette må gjøres ut fra en totalvurdering av sykehusets oppgaver og 

tilgjengelige resurser og innen for de rammer som lovgivningen krever.  

 

Saken ble oversendt til administrerende direktør til orientering sammen med en 

oppfordring om at foretakets ledelse, i den kommende budsjettprosessen, måtte ha et 

helhetsperspektiv slik at helseforetakets tilgjengelige resurser fordeles på en mest 

mulig rettferdig måte.   

 

 Sak om håndtering av taushetsplikten i forhold til politiet når pasienter er innlagt i 

psykiatrien i påvente av å bli sendt ut av landet.  

 

KEK vurderte denne saken til og først og fremst å være av juridisk karakter og at det 

lå på siden av komiteens mandat å vurdere hvor grensen for taushetsplikt går, sett opp 

mot helsepersonells opplysningsrett og lovpålagt opplysningsplikt. Komiteen anbefalte 

derfor at en først fikk en juridisk vurdering av forholdene i saken.  

 

Målsetninger for arbeid i 2012 

Den viktigste oppgaven for komiteen er å arbeide for at økt etisk bevisstgjøring blant ansatte 

og andre i forhold til verdispørsmål knyttet til pasientbehandlingen, samt være tilgjengelige 

for at aktuelle saker kan fremmes for komiteen.   

 

For å kunne nå dette målet blir det viktig å få implementert det nye nasjonale mandatet for 

Kliniske etikk komitéer, samt å sikre at KEK får tilsatt sekretær og får eget budsjett. Det 

følger av mandatet og styringsdokumentet for 2012 at dette skal gjennomføres.  

 

Selv om komiteen har fått oversendt noen saker til behandling i 2011, tror vi at det er helt 

avgjørende for det videre arbeidet i KEK at komiteen får en fast sekretær som har frikjøpt tid 

til dette arbeidet. 

 

Regnskap og budsjett 

Komiteen har ikke eget budsjett. Eventuelle utgifter til kurs etc. dekkes over prestetjenestens 

budsjett.  

    

 

 


