
Årsmelding for Klinisk Etikk Komité – Helse Stavanger HF 2013. 
 

 

Mandat: 

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt et nasjonalt mandat for kliniske etikk komiteer 

(KEK). Mandatet blir lagt til grunn også for KEK`s arbeid ved Helse Stavanger HF.  

 

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

pasienter kan drøfte klinisk etiske problemstillinger knyttet til sykehusets kliniske virksomhet. 

Komiteen skal delta aktivt i etikksatsingen i Helse Stavanger HF og bidra til bevisstgjøring 

om etiske problemer knyttet til ressursbruk og prioritering.  

 

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

heller ingen beslutningsmulighet når det gjelder avgjørelser av medisinsk art, men er ment å 

være en beslutningsstøtte i diskusjon av vanskelige etiske problemstillinger 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- Leder og medlemmene oppnevnes for 3 år om gangen med 

mulighet for forlengelse.  

 

Sammensetning av komiteen 

 

Komiteen har i 2013 bestått av følgende medlemmer: 

 

Leder: Sølve Braut, fagsjef/jurist FFU (Leder) 

Leif Lie-Bjelland, sykehusprest, FFU 

Ståle Barvik, overlege, Medisinsk divisjon  

Hanne Espeland Meling, Spesialsykepleier, Medisinsk divisjon 

Therese Svihus, seksjonsradiograf, Divisjon for medisinsk service 

Bente Rossavik, fagutviklingssykepleier, Kirurgisk divisjon 
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Gry Sun Sautter, overlege, Divisjon for medisinsk service 

Hanne Westlye Dahl, psykologspesialist, Psykiatrisk divisjon tilbake fra permisjon 1.10. 13 

Odd Eskeland, brukerutvalget – inn i komiteen fra 1.april 2013 

Inge Jøran Hagen, overlege, Kvinne-Barnedivisjonen – inn i komiteen fra 1.november 2013 

Gunn Aadland, overlege, Kvinne-Barnedivisjonen – ut av komiteen 1.juli 2013  

Svein Tinnesand, brukerutvalget – ut av komiteen 1.april 2013 

 

Kjetil Moen, sykehusprest, har vært sekretær for utvalget.  

 

Komiteen er utpekt for 3 år, fra og med 2012. 

 

Arbeidsform 

Ledelsen, ansatte og pasienter i Helse Stavanger HF kan henvende seg til komiteen. Men 

komiteen er også åpen for at andre kan be om komiteens vurderinger i etiske spørsmål. Saker 

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

Kontaktskjema finnes på KEK`s nettside og er utviklet for å gjøre det enklere å melde inn 

saker. Komiteens medlemmer kan selv bringe inn saker. Det skrives referat fra møtene og 

avgis årsmelding. Møtene holdes ca. en gang pr måned. KEK gir råd i konkrete etiske 

spørsmål og bruker prosedyrer for etisk problemløsning i behandling av saker.  

 

Aktiviteter 

I 2013 har det vært avholdt 9 ordinære møter i komiteen og behandlet 5 innmeldte saker. Når 

det gjelder eksempler på behandlede enkeltsaker, se under.  

 

Komiteens sekretær deltok på Konferanse om etikk i helsetjenesten, samt Nasjonalt 

Høstseminar for kliniske etikk-komiteer. Etikk seminar – «Effektivitet og verdighet» - med 

professor emeritus Inge Lønning var planlagt. Seminaret måtte dessverre utgå grunnet 

Lønnings uventede død.   
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Saker behandlet i komiteen 

Eksempler på enkeltsaker behandlet 2013:  

 

Sak fra Enhet for spiseforstyrrelser angående bruk av tvungent ettervern i forbindelse med 

behandling av mangeårig spiseforstyrrelse. Kan reglene om tvungent ettervern brukes i andre 

situasjoner en i forhold til medisiner, f.eks. krav til fremmøte for vektkontroll, samtaler etc.? 

En slik bruk av regelverket overfor pasienter med spiseforstyrrelser, hvor det ikke er 

umiddelbart fare for livet (jfr. BMI nivå), har vist seg å være forholdsvis upløyd mark – både 

juridisk og klinisk. Få slike saker er prøvd for retten, noe som gjør at man i liten grad har fått 

avklart de deler av lovtekstene som inviterer til skjønn, herunder særlig det avgjørende 

punktet om spiseforstyrrelser kvalifiserer som «alvorlig sinnslidelse». KEK vurderte at den 

mer generelle diskusjonen om tvangsbruk overfor pasienter med spiseforstyrrelser, som 

enheten ønsket komiteen skulle foreta, impliserer en rekke vanskelige faglige, juridiske og 

etiske spørsmål som etter komiteens vurdering må løses på et høyere nivå enn i et lokalt KEK. 

De etiske hovedproblemstillingene som derimot ble diskutert i KEK, sammen med ansvarlige 

behandlerne, var om det i den aktuelle saken var etisk forsvarlig med bruk av sanksjonsmidler 

over lengre tid under poliklinisk behandling, samt om det var etisk forsvarlig å gå fra kurativ 

til palliativ behandling dersom tvangsbruk ikke førte frem. Komiteen diskuterte dette og andre 

spørsmål ut fra ulike etiske perspektiver og synspunkter. Den belyste saken, bidro med 

beslutningsstøtte, men konkluderte ikke.   

 

Sak fra Nevrologisk avdeling vedrørende avslutning av livsforlengende respiratorbehandling 

hos en alvorlig og progredierende nevrologisk syk pasient. En samtale om avslutning av 

behandling var blitt avvist av pasienten over lengre tid, men pasienten hadde et par måneder 

før henvendelsen til KEK gitt uttrykk for at respiratorbehandlingen opplevdes meningsfull. 

Vedkommende var nå ikke lenger i stand til å uttrykke egne følelser eller meninger, noe som 

reiste spørsmål om hvordan fortolke pasientens ønsker. Sykdomsforløp, behandlingen og livet 

gikk mot slutten, men behandlende lege ønsket å reflektere sammen med KEK om hvordan 

alle involverte parter kunne ivaretas på best mulig måte. Komiteen diskuterte dette, samt 

hvordan formidle en eventuell beslutning om å avslutte behandling. Diskusjonen foregikk 

sammen med behandlende lege og ut fra ulike etiske perspektiver og synspunkter. 
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Andre typer saker 

KEK mottar med jevne mellomrom, også dette året, saker som reiser etiske problemstillinger, 

men som komiteen vurderer primært hører hjemme hos ledere i linje. KEK har ved slike 

anledninger tydeliggjort de etiske problemstillingene i svarbrev til innsenderen, men valgt 

ikke å gå inn i sakene. Dette fordi vi anser det som mest hensiktsmessig og ryddig at de 

aktuelle lederne får anledning til å ta tak i problemstillingen først. Eksempler på slike saker 

er; symbolbruk hos ansatte, prioritering mellom avdelinger, identifisering og bruk av 

navneskilt blant ansatte.  

 

For øvrig kan nevnes KEKs deltakelse i høringsrunder; i forbindelse med revidert utgave av 

Veileder for beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling, samt i 

forbindelse med forslag til standardisert livssynsnøytralt livs testamente.  

 

Målsetninger for arbeid i 2014 

Den viktigste oppgaven for KEK i det neste året er å arbeide for at komiteen blir enda mer 

brukt som en del av foretakets kvalitets- og etikkarbeid, og motta enda flere saker. For å nå 

dette målet vil vi:  

• Presentere KEK i sykehusets ulike kvalitetsråd i løpet av 2014. 

• Arbeide for kompetanseheving internt i KEK.  

• Arrangere etikk foredrag med blant andre Ingrid Miljeteig, lege og førsteamanuensis 

ved Universitetet i Bergen, 7.april 2014. 

 

 

Regnskap og budsjett 

Utgifter til kurs etc. dekkes over prestetjenestens budsjett.   
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