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Årsmelding 2014 – Klinisk etikkomite (KEK)  

Klinisk etikkomite (KEK) ved SiV HF har følgende mandat: 

 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  

 

 

Komiteens medlemmer er oppnevnt av administrerende direktør.  

Medlemmer 2012 – 2016: 

 

Lisbeth Sommervoll   Klinikksjef  Leder 

Nina Cecilie Firing  Avdelingsspl   

Maiken Nerland   Helsesekretær   (Inntil høst 2014) 

Helene Hem   Bioingeniør   

Liselotte Wettby   Sykehusprest    

Arne Thorvik   Avdelingsoverlege 

Hans Randby   Overlege   

Lene Nygaard Andersen Avdelingssjef/overlege    

Haakon Fossgard  Overlege 

Anne Marie Gabrielsen  Overlege 

Lena Hesstvedt   LiS-lege   

Mona Knudsen    Brukerrepresentant Brukerutvalget  

Gry Kristensen    Helsesekretær  (Ny høst 2014) 

Kristine Kobro   LiS-lege  (Ny høst 2014) 

Ida Mollerud   Jurist   Sekretær  

 

 

Møter 2014  

Avholdt 10 møter (á 1 ½ - 2 timer) 

 

Etikkomiteen har deltatt på/arrangert 

 Høstseminar Senter for medisinsk etikk, november 2014 

 Innlegg på intern Kvalitetskonferanse, november 2014 
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Saker 2014 

 Kompetanseutvikling for medlemmene (se punktet ovenfor) 

 7 kasuistikker mottatt fra klinikkene/ledelsen (lenker fungerer bare internt i SiV): 

 Er det riktig ikke å igangsette tvangsernæring hos en pasient med raskt synkende BMI og 

høy risiko for snarlig død (måneder) og som har alvorlig psykisk lidelse og ikke vil ta til 

seg næring?  Sak 2014-1 

 Manglende oppfølging av insulin og matinntak hos ungdom over 16 år med diabetes 

mellitus type 1. Iverksette tvangstiltak? Saken ble drøftet uten referat. Juridiske 

problemstillinger som må avklares. I mindre grad etiske utfordringer. 

 Ønske om etisk drøfting vedrørende kronisk syk pasient med alvorlig spiseforstyrrelse som 

ønsker å avslutte all behandling, tilsvarende en døende pasients rett til å motsette seg 

livsforlengende behandling. Kan man innen psykisk helsevern å si at man har forsøkt alt 

for denne pasienten, men at behandlingen ikke fører fram? Sak 2014-16 

 Et barn ble forløst ved keisersnitt i uke 27+6 etter påvist for lite fostervann og betydelig 

veksthemming. Fødselsvekt 550 g. Etter hvert påvistes Downs syndrom, hjertelidelse 

(åpning mellom både for- og hjertekamrene) og uttalte lungeforandringer. Økende 

surstoffbehov; langvarig high flow- og CPAP-behandling (=respirasjonsstøtte)  

Var det etisk sett riktig å forløse barnet i uke 27 + 6? 

Var det riktig å iverksette de ulike behandlingstiltakene? 

Bør intensiv behandling iverksettes nå, dersom barnets tilstand akutt forverres? Sak 2014-

20 

 Ønske om etiske innspill og råd ved filming av palliative pasienter i prosjekt om palliative 

kreftpasienters pasientforløp. Sak 2014-22 

 Er det tilrådig for lege å gå inn i diskusjon med pasient om aktiv dødshjelp, der legens 

personlige holdning vil fremkomme, så lenge legen i sin yrkesutøvelse er bundet av norsk 

lovgivning, og temaet derfor kun vil ha en konklusjon? Er det tilrådig å ytre seg i 

offentligheten om aktiv dødshjelp, i kraft av å representere utøvende helsepersonell i en 

konkret sak, hvor legens personlige holdning avdekkes så lenge legen i sin yrkesutøvelse 

er bundet av norsk lovgivning, og temaet derfor kun vil ha en konklusjon?”  Sak 2014-25 

 Hvilke handlingsmuligheter har en behandler som ut fra en faglig og etisk vurdering, 

ønsker å bidra til omgjøring av et vedtak der alvorlig syk pasient har fått endelig avslag 

på søknad om oppholdstillatelse? Sak 2014-42 

Hovedutfordringer og målsettinger for 2015 

 Fortsette presentasjon av KEK i sykehuset 

 Fortsette kompetanseutvikling av KEK-medlemmene og øvrige ansatte (interne og eksterne 

kurs, årlig seminar, refleksjonssgrupper etc.) 

 Fortsette utvikling av KEKs arbeidsform 

 

Budsjett og regnskap 

 

Budsjett   2014 

Regnskap 2014 

35 000,- 

0,- * 

Budsjett 2015 

 

35 000,- 

 

*utgiftene i 2014 ble ikke ført på riktig ansvarsnummer (og ført på flere ulike nummer) 

http://siv/intranett/Moter/Klinisk%20Etikk-komite/Referater/Case/Sak%202014-1%20Tvangsernæring.doc
http://siv/intranett/Moter/Klinisk%20Etikk-komite/Referater/Case/Sak%202014-16%20%20Spiseforstyrrelse.doc
http://siv/intranett/Moter/Klinisk%20Etikk-komite/Referater/Case/Sak%202014-20%20Avslutte%20behandling%20barn.doc
http://siv/intranett/Moter/Klinisk%20Etikk-komite/Referater/Case/Sak%202014-20%20Avslutte%20behandling%20barn.doc
http://siv/intranett/Moter/Klinisk%20Etikk-komite/Referater/Case/Sak%202014-22%20Filming.doc
http://siv/intranett/Moter/Klinisk%20Etikk-komite/Referater/Case/Sak%202014-25%20Ref%20Leges%20ytringsfrihet%20-%20aktiv%20dødshjelp.doc
http://siv/intranett/Moter/Klinisk%20Etikk-komite/Referater/Case/Sak%202014-42%20Utvist%20pasient.doc

