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Innledning:   

I 2019 har KEKK, Klinisk etikk komite, fortsatt arbeidet med å bedre strukturen og kvaliteten 

på arbeidet for å kunne fremstå som en profesjonell og uavhengig komite med et tydelig 

mandat etter modell av kliniske etikk komiteer i sykehusene. 

Revidert mandat og struktur for klinisk etikk komite i Oslo kommune i Sykehjemsetaten SYE, 

ble vedtatt i ledergruppa i Sykehjemsetaten etter drøftinger i ledergruppen samt Sentralt 

kvalitetsutvalg i Sykehjemsetaten (se vedlegg). 

Mottaksskjema for å ta imot henvendelser til KEKK ble revidert og nytt skjema ble tatt i bruk 

i august 2019 (se vedlegg). Ny informasjonsbrosjyre om KEKK ble delt ut til alle sykehjem og 

helsehus i november 2019. Brosjyren kan søkes opp og ligger på internett- og intranett.  (se 

vedlegg).  

                                                                                                                                                                              
KEKK er:  

• En tverrfaglig sammensatt komite av helsepersonell fra langtidshjem/helsehus, prest, jurist 

og representant fra Senter for medisinsk etikk ved Universitet i Oslo (SME). 

• Komiteens medlemmer har opplæring i, og erfaring med, systematisk drøfting av etiske 

dilemmaer og problemer. 

• Et forum der beboere/pasienter, pårørende og ansatte kan få drøftet etiske dilemmaer og 

utfordringer. 

• Komiteen er et rådgivende organ, har ikke beslutningsmyndighet og er ikke en 

klageinstans. 

Nytt mandat:  

• Stimulere til økt bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling.          

• På forespørsel delta med råd og veiledning i drøfting av konkrete etiske dilemmaer og 

problemer før og/eller etter en beslutning tas/er tatt.                                                                                                                                                                       

• Bidra til å fremme virksomhetenes kvalitetsarbeid. 

• Bidra til at pasienter/beboere og pårørende blir godt ivaretatt i møte med 

kommunehelsetjenesten.  

Årsrapporten beskriver perioden januar 2019 til desember 2019. Komiteen er bredt 

sammensatt, og talte 15 medlemmer pr. 31.12.2019. Dvs. 13 aktive medlemmer da to av 

medlemmene hadde permisjon (se tabell under). To medlemmer sluttet i løpet av 2019 og 4 

nye kom til.  Med stor pågang av saker, er det svært viktig at komiteen er robust i forhold til 

antall medlemmer. Det viktig å ha flere å kunne kontakte for å kunne rykke ut raskt til saker 

på virksomhetene.                                                                                                                                         

Komiteen består av ulike yrkesgrupper der de fleste arbeider i sykehjemmene, som lege, 
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prest, sykepleier, fysioterapeut, hjelpepleier. Ulike stillingsnivåer er representert for å kunne 

belyse saker fra flere ulike synsvinkler. Komiteen har også en representant for Senter for 

medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo som vi samarbeider med. Medlemmene i KEKK 

deltar på opplærings- og erfaringskonferanser arrangert av SME.                                                                                                                                       

KEKK har helt siden starten hatt med prest(er) i komiteen. Dette gir en viktig tilnærming til 

etikk-arbeidet, da disse kommer tett på mennesker under utfordringer i livet og ved livets 

slutt. De har en særlig kompetanse på å se beboere/pasienter og pårørendes situasjon fra et 

religiøst-/livsynsperspektiv, og dilemmaer som kan oppstå ut fra dette. 

Sammensetningen av medlemmer pr. 31.12.2019. 

Leder fra januar 
2019 

Olga Tvedt Prest  
Kirkens Bymisjon/Bekkelagshjemmet 

Sekretær Mona Dreyer  Spesialkonsulent, Sykehjemsetaten,  
avd. kvalitet og utvikling 

 Synøve Minde Psykiatrisk sykepleier/ fagkonsulent,  
Senter for fagutvikling og forskning 

 Anne Kari Tolo 
Heggestad 

Forsker/Post-doc, Senter for medisinsk 
etikk, Universitetet i Oslo 

 Ellen Kolb-Schiager Prest Furusethjemmet og 
Ellingsrudhjemmet 

 Ina Rimberg Overlege, Lambertseterhjemmet, 
Overlege Kantarellen bo- og 
rehabiliteringssenter fra sept. 2020 

 Vanaja Ravindran Lege Ryen helsehus 
 

 Cecilie Michaelsen Fysioterapeut, Romsås sykehjem 
 

 Mari Larssen Fagsykepleier, Ammerudhjemmet 
 

Fra sept. 2019 Kristin Munthe-Kaas Jurist (helserett), Sykehjemsetaten 
avd. kvalitet og utvikling 

Fra nov. 2019 Laila Alrek Hjelpepleier Akerselva sykehjem, 
skjermet enhet 

Fra nov. 2019 Ingelin Bjerknes Hjelpepleier Uranienborghjemmet, 
skjermet enhet 

Fra nov. 2019 Mona Teigøy Spesialsykepleier psykisk helse 
Stovnerskogen sykehjem, avd. RUS 

permisjon  Kine Lunde 
Frydenberg  

Lege, Paulus sykehjem 
 

permisjon   
 

Siri Schøyen Seterelv Etatsoverlege i Sykehjemsetaten 

I løpet av 2019 gikk følgende ut av komiteen: 

 Kjersti Anette Saga Guldahl, fagsykepleier Bekkelagshjemmet (gikk ut august 2019) 
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 Thomas A. Horntvedt, avdelingssykepleier Villa Enerhaugen (gikk ut 31.12.2019) 

Medlemmene takkes for innsatsen de har nedlagt i komiteen. En spesiell takk til Thomas 

Horntvedt som har vært leder av Klinisk etikk komite fra 2015 til 2018, og har vært aktivt 

medlem gjennom sju år. 

 

1 Arbeidsform og komitemøter 
Komiteen har månedlige møter med unntak av juni, juli og desember.  I 2019 er det 

gjennomført 9 ordinære komitemøter samt diverse planleggingsmøter i forkant av seminarer 

og presentasjoner/undervisning i ulike møtefora.                                                                         

Komiteens ordinære møter har løpende saker på agendaen som status innkomne saker og 

referater, planlegging og evaluering av opplæring og undervisning, fordeling av etikkbrev 

mm. Det er også satt av tid til å drøfte mer spesifikke saker som komiteens rolle og 

ressurser, aktuelle saker i media, samarbeid med KEK i spesialisthelsetjenesten samt andre 

aktuelle samarbeidspartnere. 

Møtene avholdes på i administrasjonens lokaler i Nedre Slottsgate og har hatt en varighet på 

2 timer. Møtene har i 2019 vært lagt til siste mandag i måneden. Komiteen har også 

«reservert» aktuelle dager og tider da komiteen kan dra ut til drøftinger. En fast struktur gjør 

det lettere for medlemmene å kunne delta i møter og drøftinger. Representant fra 

administrasjonen er fast referent, når hun deltar i møtene.  

I 2019 har KEKK, sammen med Senter for fagutvikling og forskning, vært involvert i arbeidet 

med å få opprettet egen klinisk etikk komite for bydelene - hjemmetjenesten, uten at man 

har kommet helt i mål med dette. Det vil arbeides videre med dette i 2020. 

                                                                                                                                                                              

2 Saker og saksdrøftinger  
En av hovedoppgavene for KEKK er å bidra i drøftinger av vanskelige etiske problemstillinger 

i kommunens langtidshjem og helsehus. Disse drøftingene gjennomføres ved den aktuelle 

virksomheten, sammen med de ansatte og eventuell pårørende og/eller beboer/pasient. Det 

har vært økende antall henvendelser gjennom årene. I 2019 ble det meldt 23 saker og 18 av 

disse ble behandlet. To drøftinger ble avlyst da beboer døde, tre drøfting ble avlyst av 

virksomhetene som hadde meldt inn sakene da behovene/problemstillingene løste seg.  

Sakene er ofte kompliserte, og illustrerer de utfordringer ansatte møter i hverdagen, som for 

eksempel beslutninger rundt avslutning/begrensning av livsforlengende behandling eller 

beslutninger rundt bruk av tvang. 

Komiteen bruker et verktøy utarbeidet av Senter for medisinsk etikk, SME-modellen, som 

utgangspunkt for drøftingene. SME-modellen er en metode som systematiserer 

gjennomgangen av det etiske dilemmaet, der man går igjennom fakta i saken, berørte parter 
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og deres syn, hvilke verdier samt lover og retningslinjer som aktualiseres, og hvilke 

handlingsalternativer som finnes.  Det skrives referat fra drøftingene som formidles til alle 

som har deltatt. Disse har anledning til å gi tilbakemeldinger, før referatet sluttføres.  

Når komiteen mottar en sak, fylles det ut et mottaksskjema med punkter som er viktig å vite 

for å vite om dette er en sak for KEKK, og for at de som skal delta i drøftingene kan forberede 

seg. I tillegg sendes ut et forberedelsesskjema til de som har meldt saken, for å sikre at man 

har tenkt igjennom momenter som kan være viktig under drøftingen (se vedlegg). Etter 

drøftingene sender KEKK ut et «evalueringsskjema» med noen spørsmål til de som har meldt 

saker og fått disse drøftet i KEKK. Tilbakemeldingene er svært positive. Det har ikke blitt 

sendt ut evalueringer etter alle drøftinger i 2019, men dette vil komiteen ta opp igjen i 2020. 

En saksdrøfting innebærer mange arbeidstimer: Forarbeid, to timer saksdrøfting pluss 

reisetid, referatskriving mm. I de fleste sakene i 2019 har tre medlemmer deltatt: En leder 

drøftingen, en er referent, den tredje er observatør – medreferent. I noen saker har kun to 

medlemmer deltatt. Undervisning/veiledning har vært utført av ett medlem alene eller to 

medlemmer sammen. 

Komiteen behandlet 18  saker i løpet av 2019. Disse har omhandlet spørsmål rundt:     

 Hvordan forholde seg til å gi mat til pasient med Huntington sykdom som sier 

«Jeg er ikke sulten», samtidig som pasienten gaper. Usikkerhet omkring hva 

pasienten egentlig ønsker.  

 Bør man flytte beboer tilbake til eget hjem? Beboer ble lagt inn med tvang. 

Utfordringer rundt samarbeid med pårørende som på vegne av beboer 

engasjert advokat for å få beboer hjem.  

 Bør vi etterkomme pårørendes ønske om å behandle urolig pasient med mer 

medikamentell behandling? 

 Hvordan bør man behandle urolig pasient hvor medikamentell behandling ikke 

lenger har effekt? 

 Bør man avslutte sonde-ernæring til en pasient når man er usikker på hva 

pasienten selv ønsker?  

 Beboeren ønsker ingen livsforlengende behandling. Står mot ektefellens 

oppfatning. Beboer selv usikker og ambivalent når det kommer til å slutte ta til 

seg næring.                     

 Burde man vurdere å seponere aktiv behandling (særlig sondeernæring) på en 

person med kognitiv svikt som tilsynelatende har dårlig livskvalitet, men som 

imidlertid har en stor grad av bevart samtykkekompetanse?  

 Fortsette sondeernæring/ livsforlengende behandling. 

 Uenighet om beboers rehabiliteringspotensiale, livskvalitet, HLR status, 

medikamentell behandling, evt. annen utreding og behandling. «Splitting» blant 
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personale og pårørende. 

 Behandlingsavklaring hvor pårørende ønsker å sette i gang 

behandling/ernæring mens institusjonen har vurdert at det ikke skal gjøres. 

 Veiledning i pårørendesamarbeid. 

 Utfordringer med samarbeid mellom avdeling og pårørende. 

 Seksuell omgang mellom beboere i institusjon. 

 Etisk refleksjon rundt bruk av velferdsteknologi, bleiesensor. 

 Etisk drøfting rundt avvikling av sykehjem og flytting av beboere. 

 Etisk refleksjon rundt pressens ønske om å filme døgnet rundt i flere uker i en 

avdeling.  

Et stort antall av sakene omhandler beslutninger rundt avslutning/begrensning av 

livsforlengende behandling og flere saker omhandler uenighet om medikamentell 

behandling. I mange av sakene er det store utfordringer knyttet til kommunikasjon og 

samarbeid. Noen saker har vært prinsipielle drøftinger. 

 

 

3 Undervisning/informasjon 
For å bidra til mer etisk refleksjon ute på den enkelte avdeling i 

langtidshjem/helsehus, samt gi gode verktøy for at dette kan gjennomføres, har det 

blitt avholdt årlige seminar hvor alle ansatte i sykehjemmene og helsehusene i Oslo 

blir invitert. Temaene velges ut fra innhold i saker man har behandlet eller temaer man 

ser er aktuelle i tiden. Alle seminar arrangeres for både ideelle, kommersielle og 

kommunale driftere. 

Temaene de siste årene har dreiet seg om bruk av tvang på sykehjem, den viktige 

samtalen i livets siste fase, pårørendesamarbeid, behandlingsavklaring knyttet til 

livsforlengende behandling mm. Det har vært stor oppslutning om disse seminarene 

og langt de fleste langtidshjem/helsehus har vært representert.  Seminarene har 

samlet fra 80 – 130 deltakere. Seminarene har blitt evaluert og tilbakemeldingene har 

vært gode; eksempler på tilbakemeldinger er «temaene er aktuelle», «det er godt å få 

opplæring/input på viktige områder». I seminarene settes det alltid av tid til refleksjon 

i grupper, og dette rangeres høyt i evalueringene. 

 I mars 2019 ble det holdt nytt seminar om «Tvang og samtykkekompetanse» da 

det ikke ble plass til alle som ønsket det på høstseminaret i oktober 2018. 

Seminaret mars 2019 samlet ca. 60 deltakere.   

 Høstseminaret november 2019, arrangert av KEKK, med temaet «Behandlings-

avklaring og pårørendesamarbeid» samlet ca. 60 deltakere  

 I mars deltok tre representanter fra KEKK i møte med Ledernettverket for 
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hjemmetjenester i regi av Helseetaten. KEKK innledet til samtale om «Klinisk 

etikk komite i kommunen. Hvordan kan bydelene jobbe med dette?»  

 KEKK deltok på Områdemøte mai 2019 for alle virksomhetsledere i 

langtidshjem og helsehus; både ideelle, kommersielle og kommunale 

virksomheter. Leder i KEKK informerte kort om komiteens arbeid, og en 

virksomhetsleder delte sykehjemmet erfaringer med å bruke KEKK (se 

vedlegg). 

 Fire medlemmer fra KEKK underviste i ulike temaer på heldags Etikk-seminar 

arrangert av KS (Samarbeid om etisk kompetanseheving) og Utviklingssenter 

for sykehjem og hjemmetjenester i oktober 2019; Prioriteringsetikk, drøfting 

av case ved hjelp av SME-modellen, erfaringer med etikk-refleksjonsgrupper. 

 Leder i KEKK holdt foredrag om «Kommunikasjon og etikk i møte med pasienter 

og pårørende» på konferansen «Framtidens eldreomsorg» arrangert av Norsk 

sykehus- og helsetjenesteforening i oktober 2019. 

 Medlem i KEKK har undervist for Bachelorstudenter ved Lovisenberg diakonale 

høgskole om hva en klinisk etikk komite er, og hvordan en klinisk etikk komite 

jobber.  

 To medlemmer i KEKK har sammen hatt undervisning for helsefagarbeider-

lærlinger om etikk og omsorg ved livets slutt. For å få plass til alle ble det holdt 

to like undervisningsbolker, en før lunsj og en etter lunsj på samme dag.   

 To medlemmer i KEKK har sammen hatt undervisning for masterstudenter og 

bachelorstudenter i eldreomsorg ved Vitenskapelig høgskole (VID) om etiske 

utfordringer i livets sluttfase.   

 Medlem i KEKK har undervist om etiske utfordringer i demensomsorgen for 

Senter for fagutvikling og forskning, Demensomsorgens ABC.                                                                                                                                                             

 

4 Opplæring for KEKK-medlemmer  

KEKK var representert med åtte medlemmer på erfaringskonferansen for etikk komiteer i 

kommunehelsetjenesten arrangert av SME våren 2019.                                                                                                 

Både nye og gamle medlemmer i KEKK deltok på innføringskonferanse i etikkarbeid i regi av 

SME høsten 2019. 

 

5 Etikkbrev 

Utsendelse av månedlige etikkbrev er en viktig del av KEKK` s arbeid. Etikkbrevene sendes ut 

til alle langtidshjem/helsehus og er ment som en ressurs i forhold til refleksjoner på 

avdelingene. Etikkbrevene tar for seg verdier, begreper og forhold som helsepersonell står 
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overfor i hverdagen, og man får anledning til å snakke sammen og reflektere over 

opplevelser, holdninger, og dilemmaer i forhold til dette. Forfattere av disse går på omgang 

blant medlemmene, men tematikken diskuteres i fellesskap.    

Etikkbrevene ligger på intranett og brukes også i andre etater i Oslo og Bærum kommune. 

KEKK i SYE har de siste to årene samarbeidet med Bærum kommune rundt utarbeidelse av 

etikkbrev. Det ble sendt ut 9 etikkbrev i 2019, med følgende temaer: Normalitet. Trygghet 

for beboere, trygg hverdag, redelighet, åpenhet, glede, skyldfølelse, toleranse og 

takknemlighet.                         

 

6 Henvendelser til KEKK 
Henvendelser til KEKK skjer i all hovedsak til KEKK- mailadresse: kekk@sye.oslo.kommune.no 

To medlemmer har ansvar for å svare på mailen og koordinere arbeidsoppgaver i forbindelse 

med saker som kommer.                                                                                                                                              

Ny brosjyre for ble utarbeidet i 2019 og finnes på alle langtidshjem og helsehus (se vedlegg) 

 

 

 

7 Økonomi      
Sykehjemsetaten bidro med kr. 50.000 til KEKK` s arbeid i 2019. I tillegg hadde komiteen noe 

midler igjen fra Etikk-prisen 2017. Dette ble benyttet til seminarer for ansatte i langtidshjem 

og helsehus i etaten samt deltagelse for komiteens medlemmer på ulike konferanser.  

      

8 Oppsummering/videre arbeid 
Det er mange etiske dilemmaer og problemstillinger i langtidshjem og helsehus. KEKK gleder 

seg over at stadig flere virksomheter melder saker til komiteen, og at de som har tatt 

kontakt gjør det ofte igjen. Terskelen for å melde inn saker synes å ha blitt lavere, og økt 

tilgjengelighet i form av egen e-post adresse, ser ut til å ha medvirket til økningen. 

Henvendelsene er svært adekvate og viser et stort mangfold av utfordringer medarbeiderne 

står i hver dag. KEKK vil jobbe videre med opplæringen for virksomhetene gjennom 

halvdagsseminarer for både ledere og ansatte. Dette er etterspurt og gjennomførbart i en 

travel arbeidshverdag.  
I 2019 har også pårørende meldt saker til KEKK. Dette er en positiv utvikling, og KEKK ønsker 

at flere pårørende samt også beboere/pasienter vil ta kontakt med komiteen. 

Det er også positivt at pårørende, i en sak også beboer, har deltatt i flere drøftinger.  Vi har i 

flere saker endt opp med å ha to møter; et med ansatte og et der også pårørende er med. 

Komiteen vil jobbe videre med hvordan vi håndterer dette. Kan vi få pårørende med i første 

mailto:kekk@sye.oslo.kommune.no
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møte? Eller er det best å ha to møter? 

 

Mot slutten av året drøftet komiteen behovet for og forankring av etiske refleksjonsgrupper 

Dette vil det arbeides videre med i 2020. 

 

 

Vedlegg: 
1. Revidert mandat for KEKK i SYE  

2. Mottaksskjema (revidert) 

3. Tilbakemelding fra en virksomhetsleder  

4. Eksempel på etikkbrev 

5. Ny brosjyre 

 

Vedlegg 1 

Godkjent mandat og struktur for klinisk etikk komite (KEKK) i 

Sykehjemsetaten (SYE) 
 

Klinisk etikkomité skal: 

1. Stimulere til økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til 

pasientbehandling 

2. Stimulere bevisstgjøring om etiske problemer som har med ressursbruk og prioritering 

å gjøre 

3. Bidra til at pasienter/beboer og pårørende blir godt ivaretatt i møte med 

kommunehelsetjenesten  

4. På forespørsel delta med råd og veiledning i drøfting av konkrete etiske problemer før 

og/eller etter en beslutning tas/er tatt.  

5. Være nøytral, åpen og ikke-diskriminerende 

6. Bidra til å fremme virksomhetenes kvalitetsarbeid  

7. Klinisk etikk komite er ikke et klageorgan og har ingen beslutnings- eller 

sanksjonsmyndighet 

8. Fremme samtale og refleksjon om etiske problem og dilemmaer  

 

Sammensetning:  

1. KEKK skal ha leder og sekretær.  

2. En vurderer det som nødvendig å ha minimum et KEKK-medlem i administrasjonen 

som har et koordinerende ansvar for saksbehandling, etikkbrev, opplæringsdager, 



KEKK Årsrapport 2019 
10 

seminardager, praktiske arbeid rundt møteinnkallinger etc. Det er viktig at denne 

personen har kunnskap og kompetanse om etisk refleksjonsarbeid, og har avsatt tid til 

dette arbeidet.  

3. KEKK skal være bredt tverrfaglig sammensatt og deltakerne møter som representant 

for sin profesjon  

4. KEKK bør ha en brukerrepresentant som medlem  

5. KEKK bør ha medlem med kompetanse i medisinsk etikk, fagetiker 

6. KEKK bør ha medlem med helserettslig kompetanse  

 

Organisering, oppnevning og økonomi:  

1. KEKK skal være frittstående og uavhengig  

2. Medlemmene av KEKK oppnevnes av etatsdirektør i SYE etter søknad og 

intervjuprosess og etter innstilling fra KEKK 

3. Medlemmer i KEKK oppnevnes for minimum 2 år av gangen og det skal sikres 

kontinuitet ved endring av medlemmer 

4. KEKK skal sikres nødvendige ressurser  

5. Leder må sikres rammer som gjør det mulig å ivareta arbeidet innenfor vanlig 

arbeidstid. 

6. Medlemmene må sikres rammer for å delta i arbeidet og skal ha ressurser/ muligheter 

for å kunne tilegne seg nødvendig kompetanse i klinisk etikk-arbeid. 

7. Leder i komiteen velges for 2 år av gangen. 

 

Arbeidsform:  

1. Både beboer/pasient, pårørende, studenter og ansatte kan henvende seg til KEKK 

2. Behandling av saker skal som hovedregel skje med basis i anonymiserte 

pasientopplysninger. Ved fravikelse fra hovedregelen om anonymisering, må det 

innhentes samtykke fra pasienten før saken fremlegges for KEKK, jfr. 

helsepersonelloven § 22  

3. Medlemmene i KEKK har taushetsplikt, også knyttet til diskusjoner i KEKK-møter.  

4. KEKK skal ha mulighet for å samles på kort varsel i hastesaker. 

5. Komiteen skal skrive referat fra alle møter og drøftinger. 

6. Komiteen skal skrive årsrapport som skal til etatens ledelse, Sentralt kvalitetsutvalg og 

Senter for medisinsk etikk. 

 

 
(Mandatet har vært behandlet i Sykehjemsetatens lederteam og i Sentralt kvalitetsutvalg i Sykehjemsetaten) 
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Vedlegg 2 

MOTTAKSKJEMA / Henvendelsesskjema       

Må være anonymisert                                                

Når du mottar en henvendelse, husk å informer om KEKKs rolle 

 Rådgivende organ 

 Ikke klageorgan 

 Skal ikke avgjøre/ingen sanksjonsmyndighet – bare uttale seg og gi 

beslutningsstøtte.  

1. Hvem henvendte seg, navn og 

funksjon el rolle.  

 

2. Hvordan ble henvendelsen 

gjort 

  

3. Hvem er berørte parter (eks. 

pasient/beboer, pårørende, pleiere, 

medpasienter, lege etc) i saken 

- og eventuelt hva er deres 

synspunkter 

 

 

4. Har pasient /beboer eller 

nærmeste pårørende samtykket 

til at saken drøftes i KEKK Hvis 

ikke, må saken drøftes anonymt.  

 

 

5. Hva er utfordringen 

/problemstillingen eller det 

etiske dilemma – hva gjelder 

saken? 

 
 

6. Hva er gjort til nå?  -  

- Har det vært møter?  

- Er det gjort avtaler? 

- Har noen hatt samtaler med den 

eller de det gjelder?  

- Er det referat eller annen 

dokumentasjon KEKK bør være 

kjent med i forkant?  
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7.  

Er det aktuelt å invitere 

pasient/beboer og/eller 

nærmeste pårørende (erfaringer 

viser at det kan være nyttig at 

pårørende og/eller beboer 

deltar)  

 

8. Hastesak eller ikke?   Hvorfor?  

 

 

9. Hvem skal kontaktes for 

utfyllende opplysninger 

 

10. Hva ønsker den som 

henvender seg?  

 

 

________      ___________________________________________ 

Dato    og     Sign av den som fylte ut skjema /tok imot henvendelsen 

Prosedyre for mottak og oppfølgning av saker:  

1. Henvendelser om nye saker sendes til kekk@sye.oslo.kommune og den som 

har ansvar for KEKK-mailen registrerer mottatt sak i skjema for «mottatte 

saker»  

2. Den som har ansvar for KEKK-mailen sender bekreftelse på mottatt søknad 

til den som har sendt henvendelse, legger ved mottaksskjema og ber om at 

dette fylles ut og returneres samt informerer om videre saksgang.  

3. Mottaksskjema registreres i oversikt over mottatte saker for inneværende 

år. 

4. Den som har ansvar for KEKK-mail har ansvar for å avklare dato/tidspunkt 

og hvem som deltar fra KEKK. Det skal minimum være to deltakere fra 

KEKK. 

5. En av deltakerne fra KEKK skriver anonymisert referat fra drøftingen. 

6. Referat fra drøftingen sender til angjeldende avdeling samt til 

pasient/beboer eller pårørende som deltok i møtet til gjennomlesing og 

kommentar før referat godkjennes. 

7. Godkjent referat sendes ut til medlemmene i KEKK til læring 

  

Arbeidsredskap for KEKK i Sykehjemsetaten 

mailto:kekk@sye.oslo.kommune
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FORBEREDELSE TIL MØTE MED KLINISK ETIKK-KOMITÈ 
Takk for henvendelsen til Klinisk Etikk-komité (KEKK). Vi har avtalt å møtes til samtale og drøfting. 

Det inngår i Klinisk Etikk-komités mandat å tilby en upartisk drøfting av saker som oppleves som etisk 

utfordrende i behandling av pasienter/beboere. Vi kan komme med råd i konkrete saker dersom det 

er ønskelig, men våre råd er ikke juridisk bindende. Det er behandlingsansvarlig helsepersonell som 

har den endelige beslutningsmyndighet. 

For å få til et så godt møte som mulig, vil vi gjerne at dere har klart følgende opplysninger til vi 

treffes: 

 Nødvendig oversikt over pasientens/beboers aktuelle historikk og sykehistorie. Dette kan 
inkludere å innhente ytterligere informasjon i form av epikriser, ta kontakt med 
hjemmetjenesten, fastlegen og lignende, før møtet 

 Er det ytterligere prøver, undersøkelser eller tester som bør gjøres før møtet? 

 Er pasientens/beboers og/eller pårørendes ønsker kjent? 

 Er pasienten/beboer samtykkekompetent? Bør dette (re-)vurderes? 

 Er dette dilemmaet diskutert tverrfaglig i egen institusjon? 

 Hvilke personer fra institusjonen bør delta på møtet med KEKK slik at saken blir belyst best 
mulig? 

 Er pasient og pårørende informert om at saken er meldt til KEKK og bør de i så fall delta i 
drøftingen? Dette kan variere fra sak til sak men det er viktig å drøfte i forkant.  

 

Når alle involverte har god oversikt over fakta, kan dette gjøre prosessen videre lettere.  

Etter møtet skrives det et anonymisert referat. 

Vi ser frem til møtet! 

Ta kontakt dersom dere har flere spørsmål. 

Vennlig hilsen, 

Klinisk Etikk-komité 

Sykehjemsetaten, Oslo kommune 

kekk@sye.oslo.kommune.no  

    

      Arbeidsredskap for KEKK i Sykehjemsetaten 

 

mailto:kekk@sye.oslo.kommune.no
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Vedlegg 3 

Utdrag av evaluering av å bruke KEKK inn i sykehjem. Innlegg på 
Områdemøte 21. mai 2020 
 

Jeg har blitt spurt om å dele vår erfaring og fortelle vår historie fra Rødtvet,  og det samarbeidet vi 

har hatt med Klinisk etikk komite.  

Etisk dilemma:  

Vårt etiske dilemma var uenighet, manglende forståelse mellom de forskjellige partene rundt en 
beboer hos oss.                                                                                                                                                                    

Helt konkret var/er det en diskusjon rundt medisinering av en beboer hos oss.                                                       
Sykepleiere og helsefagarbeiderne sto midt mellom ønsker og krav fra pårørende og legen som ikke 
ville etterkomme kravene.                                                                                                                            

Situasjonen var/er ikke bra, den er fastlåst.  

Konsekvensen er:  

En beboer som ikke har det bra                                                                                                                                 

Fortvilte og misfornøyde pårørende                                                                                                                 

Pleiepersonell som synes det er vanskelig, slitsomt, frustrerende.  Gruer seg til å komme på jobb, 

gruer seg til å snakke med pårørende.  

Det blir misnøye og uenigheter mellom personalet på avdelingen.  

Derfor kontaktet jeg KEKK:  

Vi har hatt glede av å belyse saker med KEKK tidligere.                                                                                                      
Med KEKK  på besøk  

1. Ha tid til virkelig å gå inn i sakens kjerne med hele tverrfaglig team  

2. Få kritiske spørsmål som gjør at vi kan tenke fra andre perspektiver, altså belyst saken fra 

alle vinkler. 

3. Vi blir tryggere på at vi gjør alt det vi skal 

4. Få frem ting man ikke ser selv med noen som ikke er preget av det daglige «stresset» 

 

Møtene:  

Vi gjennomførte et møte med KEKK og involverte parter fra institusjonen, altså uten pårørende.                                    

Det ble et veldig bra møte og vi fikk belyst saken og fikk bekreftet at vi hadde gjort mye bra.                            

Nye tiltak:   

 Vi skulle få en ekstern vurdering fra spesialisthelsetjenesten.  

 Vi konkluderte også med at pårørende absolutt burde vært med på møtet, så vi bestemte å 

ta ytterligere et møte. 
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Dilemma ved å ha pårørende med: 

Det kan være et dilemma å invitere pårørende, ansatte har behov for å drøfte sitt uten å være redd 

for å si noe feil, man kan føle at man gjør noe feil, redd for å si det. På den annen side så kan 

pårørende komme med nye innspill, fortelle sider av beboeren som vi ikke kjenner til, men som vil 

kunne gi oss en forklaring.  

Pårørende får også innsikt i hva vi har gjort og også ser at vi har tatt saken på alvor. At vi også er 

fortvilet.  

Resultat: Verdien  av å ha KEKK på besøk 

Vi står fortsatt midt i saken, vurdering fra Spesialisthelsetjenesten var i går…… 

Pårørende har hørt alt hva vi har gjort, fått gode begrunnelser, tilliten til oss og grad av fornøydhet er 

betraktelig bedre. De stoler nå på oss på en annen måte. De har fått høre at vi også er fortvilet, og 

fått høre alt vi har gjort.  

Egen bevissthet i saken om at vi har gjort  mye riktig og at vi kan fortsette med det vi gjør.  

Rett og slett mye læring i slike møter.   

Se perspektivet og vite hvem som er interessenter i saken.   

Konklusjon:  

Viktig å våge å vise frem det arbeidet vi gjør både for pårørende og eksterne.  

Være transparente - Vi har ingen ting å skjule, men mye å lære. Det bygger trygghet og tillit. Stolthet.  

Alltid godt å diskutere en sak høyt – dialog fører frem  

Få bekreftet at man har gjort mye bra, og oppleve følelsen av å være profesjonell.  

Definitivt et veldig bra tiltak å invitere KEK. 

Kan oppfordre alle å prøve ut dette neste gang man sliter med et dilemma.  
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Vedlegg 4 

Etikk i fokus – KEKKs månedsbrev oktober 2019  

 Månedens tema er: Skyldfølelse  

Etikk er grunnlaget for alt det vi gjør og driver med. Etikk forutsetter både hjerte og hjerne. Etikk 

rører ofte ved det dypeste i oss: våre verdier og holdninger. Som profesjonelle kreves det også at vi 

forvalter dette med fornuft, og på en måte som kommer beboerne/ pasientene våre til gode.  

 

Skyldfølelse er noe man kan kjenne på enten for det man har 

gjort eller for det man har unnlatt å gjøre /ikke fikk gjort. 

Skyldfølelse er ikke det samme som skyld. Man kan slite 

med skyldfølelse og dårlig samvittighet uten å ha gjort  

noe galt. 

Uløste etiske spørsmål kan føre til moralsk stress. Det 

oppstår når man føler seg tvunget til å gå på akkord 

med sine idealer for å komme gjennom arbeidsdagen. 

Man kan kjenne på skyld og dårlig samvittighet når man  

ikke strekker til – både ifht egne verdier, beboernes 

behov og systemets krav. 

 

«Alt som er min skyld må jeg leve med. … Alt som ikke er min skyld kan jeg leve med.» 

(Lars Saabye Christensen) 

Til refleksjon og ettertanke: 

 «Selv om jeg vet at jeg daglig er til hjelp og støtte for noen, vet jeg godt hvem jeg har gått 
forbi.» Kjenner du deg igjen i denne pleierens beskrivelse? 

 Hvor flinke er vi til å si unnskyld til hverandre og beboerne? 
(«Sorry seems to be the hardest word.»  synger Elton John) 

 Føler du deg noen ganger som syndebukk? 

 Hvordan kan vi på avd. hjelpe hverandre til å være glad og takknemlig for det vi faktisk fikk 
gjort den dagen? 

__________________________________________________ 

Kontakt oss gjerne på kekk@sye.oslo.kommune.no  

mailto:kekk@sye.oslo.kommune.no
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Vedlegg 5 

  

 

 

 

 


