
 
 

 

Postadresse: Telefon: 32 80 30 00 E-postadresse: postmottak@vestreviken.no 
Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webside:             www.vestreviken.no  
3004 Drammen   
   
Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK 

 
 

 Dato: 24.02.2015 

Saksbehandler: HL 

Direkte telefon:  

Vår referanse:   

Deres referanse:    

Klinikk/avdeling: Klinikk Drammen sykehus 

 

   

 

 
Årsmelding KEK 2014, Klinikk Drammen sykehus, VVHF 
 

Klinisk etikkomité ved Klinikk Drammen sykehus ble etablert 15. mai 2012 og har nå arbeidet 
aktivt i 2 og et halvt år. Medlemmene oppnevnes for tre år ad gangen.  Komiteen har eget 
mandat, her gjengitt noe forkortet; 
 
Hensikt 

• bidra til å høyne den kliniske etikk-kompetansen hos helsepersonell  
• tilrettelegge for identifikasjon, analyse og om mulig å synliggjøre handlings -

alternativer ved etiske problemstillinger relatert til pasientbehandlingen, både i 
enkeltsaker og systemmessig 

 
Eksempler 

•  Klargjøre og atskille faglige og etiske aspekter  
•  Sikre berørte parter informasjon og deltagelse  
•  Komme frem til en mulig løsning eller konklusjon via  

 konsensusdannelse, dokumentasjon, tilbakemelding og 
implementering  

 
Ansvar og arbeidsoppgaver 

KEK skal på bakgrunn av innmeldte saker og oppsøkende, samt bevisstgjørende virksomhet 
knyttet til klinisk etiske problemstillinger: 

 Ta initiativ til seminarer om kliniske etikk for sykehusets ansatte  
 Anvise metoder for hvordan klinikere kan utvikle kompetanse for å belyse, drøfte, 

forstå og eventuelt løse etisk/moralske dilemmaer i forbindelse med 
pasientbehandling   

 Gi råd på forespørsel i konkrete klinisk etiske spørsmål  
 Fremme samtale og refleksjon om etiske problemer og dilemmaer  
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Komiteen har bestått av følgende medlemmer: 

 Thore Henrichsen, overlege barneavdelingen (leder)  
 Ellen Kristine Halvorsen, overlege anestesiavdelingen  
 Henrik Dalen, overlege kirurgisk avdeling   
 Grethe R. Hauge, intensivsykepleier   
 Gry Buhaug, palliativ sykepleier 
 Tor Magne Handeland, sykehusprest  
 Hege Borge, psykiater  
 Jeanette Koht, nevrolog  
 Trygve Kongshavn, fastlege/praksiskonsulent  
 Siri Tønnesen, Institutt for klinisk etikk  
 Heid Lundanes, fagsjef helsefag (sekretær)  

Leder av KEK Thore Henrichsen har hatt overlegepermisjon fra august og ut året. Tor Magne 
Handeland har fungert som leder i hans fravær. Ellen Halvorsen har hatt permisjon i deler av 
perioden og Fredrik Høien har vært hennes vararepresentant.  Siri Tønnesen har vært 
representant fra Institutt for klinisk etikk, men har måttet trekke seg ut da det ble mange 
samtidskonflikt med øvrige forpliktelser. Lisbeth Thoresen kommer inn som ny representant 
fra 01.01.2015.  

 
Arbeidsform  
Komiteen møtes hver måned og har hatt til sammen 10 møter a 2 timers varighet hvor ulike 
temaer har vært belyst. Det skrives referat fra møtene som distribueres til medlemmene av 
komiteen samt klinikkdirektør. 
 
Aktiviteter  
Det har vært fremmet flere etiske problemstillinger fra de kliniske miljøene som har vært 
gjennomgått og drøftet av KEK. Spesielt kan nevnes diskusjon i forhold til beslutninger om 
alvorlig sykdom og avsluttende behandling. 
 Thore Henrichsen har deltatt på drøfting av case i KEK ved OUS, etter forespørsel fra OUS. 
 
Komiteens medlemmer har videre vært aktivt deltakende på fagdager, personalmøter og 
andre møter hvor vi har vært invitert. 
 
Det har vært arrangert to halvdagsseminar for de ansatte vår og høst 2014 som hadde 
følgende program 

o 29. april. ”behandling for enhver pris”. Innlegg ved fastlege Gisle Roksund. 

Temaet ble i tillegg belyst med kasustikker fra de kliniske avdelingene.  
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o 28. oktober ”Når noe går galt… fortellinger om skam, skyld og ansvar i 

helsetjenesten” v/ Terje Mesel.  

Komiteen har i tillegg hatt eget seminar for komiteens medlemmer med fokus på egen 
ferdighet i metode for hvordan klinikere kan utvikle kompetanse for å belyse, drøfte, forstå 
og eventuelt løse etisk/moralske dilemmaer i forbindelse med pasientbehandling.  
 
 
Hovedutfordringer og målsettinger for neste år 
For det kommende året har vi fokus på videre markedsføring av KEK og involvering i etiske 
dilemmaer i klinikken.  
Vi planlegger et halvdagsseminar per halvår og vårens seminar er allerede under planlegging. 
 
 
Regnskap og budsjett 
 
Regnskapet gjelder fra januar – desember 2014. 
 

  
 
Budsjett for 2015 er tilsvarende som for 2014. 
 
 
Med vennlig hilsen  
For KEK Klinikk Drammen sykehus 
 
Heid Lundanes 
Fagsjef helsefag | Drammen sykehus 
Vestre Viken HF | www.vestreviken.no 
 
Mobil  958 33 353   
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