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Årsmelding KEK, klinikk Drammen sykehus 2017 
 
Klinisk etikkomité ved Klinikk Drammen sykehus ble etablert 15. mai 2012 og har nå arbeidet aktivt i 
5 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 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  

Komiteen har bestått av følgende medlemmer: 

 Thore Henrichsen, overlege barneavdelingen (leder)  
 Ellen Kristine Halvorsen, overlege anestesiavdelingen  
 Kjersti Merete Myhre, intensivsykepleier  
 Tommy Aronsen, overlege medisinsk avdeling  
 Tone Lahaug Nilsen, spesialsykepleier nevrologisk sengepost  
 Elin Hoftun Lindbo, sosionom  
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 Gry Buhaug, palliativ sykepleier 
 Tor Magne Handeland, sykehusprest  
 Trygve Kongshavn, fastlege/praksiskonsulent  
 Lisbeth Thoresen, Institutt for helse og samfunn UIO  
 Heid Lundanes, fagsjef helsefag (sekretær)  

Arbeidsform  
Komiteen møtes regelmessig og har hatt til sammen 5 møter a 2 timers varighet hvor ulike temaer 
har vært drøftet. Det skrives referat fra møtene som distribueres til medlemmene av komiteen samt 
klinikkdirektør. 
 
Aktiviteter  
Det har vært fremmet etiske problemstillinger fra de kliniske miljøene som har vært gjennomgått og 
drøftet av KEK med følgende temaer; 
 

 Ung person forsøkt å ta livet sitt for tredje gang. Sannsynlig stor hjerneskade. Spørsmål om 
behandlingsnivå. Ca 5 fra KEK, samt behandlere nevro og anestesi 

 

 Alvorlig sykdom. Ikke samtykke-kompetent.  Gravid. Abort? Når og hvor?  
Raskt innkalt møte (ca 2d fra 1.henvendelse) Ca 5 fra KEK deltok og mannen deltok. 

 

 Svært langtrukket intensivopphold med svært usikkert utkomme. Grenser for behandling når 
prognosen helt uviss men statistisk i dårlig gruppe? 
Ca 5-6 med fra KEK pluss deltakere fra aktuell avdeling og intensiv. 

 

 Alvorlig endokrin lidelse og psykiatri. Ønsket ikke medikamentell behandling tross fare for liv 
og helbred. Somatisk tvang indisert? 
Ca 4 fra KEK pluss behandler (endokrinolog) og deltaker fra aktuell avdeling som også var KEK 
medlem. 

 

 Problemstilling: Hvor langt ut i svangerskapet vil en gravid kvinne kunne bestemme at et 
immaturt barn ikke skal gis livsnødvendig intensivbehandling?  På hvilket behandlingsnivå 
kan en slik beslutning tas.  KEK-leder pluss jordmor, gynekolog, den gravide og dennes mann. 

 

 Pasient ville ikke ha dialyse tross livsfare uten. Det sosiale hadde raknet. Somatisk tvang? 
Ca 6 fra KEK, samt sykepleier og lege fra aktuell avdeling 

 
 

Komiteens medlemmer har videre vært aktivt deltakende på fagdager, personalmøter og andre 
møter hvor vi har vært invitert.  
Bidratt til 2 timers seminar med tema «Immigrasjon og helse» og forelesning for nye LIS 1 om 
medisin og etikk. 
Leder av KEK har holdt Innlegg på barnelegenes vårmøte: Når kan en si nei. Grenser ved immaturitet. 
Leder av KEK, Thore Henrichsen, er også fra 01.01.18 medlem i Rådet for legeetikk. 
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Det har vært arrangert to halvdagsseminar for de ansatte vår og høst 2017 som hadde følgende 
tema; 
 
26. april. «Medisinsk screening» 

o Solveig Hofvind, leder screeningprogrammet, mamma-cancer, Kreftregisteret 
o Ameli Tropé, leder screeningprogrammet, cervix-cancer, Kreftregisteret 
o Thomas de Lange, leder screeningprogrammet, colorectal-cancer, Kreftregisteret 
o Mette Kalager, lege ved OUS og forsker ved avd. for helseledelse og helseøk., UiO 
o Einar Husebye, avdelingssjef, Medisinsk avdeling Drammen sykehus 

 

15.november «Eutanasi» 

o Morten Magelssen, lege og forsker ved Senter for medisinsk etikk UIO 

o Morten Horn, overlege, nevrologisk avdeling OUS-Ullevål 

o Knut W. Ruyter, professor ved Det teologiske fakultet UiO og avdelingsdirektør for De 

regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk for helseregionene Sør og 

Øst, Det medisinske fakultet, UiO 

 
Hovedutfordringer og målsettinger for neste år 
For det kommende året har vi fortsatt fokus på involvering i etiske dilemmaer i klinikken og 
markedsføring av hvordan de ansatte kan benytte KEK. I september/oktober planlegges en 
heldagsseminar for medlemmene i KEK for egen utvikling og oppdatering.  
 
Vi planlegger et halvdagsseminar per halvår for alle ansatte. 
 
Regnskap og budsjett 
Regnskapet gjelder fra januar – desember 2017 

 Totalt 

Budsjett/ ramme -91 500 

4100 - Innkjøp mat og handelsvarer 6 395 

519 - Periodiseringskonto variabel lønn 6 262 

5600 - Kurs seminarer kongresser og lignende 15 500 

7100 - Bilgodtgjørelse oppgavepliktig 698 

7131 - Reisekostnader i Norge Avgifts- og oppgavepliktig 29 

Budsjettavvik -62 617 

Budsjett for 2018 er tilsvarende som for 2017. 
 
 
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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