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Årsmelding KEK 2012, Klinikk Drammen sykehus, VVHF 
 

Klinisk etikkomité ved Klinikk Drammen sykehus ble etablert 15. mai 2012. Medlemmene 
oppnevnes for to år ad gangen. Ved skifte av medlemmer er det viktig å sikre kontinuitet i 
komiteen. Komiteen i dag består derfor av noen tidligere medlemmer av klinisk etikkomité 
ved Buskerud sentralsykehus (før omorganisering til Vestre Viken HF) og nye medlemmer. 
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 består 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  
 Jorunn Gustavsen , sosionom  
 Hege Borge, psykiater  
 Jeanette Koht, nevrolog  
 Trygve Kongshavn, fastlege/praksiskonsulent  
 Jens Erik Paulsen, Institutt for klinisk etikk  
 Heid Lundanes, fagsjef helsefag (sekretær)  

 
Arbeidsform  
Komiteen møtes hver måned og har hatt til sammen 6 møter a 2 timers varighet. Tema har 
vært å bli kjent med hverandre og sette oss inn i aktuelle temaer. Vi har vært på ekskursjon 
til SME , hvor vi hadde møte med Reidun Førde. 
 Alle medlemmer har fått boken ”Medisinsk og helsefaglig etikk” og de som hadde anledning 
deltok på ”Innføringskurs i arbeid med klinisk etikkomitéer”. Meget nyttig seminar som ble 
referert til de øvrige medlemmene. 
Alle kan i prinsippet fremme saker til KEK, men KEK vurderer alltid om sakene faller inn 
under komiteens mandat. 
 
Aktiviteter  
Det har primært vært fokus på jevnlige møter for å bli kjent med hverandre, og deltakelse på 
kurs som gir kompetanseheving og innføring i arbeid med klinisk etikkomité. 
Leder av KEK har vært på ukeskurs i Hellas. Tre medlemmer har som nevnt fått med seg 
innføringskurs i arbeid med klinisk etikkomité. Vider har tre medlemmer vært med på det 
årlige høstseminaret på Soria Moria. 
 
Det har vært arrangert et seminar for de ansatte hvor Reidun Førde fra SME var innleder.  
Hun skapte stor interesse og engasjement i forsamlingen. Det var videre fokus på kasuistikk i 
forhold til barn og voksne fra klinikere i barneavdelingen og nevrologisk avdeling. 
Totalt sett et vellykket seminar med ca 60 aktive deltakere. 
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Hovedutfordringer og målsettinger for neste år 
For det kommende året har vi fokus på videre markedsføring av KEK og 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. 
Vi har avtale om presentasjon av KEK ved flere avdelinger. 
Nytt seminar planlegges til 11. april med fokus på bruk av sosiale media og håndtering av 
klager/avvik. 
 
 
Regnskap og budsjett 
 
Regnskapet gjelder fra mai – desember 2012. 
 
  
 Budsjett 2012 Utgifter 
 NOK 60 000  
Bøker               4 000 
Kursaktivitet/kompetanseheving 
av medlemmer i KEK 

            28 000 

Seminar               6 000 
Tot.utg  NOK 38 000 
 
 
 
 
 
 
 
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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