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Årsmelding KEK, klinikk Drammen sykehus 2019 
 
Klinisk etikkomité ved Klinikk Drammen sykehus ble etablert 15. mai 2012 og har nå arbeidet aktivt i 
7 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  
 Gry Buhaug, palliativ sykepleier 
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 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 9 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; 

 Barn med progressiv kronisk lidelse. Spørsmål om å avslutte aktiv behandling. 
o Konklusjon enighet om lindrende behandling. 
o Tilstede;3 leger, 2 sykepleiere fra avdeling, Mor, far, tante, Tolk, Jurist fra Pasient og 

brukerombudet i Oppland. 6 deltakere fra KEK 
o Oppfølgingsmøte 20.02.2019. Situasjonen har dratt ut i tid, familien etterspør 

ernæring og oksygenbehandling. 
 Konklusjon; ta nytt rtg thorax, Second opinion, gi litt oksygen fio2 25%. 
 Tilstede2 leger 2 sykepleiere, mor, far, tante. 8 deltakere fra KEK 

 20.03.2019 Sak fra Kirurgisk intensiv, to intensivsykepleiere la fram sak vedrørende pasient 
som nektet behandling/stell pleie. Personalet var frustrert. Ikke optimal dialog mellom 
lege/spl og lege moderavdelingen – hvem har ansvaret.  

o 7 deltakere tilstede fra KEK 

 12.04.2019 Sak fra medisinsk avdeling vedrørende spørsmål om samtykkekompetent pasient.  
o Tilstede; Lege og sykepleier fra aktuell sengepost. 5 tilstede fra KEK. 

 
Komiteens medlemmer har videre vært aktivt deltakende på fagdager, personalmøter og andre 
møtearenaer hvor vi er forespurt om å undervise i forhold til etikk.  
Flere forelesninger for nye LIS 1 om medisin og etikk. 
Det har vært arrangert to halvdagsseminar for de ansatte vår og høst 2019 som hadde følgende 
tema; 
27. mars 

 Etiske utfordringer ved innføring av nye dyre medikamenter - prioriteringer i helsevesenet 

20.november  

 Åpenhet i grenseland - Etikk, helse og bruk av media 

Hovedutfordringer og målsettinger for neste år 
For det kommende året har vi fortsatt fokus på involvering i etiske dilemmaer i klinikken og 
dokumentasjon av disse drøftingene.  
Vi planlegger et halvdagsseminar per halvår for alle ansatte. Internt seminar for medlemmene i KEK 
er planlagt i mars 2020. 
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Regnskap og budsjett 
Budsjett for 2019 er tilsvarende som for 2018 kr. 100 000. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
For KEK Klinikk Drammen sykehus 
 
Heid Lundanes 
Fagsjef helsefag | Drammen sykehus 
Vestre Viken HF | www.vestreviken.no 
 
Mobil 958 33 353   

http://www.vestreviken.no/

