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         Klinisk etikk-komite 

 

 

 

 

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2011 

ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 2012 

Klinisk etikk-komite (KEK), Diakonhjemmet Sykehus 
 

 

Bakgrunn og mandat 
Sykehusets KEK er forpliktet på sykehusets verdigrunnlag og kjerneverdier: respekt, kvalitet, 

tjeneste og rettferdighet. Vår hovedoppgave er å bidra til å øke etisk bevissthet, refleksjon og 

klinisk etisk kompetanse gjennom å være en støttegruppe for klinikere i vanskelige 

beslutningsprosesser; holde etikk-seminarer i sykehuset og gjennom å utvikle prosedyrer på 

sykehusnivå, med særlige etiske implikasjoner. 

 KEK oppnevnes av administrerende direktør og består pt av elleve ansatte ved sykehuset, en 

fagetiker og en jurist fra Diakonhjemmet Høgskole og en brukerrepresentant. Medlemmene 

representerer ulike avdelinger og faggrupper og har interesse for og kompetanse i klinisk 

etikk. 

Medlemmene oppnevnes for 3-tre år av gangen, lederfunksjonene for 1-ett år av gangen, alle 

med anledning til gjenoppnevning. Utskifting av medlemmer søkes foretatt gradvis, slik at 

kontinuitet bevares.  Se vedlegg 1. 

Leder eller et annet medlem av KEK er også medlem av sykehusets Diakoniråd, pt 

sykehusdiakon Liv Berit Carlsen. 

 

 

Sammensetning pr 31.12.11: 

 

Petter Ekern, senioroverlege DPS , leder 

Vegard Ytterland, avd.sjef Klinisk aktivitetsavdeling, nestleder 

Asgeir Bragasson, overlege Psykiatrisk KonsultasjonsTeam 

Lill Mensen, overlege medisinsk avdeling 

Morten Skiaker, psykologspesialist DPS  

Kai Ingolf Johannessen, prof. dr. theol Diakonhjemmet Høgskole 

Line Schjøth-Iversen, overlege kirurgisk avdeling 

Liv Berit Carlsen, sykehusdiakon, avd. for personalressurser 

Sølvi Gjerdebø, spesialsykepleier, anestesiavdelingen 

Patience Rachel Lister, overlege alderspsykiatrisk avd.  

Jarl Bøhler, sykehusprest, avd. for personalressurser 

Kristian Devold, ass.avdelingssykepleier kirurgisk avdeling  

Olav Molven, førsteamanuensis, cand.jur., Diakonhjemmet Høgskole 

Hilde Sofie Hamre, leder Brukerutvalget 
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Gått ut ila 2011: 

Seksjonsoverlege Gina Berntsen, anestesiavdelingen  

Sykehusprest Anne Beate Tjentland, avd. for personalressurser (fra høsten 2010) 

 

 

 

Arbeidsform 

Alt klinisk personale kan fremme saker for KEK, enten som en retrospektiv kasuistikk eller 

prospektivt. De fleste retrospektive saker behandles i komiteens ordinære møter, helst med 

representanter fra berørt personale til stede. Det utarbeides en skriftlig, anonymisert 

oppsummering som sendes det involverte personalet.  

Prospektive saker haster som oftest, og vi forsøker derfor å få til et ad hoc møte på den 

aktuelle posten hvor de av KEKs medlemmer som har mulighet, stiller opp. I et slikt møte 

bidrar vi til at de etiske problemstillinger belyses og handlingsalternativer skisseres. Det 

utarbeides en skriftlig, anonymisert oppsummering av KEKs vurderinger som sendes den som 

har fremmet saken. En slik prospektiv ad hoc-sak blir i tillegg alltid drøftet på et vanlig KEK-

møte for å oppsummere og dele erfaringer. KEK har ingen vaktordning og det vil derfor 

kunne skje at ingen fra KEK har mulighet til å stille opp på kort varsel. I slike tilfeller vil vi 

tilby å drøfte saken retrospektivt på førstkommende ordinære møte. Se vedlegg 2 

 

KEK har ila 2011 videreført arbeidet med å stimulere til lokale fora for etisk refleksjon. Se 

under. 

 

 

Aktiviteter og saker  
 

KEK har i 2011 hatt 10 planlagte møter (mandager 1330-1530). I tillegg har vi deltatt i to ad 

hoc prospektive drøftelser og en retrospektiv sak. 

 

Interne seminarer:  

 1 halvdagsseminar for sykehusets ansatte vår 2011: "Hvordan skape rom for etisk 

refleksjon". Se vedlagt program. 

 1 halvdagsseminar for sykehusets ansatte høst 2011: "Hvor mange skal jeg egentlig 

forholde meg til? Om kontinuitet i pasientbehandlingen". Hovedforedrag v/ Per 

Fugelli. Se vedlagt program 

 

Eksterne kurs og seminarer: 

 SME Nasjonalt innføringsseminar i etikk 19-20 september. En deltaker. 

 Nasjonalt høstseminar for KEK-er 21. og 22. november. Tre deltakere. 

 

 

Informasjon om KEK i sykehuset (se også ovenfor) 

KEK har egen informasjonsbrosjyre som er distribuert blant sykehusets ansatte. KEK har en 

egen hjemmeside på Di@gora, som finnes under Organisasjon>Råd og 

komiteer>Komiteer>Klinisk etikk-komite.  



 

 
 

3 

KEKs brosjyre finnes i introduksjonsperm for nyansatte. 

 

 

 

Utfordringer og målsettinger for 2012 

 

Komiteen har en arbeidsform som fungerer bra, men som vi hele tiden evaluerer med tanke på 

forbedringer. Alle medlemmene har fulle stillinger, noe som gjør det vanskelig å stille opp på 

kort varsel i mer akutt pregete situasjoner. Fokus i KEKs arbeid i 2011 har i større grad enn 

før vært på arbeidet med å skape rom for etisk refleksjon i de enkelte kliniske miljøer. KEK 

brukes i en viss grad av ansatte, men det er i det daglige kliniske arbeid at de mange etiske 

utfordringer må håndteres.  

KEK er av den oppfatning at særlig vårt sykehus må finne gode måter for å stimulere til etisk 

refleksjon i det daglige virke slik at det blir en del av den ordinære drift. Dette har resultert i 

flere nye tiltak. 

Kirurgisk avdeling og DPS har videreført det som ble startet opp i 2010 med lokale fora for 

etisk refleksjon. Overlege Line Schødt-Iversen presenterte arbeidet ved kirurgisk avdeling på 

Nasjonalt høstseminar på Soria Moria. 

Diakonhjemmet sykehus har fokus på verdier, og det foregår mye verdirelatert virksomhet, 

som f. eks. Diakonirådet og Verdiforum i Psykiatrisk avdeling.  KEK samarbeider om dette, 

samtidig som det er viktig for KEK å beholde sin uavhengighet. Mens Diakonirådet arbeider 

med langsiktige og overordnete mål og perspektiver, skal KEK være klinikknært, 

livssynsnøytralt, praktisk orientert og relevant i konkrete situasjoner. 

 

 

Bruken av intern kommunikasjon må bedres. Vi vil ta initiativ til revisjon av hjemmesidene, 

informasjonsbrosjyren og øvrig informasjon om KEKs virksomhet.  

 

 

 

 

Økonomi 

 

Regnskap 2011 

 
Konto Konto (T) Beløp 

41101 Kjøp fra catering 3.886 
48405 Kantine internt 4.752 
50460 Honorar o/lønn (Ikke FP-gr.lag) 2.600 
54010 Arbeidsgiveravgift 367 
59930 Avdelingens disposisjon 950 
67195 Diverse gaver m.v. 422 
70130 Reiser, kurs, seminarer m.v. 16.600 

SUM   29.576 

 

Budsjett 2012: 

40.000 
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Diakonhjemmet sykehus 8. februar 2012. 

 

 

Petter Ekern 

Senioroverlege Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus 

Leder, Klinisk etikk-komite  

               

 

 

4 vedlegg
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Vedlegg 1 

 

Mandat for Klinisk etikk-komité (KEK) ved Diakonhjemmet Sykehus 
 

1. Basis 
Klinisk etikk-komité (KEK) ved Diakonhjemmet Sykehus er forpliktet på sykehusets 

verdigrunnlag og kjerneverdier: respekt, kvalitet, tjeneste og rettferdighet. KEK inngår i et 

nettverk av KEKer fra alle landets helseforetak og som veiledes og koordineres av 

Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.  

 

2. Organisering og ansvar 
KEK oppnevnes av og står ansvarlig for administrerende direktør.  

KEK er et faglig organ som er tildelt beslutningsmyndighet etter sitt mandat. 

 

KEK er sammensatt av: 

 12 ansatte ved sykehuset  

   1 ekstern representant (fagetiker) 

Medlemmene representerer ulike avdelinger og faggrupper og har interesse for og 

kompetanse i klinisk etikk. 

 

Medlemmene oppnevnes for 3-tre år av gangen, lederfunksjonene for 1-ett år av gangen, 

alle med anledning til gjenoppnevning. Medlemmene, leder og nestleder nomineres av 

KEK for administrerende direktør.  Utskifting av medlemmer søkes foretatt gradvis, slik 

at kontinuitet bevares. KEK er permanent i sykehuset. 

 

3. Mandat 

KEK er en ressursgruppe for sykehusets ansatte og forholder seg til etiske implikasjoner 

av sykehusets kliniske virksomhet. 

KEK bidrar til å øke etisk bevissthet, refleksjon og klinisk etikk-kompetanse i sykehuset 

ved å 

a. være en kvalifisert støttegruppe hvor sykehusets ansatte, prospektivt eller 

retrospektivt, kan drøfte etiske problemer fra klinisk praksis (kasusdiskusjoner). 

Metoden vil være strukturerte samtaler som kan tydeliggjøre valgmuligheter og etiske 

implikasjoner av mulige løsninger. 

b. bidra til å øke evnen til å identifisere, analysere og løse klinisk etiske problemer i 

sykehuset generelt. Dette kan for eksempel skje gjennom temamøter og seminarer for 

sykehusets ansatte 

c. bidra til å utvikle faglige prosedyrer med etiske implikasjoner, på sykehusnivå. 

 

4. Ressurser 

Sykehuset stiller nødvendige økonomiske og tidsmessige ressurser til disposisjon for 

KEK.  

KEK fremlegger hvert år i januar for administrerende direktør Årsrapport med regnskap 

for foregående år og Arbeidsplan med budsjett for kommende år. 

 

 

 

Foreslått av KEK/ Vedtatt av administrerende direktør i mars 2007. 
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Vedlegg 2 

 

 

Saksgang rundt kasus-samtaler (versjon 291104/ag/vedtatt i KEK) 

 

Retrospektiv kasuistikk, anonymiserte data 

 

1. Henvendelse fra ansatte 
Muntlig henvendelse 

Den som mottar henvendelsen (M) skaffer i samtalen opplysninger om saken og hva som 

er problemstillingen. M lager et kort notat på ”Sjekkliste for henvendelse” og bringer 

kasuistikken videre til leder i skriftlig form. 

E-mail henvendelse 

Mail til KEK@diakonsyk.no kommer samtidig til alle medlemmer. 

Skriftlig henvendelse 

Kommer til leders interne postadresse 

2. Forberedende møte 
Leder eller nestleder innkaller M og/eller 1-2 medlemmer av komiteen til et forberedende 

møte så snart som mulig for ytterligere å avklare usikre/sikre fakta, berørte parter og 

behov for supplerende opplysninger. Hvis saken ikke haster kan dette legges til et 

ordinært KEK-møte. 

3. Supplerende opplysninger 

M innhenter de supplerende opplysningene, kontakter berørte parter og skriver en utvidet 

saksfremstilling som munner ut i spørsmål til KEK. 

4. Møte mellom KEK (eller noen av medl.) og berørte parter 
Møtet holdes fortrinnsvis på KEKs faste møtedag. 

Leder innkaller, fortrinnsvis til et møterom på gjeldende avdeling. Saksnotatet følger 

innkallingen. 

Strukturert samtale etter mal. 

Eventuell konklusjon eller råd, minimalisering av uheldige konsekvenser, 

oppfølging. 

5. Skriftlig tilbakemelding 
Utkast forfattes av leder. Komiteen responderer. 

Nytt utkast sendes til involverte parter til kommentar. 

Endelig tilbakemelding til involverte parter. 

6. Arkivering 
Tilbakemelding arkiveres i KEK’s arkiv. 
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Prospektiv kasuistikk, med informert samtykke fra pasient eller 
pårørende eller anonymiserte data. 

 

Saksgang som ovenfor. Pkt 2, 3 og 4 kan eventuelt foregå i samme møte, avhengig av 

tidsfaktorers betydning. 

Når pasientdata ikke er anonymisert, arkiveres den skriftlige tilbakemeldingen i pasientens 

journal . Når data er anonymisert, i  KEKs arkiv.  

 

Henvendelse fra pasienter eller pårørende 

KEK mottar ikke henvendelser fra pasienter og pårørende. Hvis det er påtrengende nødvendig 

for disse å komme i kontakt med KEK, skjer dette eventuelt gjennom behandlingsansvarlig 

lege eller sykepleier. 
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Vedlegg 3 

 

 

 

Mal for håndtering av prospektive saker til KEK 
 

 

Kommunikasjon innad i KEK 

Saker kan meldes KEK enten via mail til alle, eller til et enkelt KEK-medlem. 

Meldes saken direkte til et KEK -medlem, må vedkommende ta kontakt med resten av 

KEK via mail og kortfattet formidle innholdet i saken. 

Det er viktig at alle svarer på mail og sier noe om mulighet for å jobbe med saken, 

kapasitet/tidspunkt. 

Hvis ikke kontakt oppnås via mail brukes telefon i tillegg.  

 

"Hastemøte" 

De som har kapasitet (helst 2-3 stk) avtaler et møtested og tidspunkt.  

Ansvar for oppfølging og kontakt med "problemeier" avklares.  

"Problemeier" innformeres om hva KEK kan bidra med.  

Før møtet innhentes: 

 Aktuelle data, medisinske fakta og aktuell problemstilling 

 Er det flere berørte parter? Divergerende syn? 

 Hastegrad for tilbakemelding? 

 

Saksgang  
Den hovedansvarlige innformerer resten av KEK og ber om innspill/kommentarer. 

Det avtales et møte med "problemeier", evt andre involverte. 

Etiske problemstillinger belyses og evt handlingsalternativer skisseres. 

KEK`s leder og resten av KEK informeres fortløpende om utviklingen i saken. 

 

Når saken er avsluttet 

Det utarbeides en skriftlig oppsummering av KEKs vurderinger. 

Ansvar og tidsfrist for utarbeidelsen av den skriftlige rapporten må avklares. 

Rapporten sendes KEK`s leder og KEK- medlemmer for kommentarer. 

"Problemeier" får tilsendt den endelige rapporten.  

Saken drøftes på et vanlig KEK-møte for å oppsummere og dele erfaringer.  

 

Hvis KEK er forhindret 

Hvis ingen i KEK har mulighet til å jobbe med saken på aktuelt tidspunkt må dette 

formidles "problemeier" og at KEK gjerne ser på saken retrospektivt. 

 

 

 

 

 

Utarbeidet sept 2007  
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Vedlegg 4 Seminarer 
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