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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 økt etisk bevissthet, refleksjon og 
klinisk etisk kompetanse gjennom å være en støttegruppe for klinikere i vanskelige 
beslutningsprosesser; holde etikkseminarer i sykehuset og gjennom å utvikle prosedyrer på 
sykehusnivå, med særlige etiske implikasjoner. 
 
KEK oppnevnes av administrerende direktør og består av 10-12 medlemmer 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 opprettholdes (vedlegg 1). 
 
Leder eller et annet medlem av KEK er også medlem av sykehusets Diakoniråd, for tiden 
sykehusdiakon Liv Berit Carlsen. 
 

Sammensetning i 2012 

Petter Ekern, senioroverlege DPS, leder til 30.06.12 
Vegard Ytterland, avd.sjef Klinisk aktivitetsavdeling, nestleder til 30.06.12, leder fra 01.07.12 
Kai Ingolf Johannessen, prof. dr. theol. Diakonhjemmet Høgskole til 10.12.12 
Anne Raustøl, førsteamanuensis, Diakonhjemmet Høgskole, fra 10.12.12 
Asgeir Bragasson, overlege Psykiatrisk KonsultasjonsTeam 
Line Schjøth-Iversen, overlege kirurgisk avdeling 
Liv Berit Carlsen, sykehusdiakon, avd. for personalressurser, nestleder fra 01.07.12 
Sølvi Gjerdebø, spesialsykepleier, anestesiavdelingen 
Patience Rachel Lister, overlege alderspsykiatrisk avd.  
Jarl Bøhler, sykehusprest, avd. for personalressurser 
Olav Molven, førsteamanuensis, cand.jur., Diakonhjemmet Høgskole 
Hilde Sofie Hamre, leder Brukerutvalget  
Kristian Devold, ass. avdelingssykepleier kirurgisk avdeling, til februar 2102 
Trygve Johannes Sævareid, spesialsykepleier, medisinsk avdeling fra mars 2012 
Lill Mensen, overlege medisinsk avdeling til 10.12.12 
Marit Aarønes, overlege,medisinsk avdeling fra 10.12.12 
Morten Skiaker, psykologspesialist DPS, til 30.06.12  
 



Arbeidsform 

Alle ansatte pasienter og pårørende kan fremme saker for KEK, enten som en retrospektiv 
kasuistikk eller prospektivt. De fleste retrospektive saker behandles i komiteens ordinære 
møter, 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 KEK's 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 KEK's 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 i løpet av 2012 videreført arbeidet med å stimulere til lokale fora for etisk refleksjon. 
Se nedenfor. 
 
 

Aktiviteter og saker  

KEK har i 2012 hatt 10 planlagte møter (mandager 1330-1530). I tillegg har vi deltatt i tre ad 
hoc prospektive drøftelser og en retrospektiv sak. 20/2, 14/5, 1/10 og 10/12 
 
Interne seminarer:  

 Verdiseminar 
 Høstseminar 15.11.2012, Rettferdighetsprinsippet og prioritering.  

(Se vedlegg 4). 
 
Eksterne kurs og seminarer: 

 SME Nasjonalt innføringsseminar i etikk 19-20 september. To deltakere.  
 Nasjonalt høstseminar for KEK 21. og 22. november. Tre deltakere.  
 SMEs ukeskurs i Metochi for ledere og sekretærer i KEK september 2012. En deltaker 

 
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.  
KEKs brosjyre finnes i introduksjonsperm for nyansatte. 
 
Utfordringer og målsettinger for 2012 
Komiteen har en arbeidsform som fungerer bra, men arbeidsformen vil stadig evalueres 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 2012 har vært å videreføre 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 - som en diakonal institusjon - må finne gode 
måter for å stimulere til etisk refleksjon i det daglige virke slik at dette blir en del av den 
ordinære drift. Dette har resultert i flere nye tiltak. 

 Kirurgisk avdeling og DPS (Distrikt Psykiatrisk Senter) har videreført det som ble 
startet opp i 2010 med lokale fora for etisk refleksjon.  

 Tåsen - alderspsykiatrisk avdeling startet opp etiske refleksjonsgrupper i november, 
PET- Psykisk helsetjeneste Etikk og Tvang. 
Disse refleksjonsgruppene er igangsatt i samarbeid med SME. Det er flere sykepleiere 
som har fått opplæring til å være fasilitator.  

 
Diakonhjemmet sykehus har fokus på verdier, og det foregår mye verdirelatert virksomhet, 
som f. eks. Diakonirådet og Verdiforum i Psykiatrisk avdeling og verdiseminaret våren 2012.   
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. 
 
 
 

Økonomi 

 
Regnskap 2012 
 
Konto Konto (T) Beløp 

41101 Kjøp fra catering  
48405 Kantine internt 2 152 
50460 Honorar o/lønn (Ikke FP-gr.lag) 4 492 
54010 Arbeidsgiveravgift  

59930 Avdelingens disposisjon  
67195 Diverse gaver m.v. 460 
70130 Reiser, kurs, seminarer m.v. 12 149 

SUM   19 253 

 
 
Budsjett og handlingsplan 2013: (se vedlegg 3)  
 
 
 
 
3 vedlegg



Vedlegg 1 
 
 

 

 

MANDAT - 

Klinisk etikk-komité - Diakonhjemmet Sykehus 

1. Basis 
Klinisk etikk-komité (KEK) ved Diakonhjemmet Sykehus er forpliktet på sykehusets 
verdigrunnlag og kjerneverdier: respekt, kvalitet, tjeneste og rettferdighet. KEK skal bidra til 
virksomhetens kvalitetsarbeid vedrørende etiske problemstillinger og til at pasienter og 
pårørende føler seg møtt og godt ivaretatt i møte med sykehuset. 
 
KEK inngår i et nettverk av KEKer fra alle landets helseforetak som veiledes og koordineres av 
Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. 
 
2. Organisering, oppnevning og ansvar 
KEK oppnevnes av og står ansvarlig for administrerende direktør. 
KEK er et faglig organ som er tildelt beslutningsmyndighet etter sitt mandat. 
KEK skal være frittstående og uavhengig 
 
Sammensetning: 

 KEK skal ha 10 – 12 medlemmer som representerer ulike avdelinger og har interesse 

for klinisk etikk 

 KEK skal ha leder og sekretær 

 KEK skal være bredt tverrfaglig sammensatt og skal ha med kliniske beslutningstakere 

 KEK bør minimum ha en brukerrepresentant oppnevnt av Brukerutvalget 

 KEK bør ha medlem med kompetanse i medisinsk etikk 

 KEK bør ha medlem med helserettslig kompetanse 

 
Medlemmene oppnevnes for tre år av gangen, lederfunksjonen for 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 
og bred representasjon bevares. KEK er permanent i sykehuset.  
 
3. Mandat og arbeidsform  
Klinisk etikkomité skal: 

 Bidra til økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til 
pasientbehandling 

 Bidra til økt forståelse av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål 
knyttet til ressursbruk og prioriteringer 

 Bidra til økte ferdigheter i å identifisere og avklare etiske problemer og dilemmaer 



 Stimulere til etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer før 
og/eller etter at beslutninger tas 

 På forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses 

 Være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål 
 
Arbeidsform: 

 Alle ansatte, pasienter og pårørende kan henvende seg til KEK 

 Behandling av saker skal som hovedregel skje med anonymiserte pasientopplysninger. 
Ved fravikelse fra hovedregelen om anonymisering, må det innhentes samtykke fra 
pasienten før saken framlegges for KEK, jfr helsepersonelloven §22. Medlemmene i KEK 
har taushetsplikt om personopplysninger (eller helseopplysninger) de får adgang til eller 
kjennskap til som medlem av komiteen. Medlemmer av KEK som ikke omfattes av 
helsepersonelloven må underskrive taushetserklæring 

 Komiteen bestemmer selv møtehyppighet og arbeidsform innen mandatets rammer, 
men skal ha mulighet for å samles på kort varsel i hastesaker 

 Komiteen skal skrive referater 

 Komiteen skal skrive handlingsplan og årsrapport 

 Komiteens arbeid skal evalueres jevnlig iht. gjeldende rutiner for evaluering i 

helseforetakene         

 
4. Ressurser 
KEK skal sikres nødvendige ressurser og ha eget budsjett. 
Leder og sekretær må sikres rammer som gjør det mulig å ivareta arbeidet innenfor vanlig 
arbeidstid ved frikjøp/fristilling av annet arbeid. 
Medlemmene må sikres rammer for å delta i arbeidet og skal ha ressurser for å kunne 
tilegne seg nødvendig kompetanse i klinisk etikk. 
 
 
 
 
30.11.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 SME's 6-trinns mal. 
      Eventuell konklusjon eller råd, minimalisering av uheldige konsekvenser, oppfølging. 
5.      Skriftlig tilbakemelding 

Utkast forfattes av sekretær. Komiteen responderer. 
Nytt utkast sendes til involverte parter til kommentar. 
Endelig tilbakemelding til involverte parter. 

6.      Arkivering 
Tilbakemelding arkiveres i KEK’s arkiv. 

 

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  har ikke mottatt noen henvendelser fra pasienter og pårørende.  
 

mailto:KEK@diakonsyk.no


Vedlegg 3 
 

Handlingsplan Klinisk etikk-komité 2013 
 
Innledning 
KEK har vedtatt følgende handlingsplan for 2013 - denne er utformet med på bakgrunn av  
det reviderte mandatet for KEK-Diakonhjemmet , revidert november 2012 Vedlegg 1) 
 
KEKs arbeidsmål 2013: 

 Informasjon om KEK til alle ansatte bl.a. via direktørens informasjon til nyansatte 

   Utvide kontaktflate til det kliniske fagmiljøet 
o Videreføre praksis med å invitere avdelinger til å orientere og drøfte avdelingens 

etiske utfordringer og arbeidet med disse i KEK  
o Etablere praksis hvor KEKS medlemmer deltar på relevante arenaer "ute" i 

klinikken knyttet til drøfting av aktuelle etiske utfordringer  

    Bidra til å senke terskel for å melde pasientsaker til drøfting i KEK 
o Tydeligere og lettere tilgang på Diagora (intranettet) 
o Informere om og synliggjøre KEK og dets arbeid gjennom:  

 Deltakelse på morgenmøte for leger  
 Deltakelse på fagsykepleieforum  
 Utvidet kontaktflate til det kliniske fagmiljøet  
 Presentasjon på avdelingssjefmøtet  

 Styrke arbeidet innen etisk refleksjon i klinikken 
o Videreføre refleksjonsgrupper i postene, og legge aktivt til rette for tverrfaglig 

deltakelse i disse  
o Bidra til å etablere etisk refleksjonsforum i flere avdelinger  

    Gjennomføre reglemessige (dvs minimum 8 ordinære) møter i komiteen 

         Etablere arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og sekretær til for-/etterarbeid 
av komiteens møter  

       Gjennomføre ad-hoc drøftinger etter behov 

       Styrke kompetansen for medlemmer i KEK ved deltakelse på kurs/seminar 

         Arrangere 1 seminar  

        Etablere sekretærfunksjon i KEK i 20 % stilling 
 
 
BUDSJETT 2013 
 
Sekretærstilling 20 %          Kr 140 000,- 
Kompetanse, kurs , forelesere etc       Kr   40 000,- 
Diverse, servering mm        Kr   10 000,-  
SUM           Kr 190 000,- 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 4 
 
 
KEKs høstseminar 2012: 
DET ER SKIKKELIG URETTFERDIG, ALTSÅ!  
Om rettferdighet i klinikken 
 
Program vedlagt som eget dokument.  
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
for Klinisk etikk-komité 
Diakonhjemmet Sykehus 
 
Vegard Ytterland (leder) 
 
 
 


