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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 fra 
sykehusets brukerutvalg. Medlemmene representerer ulike avdelinger og faggrupper og har 
interesse for og kompetanse i klinisk etikk. 
 
Medlemmene oppnevnes for 3-tre år av gangen, alle med anledning til gjenoppnevning. 
Utskifting av medlemmer søkes foretatt gradvis, slik at kontinuitet opprettholdes  

Sammensetning i 2013 

Vegard Ytterland, avd.sjef Klinisk aktivitetsavdeling, leder  
Liv Berit Carlsen, sykehusdiakon, Avd. for personalressurser, nestleder  
Siri Balstad, konsulent ved ulike avdelinger, sekretær fra 4.3.13 
Anne Raustøl, førsteamanuensis, Diakonhjemmet Høgskole 
Asgeir Bragasson, psykiater, overlege Psykiatrisk KonsultasjonsTeam 
Line Schjøth-Iversen, overlege Kirurgisk avdeling 
Jarl Bøhler, sykehusprest, Avd. for personalressurser 
Olav Molven, førsteamanuensis, cand.jur., Diakonhjemmet Høgskole 
Hilde Sofie Hamre, leder Brukerutvalget  
Trygve Johannes Sævareid, spesialsykepleier, Medisinsk avdeling  
Marit Aarønes, overlege, Medisinsk avdeling 
Margarethe Stensson, psykiater, Alderspsykiatrisk avdeling 
Christina Weywadt, Spesialsykepleier, Anestesi- og Intensivavdeling. 
 
KEKs arbeidsmål for 2013 var følgende: 

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

 Utvide kontaktflate til det kliniske fagmiljøet 

 Informere om og synliggjøre KEK og dets arbeid  

 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 regelmessige (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 for sykehusets ansatte og andre interesserte 

 Etablere sekretærfunksjon i KEK i 20 % stilling 
 

Aktiviteter og saker  

KEK har hatt 8 ordinære møter i 2013. Ett møte ble avlyst. 

KEK har hatt 5 kasus–drøftinger: 7.1, 20.2, 4.3, 23.10, 18.11. 

Sakene gjaldt følgende problemstillinger: 

 En prinsipiell organisatorisk sak 

 Pårørende lege som intervenerte i den medisinske behandlingen  

 Tvang kontra autonomi ved MR- undersøkelse for pasient vurdert uten 
samtykkekompetanse 

 Å finne rett behandlingsnivå i forhold til livskvalitet og funksjonsnivå for pasient med 
hjerneskade 

 Behov for undersøkelse av pasient, men pasient og pårørendes adferd var 

motsetningsfylt. Helsepersonells rett til å si nei til filmopptak på venterom og under 

konsultasjonen 

Pasienter og pårørendes deltakelse i drøfting av case 

I kasusdrøfting 20.2 var pårørende for første gang til stede i diskusjon av en sak i KEK ved 
Diakonhjemmet Sykehus. Dette fungerte bra og gav viktige innspill til den etiske drøftingen. 

På et av komiteens møter delte Thor Willy Ruud Hansen, leder for KEK ved OUS, sine 
erfaringer vedrørende pårørendes deltakelse i etiske drøftinger i KEK.  

 
Informasjon om KEK i sykehuset og utvide kontaktflate til de kliniske miljøer 
KEKs leder og nestleder har hatt et møte med administrerende direktør.  
Nyansatte får informasjon om KEK på opplæringsprogram. 
Leder for KEK har informert om komiteen ved et avdelingssjefsmøte, og invitert til diskusjon 
om hvordan avdelingssjefene kan bidra til økt bruk av KEK. 
KEK har invitert følgende avdelinger til et møte i løpet av 2013: Medisinsk biokjemi og 
Medisinsk avdeling. 
 
Styrke etisk refleksjon i klinikken 
KEK har videreført eksisterende refleksjonsfora i klinikken, samt verdiforum. 

 

KEKs rolle 

KEK har fått nyttige tilbakemeldinger på sin funksjon. Det er viktig at komiteen responderer 
raskt når klinikere melder saker, og at ikke krav om skriftliggjøring av problemstillingen gjør 



terskelen for å melde saker for høy. 6-trinnsmodellen brukes når saker behandles i de 
respektive møter med klinikk. 

 

Sekretærfunksjon og arbeidsutvalg 

KEK fikk egen sekretær i 20 % stilling fra mars 2013. Det ble etablert et arbeidsutvalg med 
leder, nestleder og sekretær i løpet av året. Vi har i noe begrenset grad fått prøvd ut 
sekretærfunksjonen dette året.  Alle medlemmer i KEK jobber 100 % ved sykehuset. Derfor 
har komiteens kapasitet har vært begrenset i forhold til å følge opp alle saker på 
handlingsplanen. Sekretærfunksjonen ble utlyst internt i desember 2013, og ny sekretær er 
ansatt fra 1.1.14. 
 
Interne seminarer:  
KEK- seminar 30.oktober 2013 med tema: Ferdigbehandlet = utskrivningsklar? Det var 70-
100 deltakere. 
 
Eksterne kurs og seminarer: 
SME-seminar 11.-12.november. 1 deltaker 
 
Regnskap for 2013 
KEK har eget budsjett. For 2013 var dette på 190 000. Hovedparten av budsjettet gikk til å 
finansiere sekretærstilling i 20 %, samt til internseminar. 
 
 
 
 
Ingjerd Ramsfjell 
Sekretær i KEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


