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ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2015 
Klinisk etikk-komite (KEK), Diakonhjemmet Sykehus 

 

 
Bakgrunn og mandat  
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 etikk-
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 representant fra sykehusets 
brukerutvalg. Medlemmene representerer ulike avdelinger og faggrupper og har interesse 
for og kompetanse i klinisk etikk. 

 
Sammensetning i 2015 

Vegard Ytterland, avd.sjef Klinisk aktivitetsavdeling, leder  
Liv Berit Carlsen, sykehusdiakon, Avd. for interne tjenester, nestleder  
Ingjerd Ramsfjell, enhetsleder Klinisk aktivitetsavdeling, sekretær  
Anne Raustøl, førsteamanuensis, VID vitenskapelige Høyskole 
Asgeir Bragasson, psykiater, overlege Psykisk helsetjeneste i somatikken (permisjon høst 
2015) 
Line Schjøth-Iversen, overlege Kirurgisk avdeling 
Jarl Bøhler, sykehusprest, Avd. for personalressurser (til juni 15) 
Kjersti Håland, sykehusprest, Avd. for interne tjenester (fra 25.8 15) 
Olav Molven, førsteamanuensis, cand.jur., VID vitenskapelige Høgskole 
Hilde Sofie Hamre, leder Brukerutvalget  
Wenche Solbakken, sykepleier, Medisinsk avdeling, (Permisjon høst 2015) 
Marit Aarønes, overlege, Medisinsk avdeling (til 23.2.15) 
Margarethe Stensson, psykiater, Alderspsykiatrisk avdeling 
Christina Weywadt, Spesialsykepleier, Anestesi- og Intensivavdeling. 
Anne Elisabeth Løyning, Overlege, Avd for anestesi/intensiv (fra 25.8.15) 
Håkon Lerstad, LIS-lege, Medisinsk Avdeling (fra 4.5.15) 
 

Arbeidsform 
KEK har hatt 8 møter i 2015.  
 
Hele komiteen hadde en seminardag 23.3.15. Tema var som følger: 

 ”Den forberedende samtalen”. Praksis rundt valg av behandlingsnivå i livets siste fase 
v /kvalitetsansvarlig Olaug Elisabeth Vibe, Sagenehjemmet  

 Betydningen av å avklare avsluttende behandling – Presentasjon av aktuelt case. 
v/Line Schjøth-Iversen 
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 Prioriteringsutvalgets innstilling – kort orientering v/Olav Molven 

 Komiteen trente på to øvingscase. 
 
Fire medlemmer i komiteen har hatt hovedansvar for planlegging av internt høstseminar i 
klinisk etikk for ansatte ved Diakonhjemmet sykehus og andre interesserte.  
 
Arbeidsutvalget (leder, nestleder og sekretær) har hatt møter for å forberede saker. 
 
Når etiske problemstillinger meldes for drøfting, møter leder og sekretær for komiteen 
representanter for behandlingsteamet for en presentasjon og forberedelse av saken. 
Begrunnelsen er å bidra til senke terskelen for å melde saker og redusere krav til skriftlig 
forberedelse før møtet i komiteen. 
 

Hovedfokus og tiltak rettet mot ansatte 
KEK har over tid invitert inn ulike avdelinger på KEK-møter. Hensikten er å bli kjent med 
hverandre og for å ha en dialog om etiske problemstillinger i den aktuelle avdelingen. 
 
Etiske utfordringer i avdeling for anestesi/intensiv 
Avdeling for anestesi/intensiv deltok på et møte i januar for å drøfte avdelingens etiske 
utfordringer. Det kom fram tre hovedproblemstillinger: 

 Mangelfulle rutiner rundt å avslutte behandling. 

 Perioder med overbelastning i akuttmottaket. 

 Det er utfordrende å overholde taushetsplikten i akuttmottaket pga strukturelle 
forhold. 

 
KEK drøftet dilemmaer rundt å overholde taushetsplikt etter mal for kasusdiskusjoner. 
 
Problemstillingene fra avdeling for anestesi/intensiv, ble drøftet i møte med 
administrerende direktør, og KEK presenterte sitt arbeid på sykehusledermøtet i juni 2015 
etter bestilling fra administrerende direktør. I denne sammenheng ble det minnet om 
retningslinje om beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling, og at 
denne ikke var godt nok kjent blant personalet i klinikken. I sykehusledermøtet ble det også 
diskutert hvordan KEK kunne brukes mer aktivt og bevisst av klinikerne. Sykehuslederne 
ønsket at KEK var mer tilgjengelig når klinikken trengte det i daglige etiskes avveininger, i 
tillegg til kasusdrøftinger ad hoc. 
 
Hvilken betydning kan KEK ha for klinikernes hverdag? 
Komiteen har hatt samtaler om hvordan vi kan bidra til å høyne etisk bevissthet i en travel 
klinisk hverdag. Flere KEK-medlemmer leder refleksjonsgrupper for klinikere. 
Det er også startet et pilotprosjekt der representant for KEK deltar en gang pr uke på legenes 
previsitt. Representantens oppgave er å foreslå at enkeltsaker som drøftes på previsitt kan 
løftes inn i KEK; ev. tas opp i KEK på prinsipielt ggrunnlag.  
 
Internt høstseminar 
Tema for seminaret var: Går det for fort i svingene? 
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Vi stilte følgende spørsmål:  
Begår vi unnlatelser som medfører etiske dilemmaer? 
Går travelheten utover den målbare kvaliteten? 
Medfører høyere tempo uetisk praksis? 
 
Komiteen jobbet målrettet med å få sykehusets ledelse og avdelingssjefer med på møtet. 
Operasjonsprogrammet ble avlyst i aktuelle tidsrom. Seminaret ble i tillegg markedsført ved 
mail til alle enhetsledere og ved oppslag på intranett. Internt brukerutvalg, 
samarbeidspartnere i bydel, KEK ved sykehus i Oslo og ved A-hus, samt SME ble invitert. 
 
Interne innlegg ble presentert ved en postoverlege, tidligere enhetsleder ved akuttmottaket, 
samt en diakonisykepleier. 
 
Eksterne forelesere var Sven Erik Gisvold (anestesilege, NTNU) med tema: Hvordan bevare et 
humant helsevesen? Mennesket er ingen Toyota. 
Som avslutning hadde Jon Magnussen (helseøkonom, NTNU) følgende tema: Hvordan 
bevare et humant helsevesen? Hva kan vi lære av Toyota? 
 
Internseminaret hadde 150 oppmøtte, og dette er en dobling fra tidligere år. 
Sykehusledelsen, inkl. administrerende direktør var til stede. Ansatte opplevde tematikken 
som veldig aktuell. Tilbakemeldingene på seminaret var gode selv om aktiviteten i 
diskusjonen var mindre enn ventet.   
 
Klagesaker ved sykehuset og etiske implikasjoner 
KEK inviterte sykehusets avdeling for fag og kvalitet til møte for å bli orientert om klagesaker 
til sykehuset med etiske implikasjoner. I presentasjonen forelå to kasuseksempler som KEK 
valgte å diskutere etter mal for kasusdrøftinger. Avdelingen har gitt tilbakemelding på at 
møtet og innspillene i referatet fra KEKs påfølgende drøfting var nyttig for avdelingens videre 
arbeid med problemstillingene. 
 
Drøftede kasus 
I første halvdel av 2015 kom det få case til komiteen selv om pasienttallet ved sykehuset 
hadde økt. KEK har diskutert mulige årsaker til dette. De siste månedene av året kom det inn 
to større problemstillinger fra avdelinger. 
 
Følgende kasus er drøftet:  
 

 For mange pasienter i forhold til arealet i akuttmottaket medfører brudd på 
taushetsplikten 

 

 Intokspasienter ved intensiv – behov for bedre ansvarsavklaring i pasientforløpet og 
behov for mulighet til umiddelbar ønsket behandling 

 

 Pasient i palliativ fase – hvordan sikre forsvarlig oppfølging av pasienter (faglig og 
etisk) i overgang mellom helsetjenestenivåene 
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Regnskap for 2015 
 
    

Lønn, sosiale kostnader         158.854,87  

Reiser, kurs           20.884,00  

Bevertning             5.499,00  

         185.237,87  

    
    
    

 
 
KEKs mål og aktiviteter 2016: 

 Mål Tiltak 

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

 Videreføre arenaer for etisk refleksjon i 
klinikken slik som previsitter (4 Sør), 
teammøter (IVA og 3 Sør) 

 Utvikle informasjon om KEK på internett, 
kasuseksempler, link til SME 

 Etablere introduksjon til/ informasjon om 
KEK i introduksjonsprogram for nye leger 
(4de dag) 

 
 

 Etikkforum VPA/BUP 

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

 Oppsummere erfaringer med 
refleksjonsgrupper i klinikken, PET, 
verdiforum 

 Avklare hvordan praksis skal videreføres 

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

 Se tiltak på målområde 1 

 Arrangere høstseminar for sykehusets 
ansatte  

 

 Styrke kompetansen til KEK- medlemmene 
gjennom deltakelse på kurs/seminar; alle 
nye medlemmer deltar på SMEs 
introduksjonskurs og minst to medlemmer 
på SMEs høstseminar 

 Gjennomføre seminardag for KEK-
medlemmene 

 Konferanse 17.2 

4. Stimulere til etisk refleksjon og 
bistå i drøfting av konkrete etiske 
utfordringer før og/eller etter at 
beslutninger tas, og 
På forespørsel gi råd om hvordan 

 Gjennomføre prospektive og retrospektive 
drøftinger av kasus etter behov 
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konkrete etiske problemer kan 
løses 

5. Bidra til virksomhetens 
kvalitetsarbeid 
 

 Avklare representasjon fra KEK i sykehusets 
kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg. 

6. Videreføre  Gjennomføre regelmessige møter i 
komiteen (dvs minimum 8 ordinære) 

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

 
 
Ingjerd Ramsfjell 
Sekretær i KEK 
 
 

 

 

 


