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ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2016 
Klinisk etikk-komite (KEK), Diakonhjemmet Sykehus 

 

 
1. Sammensetning i 2016 

Vegard Ytterland, avd.sjef Klinisk aktivitetsavdeling, leder  
Liv Berit Carlsen, sykehusdiakon, Avdeling for interne tjenester, nestleder (til oktober 2016) 
Ingjerd Ramsfjell, enhetsleder Klinisk aktivitetsavdeling, sekretær  
Asgeir Bragasson, psykiater, Psykisk helsetjeneste i somatikken, Voksenpsykiatrisk avdeling 
Line Schjøth-Iversen, overlege, Kirurgisk avdeling 
Kjersti Håland, sykehusprest, Avdeling for interne tjenester  
Olav Molven, førsteamanuensis, cand.jur., dosent, VID vitenskapelige Høgskole 
Hilde Sofie Hamre, leder Brukerutvalget  
Wenche Solbakken, sykepleier, Medisinsk avdeling, (fra september 2016)  
Margarethe Stensson, psykiater, Alderspsykiatrisk avdeling 
Christina Weywadt, Spesialsykepleier, Anestesi- og Intensivavdeling. 
Anne Elisabeth Løyning, Overlege, Avdeling for anestesi/intensiv  
Håkon Lerstad, LIS-lege, Medisinsk Avdeling  
Gudmund Johnsen Wisløff, sykehusdiakon, Avdeling for interne tjenester, (fra oktober 2016) 
 

2. Arbeidsform, behandlede saker og internseminar 

KEK har hatt 9 møter i 2016. Av disse var et av møtene en seminardag for hele komiteen. I 
tillegg har vi arrangert et internseminar for alle ansatte ved sykehuset, samt gjennomført fire 
omfattende kasusdrøftinger. 
 
Behandlede saker: 

 KEK-informasjon på introduksjonsprogram for nyansatte leger  

 Tematikk til internt høstseminar  

 Refleksjoner etter kasusdrøftinger 

 Øvingskasus 

 Planlegging av sakspresentasjon om KEK på sykehusledermøte april/mai 

 Spørreundersøkelse fra SME om KEKs arbeid samt forespørsel om deltakelse i 
forskningsprosjekt 

 Sammensetning og roller i KEK 

 Handlingsplan for 2017 
 
Program på seminardag for KEK 6.6.16: 

 Kasusdrøftinger fra medisinsk avdeling, kirurgisk avdeling og intensiv avdeling 
(øvingskasus) 

 Oppsummeringer av erfaringer og status fra refleksjonsgrupper 

 Utfordringer/innspill til KEK-oppgaver videre 
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 KEK diskuterte hvordan vi kan være mere tilstede i eksisterende møter i klinikken, 

som previsitter, tverrfaglige møter og refleksjonsfora. 

Internt høstseminar 
Komiteen arrangerer internseminar for sykehusets ansatte hver høst. En egen arbeidsgruppe 
har ansvar for planleggingsprosessen. I 2015 var temaet: Går det for fort i svingene? Fokus 
var på organisasjon og strukturelle forhold. I 2016 vinklet vi tematikken slik at den skulle 
utfordre den enkelte ansatte innenfor de til enhver tid gjeldende rammer. 
 
Tittel: Man in the mirror»- Våre holdninger i møte med ulike pasientgrupper 
 
Hovedforedraget var ved Marie Aakre: (sykepleier og seniorrådgiver/prosessveileder i 
sykepleie, etikk og ledelse). Tittel på hennes innlegg var som følger:  
Hva skjer med « jakten på dømmekraft» når vi blir slitne og stresset, har stort ytre press, 
mindre tid og penger? 
 
Tema for tre interne innlegg var: Har vi fordommer i forhold til enkelte pasienter eller 
grupper av pasienter? Har vi en rangering og prioritering av pasienter som er i samsvar med 
sykehusets kjerneverdier og profesjonsetikk? 
 
Det møtte opp ca 60 ansatte. Valg av tematikk fikk god tilbakemelding. 
    

3. Drøftede kase 

I 2015 ble KEK de siste månedene av året kontaktet vedrørende to større problemstillinger. 
 
I 2016 har komiteen gjennomført fire større kasusdrøftinger. Pårørende deltok i to av disse. 
Når etiske problemstillinger meldes for drøfting, møter leder og sekretær for komiteen 
representanter for behandlingsteamet for en presentasjon og forberedelse av saken. 
Begrunnelsen har vært å bidra til senke terskelen for å melde saker og redusere krav til 
skriftlig forberedelse før møtet i komiteen. 
 
Følgende tematikk er drøftet: 
 

1. Pasient med alvorlig nyoppdaget smittsom sykdom. Smittekilde ikke avklart. Kompliserte 

familieforhold med eneomsorg for tre av fire barn. 

Etisk dilemma: fars autonomi versus barnas behov 
 

2. Pasient med kompleks langtkommen somatisk og psykiatrisk sykehistorie. Hyppige og 

langvarige sykehusinnleggelser. Aleneboende, i 30 årene 

Etisk problemstilling: stor diskrepans mellom pasientens og foreldrenes innsikt og 
behandlingsønske og behandlingsteamets vurdering av situasjonen. 

 
3. Pasient med global hjerneskade etter drukningsulykke. Vegetativ tilstand. Personen puster 

selv etter frakoblet respirator. 
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Pasientens ektefelle og fastlege deltok i drøftingen. Det var stor diskrepans mellom 
ektefelles ønske og behandlingsteamets vurdering av rett behandlingsnivå. 
 
Etisk problemstilling: Hva er muligheten for et autonomt liv? Hva er omsorgsfull 
behandling? 

 
4. Pasient med langvarig psykisk sykdom og somatiske plager, med hyppige og langvarige 

innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Personen er vurdert ferdigbehandlet i 

spesialisthelsetjenesten. Varierende samtykkekompetanse. Personen ønsker å kunne bo i 

eget hjem men stenger ute hjelp fra bydel.  

To pårørende (pasientens barn) deltok i det første drøftingsmøtet 

Etiske problemstillinger: 
Hvordan håndtere pasientens varierende samtykkekompetanse?   
I hvilken grad har hun innsikt i sin situasjon til å kunne treffe informerte valg i gode 
perioder?  
Hva slag omsorgs- og behandlingstilbud er det juridisk riktig og etisk forsvarlig at 
pasienten skal ha/få sett i lys av hennes varierende samtykkekompetanse? 

 

Refleksjoner: 
Erfaringer fra drøftingene viser at det vil være hensiktsmessig å gjøre et større arbeid med å 
forberede sakene før møtet. Fakta og aktuelle problemstillinger fra teamet må være kjent i 
forkant. I selve drøftingen trenger KEK å bruke mer tid på drøftingen av handlingsalternativer 
og konklusjon med begrunnelse. 
 

5. Oversikt over refleksjonsgrupper ved Diakonhjemmet Sykehus 

 På alle sengeposter i somatikken er det ukentlig gruppe ved postens 
diakonisykepleier. Bidragsytere: preste-/ diakontjenesten. 

 

 På akuttmottaket/IVA er det møte annenhver uke på hver avdeling v preste-/ 
diakontjenesten. 

 

 Psykiatri: verdiforum som tidligere har vært annenhver uke, har for tiden 
pause. 

 Psykiatrisk poliklinikk: Etisk refleksjon på poliklinikk 3 ganger pr semester. 
 

 Alderspsykiatri: månedlig tverrfaglig gruppe for begge posters ansatte som 
ledes av to interne facilitatorer og preste-/diakontjenesten. 

 

 Klinisk aktivitetsavdeling: møte ca annenhver uke ved preste-
/diakontjenesten 

 

 Diakonisykepleierne har ukentlig refleksjonsgruppe ved sykehusdiakon. 
 
I tillegg ønsker tre enheter å opprette veiledet refleksjonsgruppe. 
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6. Regnskap for 2016 
 

Lønn og sosiale kostnader 
                       

135 239  

Kurs, seminar 
                          

30 094  

Bevertning, gaver, plakat 
                            

5 351  

  
SUM            170 443  

 
    

  

  

  

  

 
Ingjerd Ramsfjell 
Sekretær i KEK 
 
 

 

 

 

Vedlegg: 

- Handlingsplan 2017 

- Program internt høstseminar 8.11.16 

 


