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ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2017 
Klinisk etikk-komite (KEK), Diakonhjemmet Sykehus 

 

 
Sammensetning i 2017 

Vegard Ytterland, avdelingssjef, Klinisk aktivitetsavdeling, leder (ut juni 2017) 
Kjersti Håland, sykehusprest, Enhet for diakoni, teologi og frivillige (nestleder fra august 
2017) 
Ingjerd Ramsfjell, ass. enhetsleder Klinisk aktivitetsavdeling, sekretær  
Asgeir Bragasson, psykiater, Psykisk helsetjeneste i somatikken, (ut juni 2017) 
Elin Fjerstad, psykologspesialist, Enhet for psykisk helsetjeneste i somatikken (fra august 
2017) 
Margarethe Stensson, psykiater, Alderspsykiatrisk avdeling 
Torstein Digranes, overlege, Kirurgisk avdeling (fra januar 2017) 
Anne Elisabeth Løyning, Seksjonsoverlege, Avdeling for anestesi/intensiv (permisjon fra 
november) 
Håkon Lerstad, LIS-lege, Medisinsk Avdeling  
Olav Molven, førsteamanuensis, cand.jur., dosent, VID vitenskapelige Høgskole 
Camilla Helene Svenningsen, juridisk rådgiver, cand.jur, (vikar for Olav Molven fra september 
2017), Avdeling for fag og kvalitet 
Hilde Sofie Hamre, leder Brukerutvalget  
Wenche Solbakken, sykepleier, Medisinsk avdeling, (permisjon fra oktober 2017)  
Christina Weywadt, Spesialsykepleier, Anestesi- og Intensivavdeling. 
Gudmund Johnsen Wisløff, sykehusdiakon, Enhet for diakoni, teologi og frivillige  
Anne Raustøl, førsteamanuensis, fakultet for helsefag, VID vitenskapelige Høgskole (tilbake 
fra permisjon mai 2017) 
 

Arbeidsform, behandlede saker og internseminar 
KEK har hatt 9 møter i 2017. Av disse var et av møtene en seminardag for hele komiteen. I 
tillegg har vi arrangert et internseminar for alle ansatte ved sykehuset. 
 
Behandlede saker: 

 Årsmelding 2016 og handlingsplan 2017 

 Refleksjon etter kasedrøfting fra 2016 

 Øvingskase fra klinikk 

 Tematikk til internt høstseminar 

 Sammensetning og ledelse av KEK fra høsten 2017 

 Presentasjon av KEK til nyansatte på introduksjonskurs 

 Hvordan gjøre KEK mere kjent? 

 Oppsummering av etiske refleksjonsgrupper ved sykehuset, hvordan ivareta det 

etiske fokus i gruppene, samt tematikk som har kommet opp 
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 Hvilke etiske problemstillinger møter vi i klinikk og i drift? 

 Hvorvidt skal KEK gå inn i mere prinsipielle problemstillinger vedrørende ressursbruk 

og overordnede prioriteringer ved sykehuset? 

 
Program på seminardag for KEK i februar 
Per Nordvedt fra SME underviste om etiske teorier. Disse ble anvendt i senere drøftinger i to 
medbrakte kase fra komitemedlemmer. 
 
Det ene kaset omhandlet en person med schizofreni og lavt funksjonsnivå, samt 
voldsproblematikk i hjemmet. Den andre problemstillingen var fra medisinsk avdeling og 
parkinsonpasient med blodforgiftning og krevende pårørende.  
 
Internt høstseminar 
Komiteen arrangerer internseminar for sykehusets ansatte hver høst. En egen arbeidsgruppe 
har ansvar for planleggingsprosessen. Vi prøver å veksle mellom mere overordnet tematikk 
for organisasjonen og klinisk etiske utfordringer.  
I 2015 hadde vi fokus på utfordringer i organisasjonen og strukturelle forhold. I 2016 vinklet 
vi tematikken mot den enkeltes holdninger/fordommer og «jakten på dømmekraften».  I år 
hadde vi en klinisk problemstilling. 
 
Høstens tematikk var: «Hvor lenge skal vi holde på?» 
Hvilke dilemmaer møter vi? 
Hva påvirker våre beslutninger? 
Hvor underbygget er beslutningskriteriene? 
Hvilke føringer gir jussen? 
Hva gjør vi når pårørende har sterke meninger? 
 
Morten Horn, spesialist i nevrologi/forsker ved Senter for medisinsk etikk, UiO: 
Hva er medisinske og etiske avveininger? 
Aslak Syse, lege og professor i juss, UiO: Hva er de juridiske føringene? 
 
Innlegg fra egne ansatte: Overlege i geriatri. to sykepleiere som jobber på en medisinsk post 
der de har hyppige dødsfall, samt en sykehusprest som skulle målbære pasient- og 
pårørendestemmen. 
 
Vi jobbet en del med markedsføring av seminaret, da vi tenkte at tematikken var relevant for 
klinikere. Det var god deltakelse på seminaret, og flere av sykehusets leger var tilstede deler 
av tiden.   
 

Drøftede kase og etisk refleksjonsgrupper 

I 2015 fikk komiteen to store problemstillinger meldt og i 2016 hadde vi fire kompliserte 
problemstillinger til drøfting. Det siste året har det ikke blitt meldt saker til KEK.  
 
Vi har snakket om hvorfor det er slik. Det er ikke fordi det mangler på etiske dilemmaer i 
klinikken. En av komiteens leger reflekterte over dette, og mente at komiteens medlemmer 
ofte har det for travelt til å klare å videreformidle behovet for etisk refleksjon. Hvis 
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komiteens leger hadde hatt en mere forutsigbar arbeidssituasjon med mindre arbeidspress, 
ville KEK fått inn mange kase til drøfting.  
 
Ved sykehuset skjer det allikevel mye etisk refleksjon etter SME-modellen.  
Diakonsykepleiere ved 7 sengeposter har etisk refleksjonsgrupper ved sin post. Disse 
gruppene er enfaglige. Diakonisykepleierne veiledes av ledende sykehusdiakon som sitter i 
KEK. I tillegg har sykehusprester/ledende sykehusdiakon etisk refleksjon ved IVA/intensiv 
ukentlig og Alderspsykiatrisk avdeling en gang pr måned. Ved Voksenpsykiatrisk avdeling har 
det vært veiledning annenhver uke, men tilbudet har pause for tiden. Vi tror og håper at 
drøftingene i refleksjonsgruppene rundt etiske dilemmaer bringes tilbake til post og til det 
tverrfaglige teamet.  

 

Regnskap for 2017 
 

Lønn og sosiale kostnader 102 061                        

Kurs, seminar 15416                           

Honorar 3200 

Bevertning, gaver, plakat 3467                             

 SUM 124 144 

 
 

Problemer i KEK-arbeidet i 2017 

Komiteen har vært uten leder siden juni 2017, og sekretær har i praksis vært leder i tett 
samarbeid med nestleder. Vi har en pågående utfordring i å rekruttere ny leder til KEK. 
Flere forespurte overleger har sagt nei og vi jobber videre med å rekruttere ny leder. I 
januar 2018 har sekretær og nestleder hatt et møte med viseadministrerende direktør for 
å drøfte situasjonen.  
 
Flere leger i komiteen opplever et stort arbeidspress, og legedekningen på KEK-møtene 
har det siste året vært lavere enn ønsket. Enkelte opplever at de ikke har kapasitet til å 
videreformidle KEKs anliggende til kollegaer fordi arbeidsmengden er for stor. Også andre 
av komiteens medlemmer har i perioder måtte nedprioritere møtene.  
 
Som nevnt har det ikke vært meldt kase i 2017, og vi innser at vi har en utfordring i å gjøre 
KEK kjent i hele organisasjonen. Vi har sjekket med et annet KEK hvordan de får kase til 
drøfting. Deres svar er å gå ut til poster og avdelinger og undervise om KEK. I desember 
deltok sekretær på et personalmøte på en av postene, og da ble det meldt en prinsipiell 
etisk problemstilling i etterkant. Vi ser at komiteen i mye større grad må gå ut og oppsøke 
fagmiljøene.  
 
Komiteen er opptatt av hvordan vi kan engasjere oss mere i prioriteringsetikk ved 
sykehuset. Det er en av oppgavene på handlingsplanen for 2018. I tillegg er det ønskelig 
at dette kommer opp som et tema på høstens SME-seminar.     



 4 

  

  

  

  

Handlingsplan for 2018 

Med bakgrunn i sitt mandat, har Klinisk etikk-komité ved Diakonhjemmet Sykehus følgende 

plan for sitt arbeid i 2018:  

 

 

 Mål Tiltak Frist Ansvar 

1. Bidra til:  

Økt etisk bevissthet og 

kompetanse om verdispørsmål 

knyttet til pasientbehandling 

 

Gjøre KEK mere kjent i 

sykehuset  

 

 

 

 

 

 

 

Delta på personalmøter, 

fagmøter i avdelinger og for 

leger 

 

Delta på previsitter 

 

Presentere KEK på Diagora  

 

Lage en plakat med 

presentasjon av KEK som 

sendes til alle sengeposter 

 

Lage en felles presentasjon av 

KEK som alle medlemmer 

bruker når de deltar på 

personalmøter/fagmøter 

 

Etablere informasjon om KEK 

via e-læringsportalen 

introduksjonsprogrammet for 

nyansatte 

 

Fortsette fokus på etiske 

dilemmaer ved å avslutte 

medisinsk behandling i 

palliativ fase 

 

 

 

 

 

 

1.2.18 

 

1.3.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEKs 

arbeidsutvalg 

 

 

 

 

Sekretær 

 

Sekretær 

 

 

 

Hele KEK. 

Sekretær 

sluttfører 

innen 1.3.18  

 

Jurist og 

sekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Økt forståelse av forholdet 

mellom klinisk-etiske 

problemstillinger og spørsmål 

knyttet til ressursbruk og 

prioriteringer 

Kartlegge hvilke fora KEK kan 

være delaktige i for å sikre at 

etiske perspektiv i forhold til 

prioritering og ressursbruk blir 

ivaretatt. 

 KEKs 

arbeidsutvalg 
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2. Bidra til  

 økte ferdigheter i å 

identifisere og avklare 

etiske problemer og 

dilemmaer 

 

 

 Se tiltak på målområde 1 

 Videreføre 

refleksjonsgrupper med bruk 

av mal for kasediskusjon 

 

Arrangere høstseminar for 

sykehusets ansatte 

Alle nye medlemmer deltar på 

SMEs introduksjonskurs og 

minst to medlemmer på SMEs 

høstseminar 

 

Gjennomføre seminardag for 

KEKs medlemmer en gang pr 

år 

  

 

 

 

 

 

Starte 

forberedelser 

februar 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

KEKs 

arbeidsutvalg 

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 konkrete etiske 

problemer kan løses 

 

 Gjennomføre prospektive og 

retrospektive drøftinger av 

kasus etter behov 

 

Fortløpende  Leder og 

sekretær 

5. Annet Gjennomføre regelmessige 

møter i komiteen (dvs 

minimum 8 ordinære) 

Avklare videre ledelse av KEK 

 Leder og 

sekretær 

 

 

KEKs 

arbeidsutvalg 

 

 

 

16.2.18. Ingjerd Ramsfjell-sekretær i KEK 

 

 

 

 

 


