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ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2014 
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 representant 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 2014 

Vegard Ytterland, avd.sjef Klinisk aktivitetsavdeling, leder  
Liv Berit Carlsen, sykehusdiakon, Avd. for personalressurser, nestleder  
Ingjerd Ramsfjell, enhetsleder Klinisk aktivitetsavdeling, sekretær  
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, tom 16.6.14 
Wenche Solbakken, sykepleier, Medisinsk avdeling, fom 22.9.14 
Marit Aarønes, overlege, Medisinsk avdeling 
Margarethe Stensson, psykiater, Alderspsykiatrisk avdeling 
Christina Weywadt, Spesialsykepleier, Anestesi- og Intensivavdeling. 
 

Aktivitet og oppfølging av handlingsplan for 2014: 
KEK har hatt 7 ordinære møter i 2014 og en ekstern seminardag. Ett møte ble avlyst.  
 
Arbeidsutvalget (leder, nestleder og sekretær) har hatt noen arbeidsmøter i løpet av året. 
 
KEK har hatt en retrospektiv kasus–drøfting i KEK-møtet 7.4.14. Intensivavdelingen stilte 
med to sykepleiere og en anestesilege. Avdelingen ønsket en prinsipiell drøfting. Saken gjaldt 
en etisk problemstilling vedrørende forsvarlig og omsorgsfull behandling av den enkelte 
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pasient versus rettferdig fordeling av ressurser.  Problemstillingen var relatert til en 
enkeltpasient som hadde ligget på intensiv over tid, blitt respiratorbehandlet og reoperert. 
Komiteen evaluerte samtalen i et senere møte. Det var vanskelig å holde diskusjonen på et 
prinsipielt plan. KEK kan bli tydeligere på handlingsalternativer. 
 
I tillegg til at komiteen fikk en meldt sak, har leder i KEK hatt et oppklarende møte 
vedrørende sak ved radiologisk avdeling som ble diskutert på to møter høsten 2013. 
 
KEK har hatt to øvingskasus i ordinært møte. Tematikken var som følger: 
- Døende pasient og utfordringer i forhold til pårørende 
- Etiske dilemma ved utilstrekkelig behandlingskapasitet. 
 
Høstseminar for ansatte :  
Tema for internt høstseminar var:  
Det vanskelige møtet: utfordrende situasjoner i møte med pasienter og pårørende.  
 
Foreleser var psykologspesialist/ PhD Helene A. Nissen- Lie. Skuespiller Birgit Nordby var 
med på rollespill. Undervisningsformen besto i en kortfattet innledning, etterfulgt av 7 kasus 
fra klinikken der kliniker og pasient ble spilt av henholdsvis skuespiller og ansatt. Ca 70 
ansatte deltok på seminaret, og vi har mottatt mange gode tilbakemeldinger på seminarets 
form og tema.  
 
Informasjon om KEK til ansatte og pasienter 
KEK har utarbeidet et informasjonsskriv til pasienter og pårørende som skal delta i drøfting 
av eget kasus, samt revidert informasjon om KEK på sykehusets intranett. Vi antar at 
informasjonen ikke er så tilgjengelig som vi skulle ønske oss, da ansatte må lete seg fram til 
underfaner for å finne informasjonen på intranettet. KEK har videreformidlet vårt ønske om 
å ha informasjonen på forsiden av intranettet.  
 
Utvikle kontaktflate til det kliniske fagmiljøet 
KEK har ønsket å utvide sin kontakt med fagmiljøene ved at disse inviteres inn for å drøfte 
avdelingenes etiske utfordringer. Vi setter av ca 30-45 minutter der avdelingen kan møte 
med minst tre (helst flere) representanter. KEK ønsker at avdelingen møter med 
representasjon fra ledelse og klinikk, (leger, sykepleiere o.a.). KEK vil på denne måten 
stimulere til og fokusere på etiske refleksjon i klinikken, lære av avdelingenes erfaringer og 
formidle disse mellom avdelingene. KEK ønsker også innspill fra avdelingene om hvordan 
komiteen kan støtte klinikken i arbeidet med å opprettholde og styrke kompetansen i etisk 
refleksjon i det kliniske arbeidet.  
 
En av sykehusets avdelinger har deltatt på KEK- møte i løpet av året.  
 
KEK deltok på kontaktmøte for leger i april 2014. Leder i KEK orienterte kort om komiteens 
mandat og arbeidsform. KEKs arbeidsmåte i enkeltkasus ble illustrert ved at medlemmer fra 
komiteen drøftet en kasuistikk foran forsamlingen. Opplegget ble positivt mottatt. 
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Bidra til å senke terskelen for å melde pasientsaker til drøfting i KEK  
Komiteen merker at det er et høyere tempo på sykehuset, en «høyere produksjon». 
Klinikken har mange etiske dilemmaer som er gjentakende og som løses fortløpende, men 
det kan virke som problematikken skal ha et visst omfang før den meldes til KEK. 
 
Refleksjonsgrupper ved sykehuset 
Flere av KEKs medlemmer er involvert i refleksjonsgrupper i klinikken. Disse er som følger:  
Verdiforum på Vinderen (psykiatri) (annen hver uke), Akuttmottaket (ukentlig), 
Intensiv/postoperativ (ukentlig). 
  
I tillegg er det etisk refleksjonsgruppe på Tåsen på alderspsykiatrisk avdeling en gang i 
måneden. Denne ledes av facilitatorer opplært av SME. 
 
Det startes opp en ny gruppe ved klinisk aktivitetsavdeling (KLA) i februar 2015. (annen hver 
uke). 
 
Styrke kompetansen til medlemmer i komiteen 
Alle nye medlemmer(tre) i komiteen har deltatt på SMEs innføringskurs-praktisk etikk i 
helsetjenesten. Seminaret ble opplevd som veldig nyttig og praktisk, særlig arbeidet i 
tverrfaglig gruppe med øvingskasus og bruk av SMEs 6-trinnsmodell. 
 
Tre medlemmer deltok på SMEs årlige nasjonale høstseminar for klinisk etikk-komiteer i 
spesialisthelsetjenesten. Seminaret ble opplevd som veldig nyttig og inspirerende. 
 
Komiteen hadde en ekstern seminardag i februar 2014 på Voksenkollen kultur- og 
konferansehotell. Reidun Førde fra SME foreleste om organisasjonsetikk. Fire av komiteens 
medlemmer presenterte hvert sitt ”øvingskasus”. Komiteens medlemmer trente på å være 
gruppeleder, sekretær og observatør. Tematikk var taushetsplikt, problematikk rundt pasient 
i psykiatri, pasient i medisinsk avdeling og problematikk rundt pasientens 
beslutningskompetanse. 
KEKs rolle ved Diakonhjemmet ble også diskutert. Dagen ble avsluttet med en middag. 
Deltakerne opplevde dagen som konstruktiv og nyttig, og vi arrangerer ny seminardag i mars 
2015. 
 
Regnskap for 2014 
KEK har eget budsjett. Hovedparten av budsjettet gikk til å finansiere sekretærstilling i 20 %, 
samt til internseminar og deltakelse på SMEs seminarene høsten 2014. 
 

Handlingsplan for 2015 
 Utvikle informasjon om KEK på internett 

 Styrke og fornye sykehusets etiske og verdimessige refleksjon 

 Invitere Diakonhjemmet Høyskole til samarbeid om å kartlegge kjennskap til KEK i 
organisasjonen 

 KEK ønsker å ha oversikt over tema knyttet til klagesaker ved sykehuset 

 Avdekke og drøfte prinsipielle problemstillinger der KEK kan bidra i forhold til etiske 
overveielser 

 Arrangere høstseminar for sykehusets ansatte 
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 Styrke kompetansen til medlemmer i KEK gjennom deltakelse i SME kurs samt 
ekstern seminardag våren 2015 

 
 
Ingjerd Ramsfjell 
Sekretær i KEK 
 
 

Vedlegg 

 

 

 

REGNSKAP 2014  

KLINISK ETIKK-KOMITÉ – DIAKONHJEMMET SYKEHUS 

 

    

    

 Lønn og sosiale kostnader 143 913  

 Honorarer 18 000  

 Kurs, seminarer 30 064  

 Andre utgifter 4 821  

    

 Sum kostnader 196 798  
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