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ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2018 
Klinisk etikk-komite (KEK), Diakonhjemmet Sykehus 

 

Innledning 
I årsrapporten for 2017 pekte vi på følgende utfordringer: 

 Lederløs komite fra juni 2017 og ut året og vanskelig å rekruttere ny leder 

 Legedekningen på KEK-møtene har det siste året vært lavere enn ønsket 

 Ingen case meldt fra klinikken  

Årsrapporten for 2018 vil vise at det har skjedd en positiv endring på flere punkter:  
 Fra juni 2018 fikk vi ny KEK-leder 

 Det ble meldt 4 case til drøfting fra klinikk 

 Vi har vært mere utadrettede mot klinikk og undervist om KEK for leger og sykepleiere innen 

medisin, samt fagsykepleiere innen ortopedi 

 Det er 38 etablerte etisk refleksjonsgrupper som bruker SMEs 6-trinnsmodell 

Legesituasjonen er fortsatt utilfredsstillende. Medisinsk lege hadde lite kapasitet i hele 2018 
og overlege i anestesi gikk over i annen stilling høsten 2018. Pr januar 2019 har KEK to 
psykiatere komiteen. Det jobbes med å rekruttere nye leger fra somatikk. 
 

Sammensetning i 2018 

Torfinn Lødøen Gaarden, fungerende avdelingssjef/psykiater Alderspsykiatrisk Avdeling-
leder for KEK fra juni 2018 
Kjersti Håland, sykehusprest, Enhet for diakoni, teologi og frivillige, nestleder i KEK  
Ingjerd Ramsfjell, ass. enhetsleder Klinisk aktivitetsavdeling, sekretær i KEK 
Vilde Witzøe -sykepleier medisinsk avdeling 
Elin Fjerstad, psykologspesialist, Enhet for psykisk helsetjeneste i somatikken (sluttet 3.9.18) 
Margrethe Stensson, psykiater, Alderspsykiatrisk avdeling 
Anne Elisabeth Løyning, Seksjonsoverlege, Avdeling for anestesi/intensiv (sluttet i september 
2018) 
Håkon Lerstad, LIS-lege, Medisinsk Avdeling  
Camilla Helene Svenningsen, juridisk rådgiver, Avdeling for fag og kvalitet 
Hilde Sofie Hamre, leder Brukerutvalget  
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  

 
Arbeidsform, behandlede saker og internseminar 
KEK har hatt 9 møter i 2018. Av disse var et av møtene en seminardag for hele komiteen. I 
tillegg har vi arrangert et internseminar for alle ansatte ved sykehuset. 
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Behandlede saker: 
 Handlingsplan 2018 og årsmelding 2017 

 Tematikk til internt høstseminar 

 Felles powerpointpresentasjon om KEK for medlemmer til bruk i ulike fora ved 

sykehuset 

 Presentasjon av KEK på sykehusledermøte 

 Etisk refleksjonsgrupper ved sykehuset 

 Legerepresentasjon i KEK 

 Refleksjon rundt pågående omstillingsprosesser ved sykehuset og KEKs rolle der 

 Palliativ behandling ved Diakonhjemmet Sykehus-verdier, innhold og organisering  

 Faglige og etiske implikasjoner av å skru av pacemaker i palliativ fase 

 Øvelsescase fra Alderspsykiatrisk avdeling 

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.  
 
Siden sykehuset er i en omfattende omstillingsprosess med fokus på kostnadskontroll og 
effektivisering, var KEK opptatt av å finne en tematikk som kunne gi inspirasjon og påfyll i 
denne fasen. Derfor markedsførte vi seminaret enda mere aktivt enn tidligere og plakat ble 
delt ut personlig til alle somatiske poster i tillegg til mail.  Informasjon ble delt også ut i 
kantina de siste ukene før seminaret, og på den måten tror vi at mange hørte om seminaret 
for første gang. Informasjon ble også gitt på internundervisning om KEK.  
 
Tittel: «Hva ser vi- hva ser vi ikke? Etikk i omstillingsprosesser». 
 
Deltakelse: Rundt 70 personer var til stede på hele seminaret og administrerende direktør og 
viseadministrerende, samt andre avdelingssjefer var med hele tiden samt deltok i 
avsluttende fellessamtale. 
 
Vi har hatt følgende internundervisning i 2018: 

 Presentasjon av KEK på sykehusledermøte 

 Undervisning og kasedrøfting for LIS-leger i psykiatri 

 Medisinske leger 

 Fagsykepleiere kirurgi/ortopedi 

 Alle sykepleiere på en medisinsk sengepost 

 

Drøftede case  
I 2018 ble det meldt tre saker fra medisinsk avdeling og en fra kirurgisk. I tre av 
casedrøftingene var behandlingsteamet til stede sammen med KEK. I tillegg har komiteen 
drøftet et prinsipielt tema om palliativ behandling ved sykehuset samt en prinsipiell drøfting 
om pacemaker i terminal fase. Under presenteres de formulerte etiske dilemmaene fra 
casedrøftinger:  
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1. Bør man slå av/koble av en pacemaker i terminal fase? 

Fagsykepleier på medisinsk post meldte saken. KEK foretok en prinsipiell drøftelse da 

klinisk personell ikke hadde mulighet til å møte. Synspunkter ble innhentet fra ekspertise 

internt og det ble sjekket med OUS og Rådet for medisinsk etikk som ikke hadde drøftet 

temaet, men som kom med nyttige innspill. 

 

2. Bør vi fortsette aktiv ernærings- og kreftbehandling (livsforlengende) til tross for lidelse 

og liten livskvalitet? 

Bør vi fortsette eksperimentell kreftbehandling når i) bivirkningsprofilen er usikker ii) 

pasienten har utviklet alvorlig kognitiv svikt og metastaser under pågående behandling, og 

iii) pasienten har daglige plager som kan passe med medikamentets kjente 

bivirkningsprofil 

 

3. Skal vi gi støtteernæring i akuttfase etter operasjon mot pasientens vilje? 

 

4. Bør vi/skal vi trappe med pasientens smerteregime når pasienten ikke klarer å 

samarbeide- 

 -for å redde liv? 

-for å bedre livskvalitet? 

 

5. Drives palliasjon i tråd med offentlige retningslinjer og i tråd med sykehusets 

kjerneverdier? 

Prinsipiell drøfting av tematikken har skjedd i KEK på komiteens eget initiativ. Vi besluttet 

ikke å sende notatet da det var prosesser i gang i sykehuset, men komiteens anliggender er 

blitt videreformidlet muntlig i møter. 

Etisk refleksjonsgrupper 
Ved sykehuset skjer det nevnt 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.  

 
Vi har følgende grupper (tverrfaglige):  

 Alderspsykiatri ved Tåsen skjer månedlig  

 Voksenpsykiatri Vinderen skjer hver 14 dag, (pause nå). 

 Reumatologisk avdeling, månedlig  

Alle medisinske og kirurgiske sengeposter i somatikken, ukentlig (hovedsakelig sykepleiere),  
PO/Intensiv, ukentlig (sykepleiere)  og akuttmottaket, annenhver uke (hovedsakelig 
sykepleiere) .  
 
– Totalt 38 etikkrefleksjonsgrupper i måneden, dvs 456 årlig. 
 

Kompetanseutvikling i KEK- og deltakelse SME-seminarer 
Det prioriteres et årlig internseminar for medlemmer i KEK som ble holdt på Voksenåsen  
. Dette er en viktig dag for påfyll, refleksjon og samhold i gruppen.  
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Vi valgte interne krefter som forelesere:  
Førsteamanuensis Anne Raustøl: etiske teorier og etiske prinsipper. Hvilke spørsmål må vi 
stille for å ivareta ulike etiske perspektiv? 
Sykehusprest Kjersti Håland: Refleksjoner rundt bruk av SME-modellen 
Casedrøfting 
Saker 

 
Et nytt medlem deltok på introduksjonskurs i SME og to medlemmer deltok på 
høstseminaret i regi av SME.  

 
Regnskap for 2018 
 

Lønn og sosiale kostnader    165. 413                     

Kurs, seminar 16.734,90                           

Honorar 7.423,00 

Bevertning, gaver, plakat 4.862,40                            

 SUM 194.443 

 

Handlingsplan for 2019 
  
 

 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 som ikke har hatt en 

presentasjon av KEK i 2018 

 

Undervise på LIS-

legeprogrammet 

 

Lage en plakat med 

presentasjon av KEK som 

sendes til alle sengeposter 

 

Etablere informasjon om KEK 

via e-læringsportalen 

introduksjonsprogrammet for 

nyansatte (Hanne Myrstad ved 

fag og kvalitet ansvarlig) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEKs 

arbeidsutvalg 

 

 

 

KEK 

arbeidsutvalg 

og Margrethe  

 

 

Sekretær 

 

 

 

Camilla 

 

 

 

 Økt forståelse av forholdet 

mellom klinisk-etiske 

problemstillinger og spørsmål 

Ha prioritering i klinisk-etiske 

problemstillinger som 

hovedtema i komiteen dette 

året 

 KEKs 

arbeidsutvalg 
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knyttet til ressursbruk og 

prioriteringer 

(prioriteringer i klinisk 

hverdag) 

 

2. Bidra til  

 økte ferdigheter i å 

identifisere og avklare 

etiske problemer og 

dilemmaer 

 

 

Videreføre refleksjonsgrupper 

på alle avdelinger med bruk av 

mal for kasediskusjon 

 

Leder i KEK deltar på 5 dagers 

SME-kurs om «veiledning i 

etikk-refleksjon i 

helsetjenesten» 

 

Arrangere høstseminar for 

sykehusets ansatte 

 

Alle nye medlemmer deltar på 

SMEs introduksjonskurs og 

minst to medlemmer på SMEs 

høstseminar 

 

Gjennomføre seminardag for 

KEKs medlemmer våren 2019 

med tema prioritering i klinisk 

hverdag 

  

 

 

 

 

Februar 2019 

 

 

. 

 

 

Starte 

forberedelser 

februar 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEK 

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 minimum 8 

ordinære) møter pr år 

Rekruttere nye leger i somatikk 

til komiteen, samt en 

ernæringsfysiolog 

 Leder og 

sekretær 

 

 

KEKs 

arbeidsutvalg 

 

 

Ingjerd Ramsfjell-sekretær i KEK 

  

 


