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ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2019 
Klinisk etikk-komite (KEK), Diakonhjemmet Sykehus 

 

Innledning:  
Årsmeldingen for 2018 fokuserte på følgende gode utvikling: 
Vi hadde fått ny leder for komiteen etter 1 år uten formell leder. Det ble meldt 4 case fra 
klinikk, og komiteen var mere utadrettede med undervisning for de kliniske miljøer. Det var 
fortsatt utilfredsstillende legedekning i KEK. 
 
I 2019 ble det meldt 7 kase i tiden mai til desember, noe som må være rekord for KEK. Av 
disse har en avdeling som er representert i KEK meldt 4 saker. I alle drøftingene har det vært 
et godt oppmøte fra klinikk og kun i en sak hadde ikke lege mulighet til å møte. I tillegg har vi 
prøvd å være mere utadrettede med undervisning på fagmøter. Høstens internseminar om 
behandlingsintensitet ble også godt mottatt. 

 
Sammensetning i 2019 

Torfinn Lødøen Gaarden, konstituert avdelingssjef Alderspsykiatrisk avdeling, leder i KEK 
Kjersti Håland, sykehusprest, Enhet for diakoni, teologi og frivillige, nestleder  
Ingjerd Ramsfjell, ass. enhetsleder Klinisk aktivitetsavdeling/Revma Aktiv, sekretær  
Margrethe Stensson, psykiater, Alderspsykiatrisk avdeling 
Tonje Persdottir Sandblost, overlege i palliativt team (startet mars 2019) 
Camilla Helene Svenningsen, juridisk rådgiver, cand.jur, Avdeling for fag og kvalitet 
Hilde Sofie Hamre, leder Brukerutvalget  
Vilde Witzøe sykepleier, Medisinsk avdeling  
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  
Hilde Frøyland-farmasøyt, apotek 1 (startet november 2019) 

 
Arbeidsform, behandlede saker og internseminar 
 
KEK har hatt 9 møter(derav en intern seminardag for komiteen). På tre møter har vi drøftet 
meldte kase fra klinikk. I tillegg har KEK hatt fire egne møter for drøfting av kase som ble 
meldt.  
 
Behandlede saker: 

 Handlingsplan 2019 

 Planlegging av internt høstseminar for sykehuset 

 Hvordan bidra i etikk-undervisning for LIS-leger i ny kompetansemodul 

 Drøftet øvingskase på et møte 

 Drøftet meldte kase fra klinikk på tre møter 
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 Drøftet problemstillingen (på eget initiativ): etiske dilemmaer i omstillingsarbeidet ved 

sykehuset 

 Vurdering av om vi skal delta i SME-prosjekt 

 Evaluering av kasedrøftinger med skriftlig spørsmål til deltakerne i etterkant 

 Drøftede kase 
Det ble meldt 7 kase til komiteen i perioden mai-desember.  
 

Avdeling Tematikk Formulert etisk dilemma: 

Intensiv Beslutningsprosesser ved begrensning av 
livsforlengende behandling 

Burde behandlingen vært avsluttet 
tidligere? 

Medisin  Vurderinger rundt oppstart av HLR når 
pasient blir funnet død 

Er det ok at sykepleiere ikke følger 
prosedyrer utifra erfaring og klinisk 
skjønn? 

Medisin  Uenighet om behandlingsnivå ved 
multimorbid pasient 

Burde vi avsluttet behandlingen 
tidligere? 

Kirurgisk  Langvarig palliativ fase der pasient og 
pårørende ikke vil avslutte aktiv 
behandling 

Bør vi fortsette å gi blodtransfusjon? 
Bør pasientens behandling begrenses- og 
hvordan? 

Psykiatri Trussel om suicid ved utskrivelse fra 
sykehus 

Bør vi etterkomme krav om ikke å skrives 
ut etter trussel om suicid? 

Medisin  Inneliggende multimorbid pasient med 
Alzheimer. Usikkerhet om 
behandlingsintensitet 

Bør vi gi sondeernæring til pasient i sen 
fase av Alzheimer? 

Medisin  Sterke pårørende som ikke vil avslutte 
aktiv behandling hos svært gammel 
pasient 

Hvordan håndtere at pårørende presser 
på for mer behandling når 
behandlingsteamet opplever 
behandlingen som nytteløs og til å 
påføre pasienten unødige lidelser? 

 

Kompetanseutvikling i KEK 
Program på seminardag for KEK i februar med tema prioritering i klinisk arbeid 
10.15-11.30:  Øvingskase om prioritering 
11.30-12.30:  Lunsj 
12.30-13.30:  Lege og forsker Morten Magelssen fra Senter for medisinsk   
            etikk (SME): Prioriteringer i klinisk hverdag 

Felles diskusjon 
14.00-15.00: Diverse saker 
 
To i KEK deltok på introduksjonskurs i regi av SME og to deltok på høstseminaret. 
 
 
Internt høstseminar 
Internseminar arrangeres hver høst og vi veksler på tematikk, både mere prinsipielle og 
overordnede temaer og klinikknære problemstillinger. I 2019 fanget vi opp fra sykepleiere og 
leger at det er mange dilemmaer i å vurdere behandlingsintensitet og at enkelte pasienter 
behandles for lenge i palliativ fase. 
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Tittel på seminaret: «Vi ser det an til mandag»  
De vanskelige beslutningene rundt livsforlengende behandling 
Vedlagt ligger plakat for seminaret. 
 
Regnskap 2019  
 
 

Lønn og sosiale kostnader       185 991                  

Kurs, seminar       8830                     

Honorar 
 

Bevertning, gaver, plakat      7782                       

 SUM 202 603 
 

   
  

  

  

  

Handlingsplan for 2020 

 Mål Tiltak Frist Ansvar 

1. Bidra til:  

Økt etisk bevissthet og 

kompetanse om verdispørsmål 

knyttet til pasientbehandling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjøre KEK mere kjent i 

sykehuset  

 

 

Undervise på LIS-

legeprogrammet 

 

 

 

Skrive artikkel om KEK-

arbeidet (se artikkel i Dagens 

Medisin) 

 

Delta i forskning om 

refleksjonsgrupper i regi av 

SME 

 

 

Informere om KEK på 

alderspsykiatrisk avdeling, 

Voksenpsykiatrisk avdeling, 

Revmatologisk avdeling og 

KLA/RevmaAktiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEK 

arbeidsutvalg 

og Margrethe 

Stensson 

 

 

KEKs 

arbeidsutvalg 

 

Diakon/KEK 

 

 

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 
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Arrangere høstseminar for 

sykehusets ansatte 

 

Alle nye medlemmer deltar på 

SMEs introduksjonskurs og 

minst to medlemmer på SMEs 

høstseminar 

 

Gjennomføre seminardag for 

KEKs medlemmer februar 

2020 med tema: samvalg, 

etiske prisipper og psyklogiske 

begreper i kommunikasjon  

 

Ha oversikt over KEK-

seminaret ved Oslo-sykehus og 

ved Bærum 

 

 

.KEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretær 

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 

Innhente skriftlig evaluering 

fra deltakere i kasedrøftinger 

 

Fortløpende  Leder og 

sekretær 

 

 

 

Sekretær 

5. Annet Gjennomføre regelmessige 

møter i komiteen (dvs 

minimum 8 ordinære) 

Rekruttere nytt medlem fra 

revmatologisk avdeling 

 Leder og 

sekretær 

 

 

Leder 

 

 

 
 
Ingjerd Ramsfjell-sekretær i KEK 

 

 

 

 

 


