
ÅRSELDING 2011, LOKAL KLINISK ETIKK KOMITE, SYKEHUSET 
INNLANDET, ELVERUM.  

 

SAMMENSETNING/MEDLEMMER  

Guttorm Eidslott, sykehusprest, leder.  

Mette Lindstad, sykepleier medisinsk avdeling 

Per Arne Jota, sykepleier, seksjonsleder nevrologisk avdeling 

Thomas Chr Risom Olsen, overlege anestesi/ intensivavdelingen (permisjon) 

Arnfinn Pedersen, overlege kirurgisk avdeling 

Maria Ulriksen, assistentlege gyn/ føde avdeling (permisjon) 

Line Kathrine Lund, Overlege barneavdelingen 

Kirsten Mostue, spesialsykepleier intensivavdelingen  

Reidun Hov, 1 amanuensis Høgskolen i Hedmark. Eksternt medlem 

ARBEIDSFORM 

KEK møtes minimum 6 ganger årlig. Ved prospektive saker er det behov for å kalle inn til møte på 
kort varsel utenom ordinær møteplan. Det har vært gjort én gang i år.  
Alle ansatte i sykehuset kan i prinsippet fremme saker.  
Møtene varer ca. 1 ½ time. Det tas referat fra møtene. KEK har ikke egen sekretær. Kvalitetssikring 
av medlemmer skjer via kurs og deltakelse på etikkseminar. Vi øver også på kasuistikker som kunne 
vært behandlet i KEK. I år har vi hatt 3 saker.  
 

AKTIVITETER.  

Møter: 
Det har vært 7 møter i 2011. To av disse var ekstraordinære ved meldt prospektiv sak.  
Behandlede saker:  
3 saker har blitt behandlet i KEK i 2011. En sak er ikke ferdigbehandlet  
Som drøftingssaker  for egen trening har vi reelle kasuistikker som kunne ha kommet til KEK.  
Eget fagseminar 
Seminar 26. oktober på Terningen arena. Tema: ”Etiske dilemmaer ved tverrkulturelle møter”  
Foredragsholdere var antropolog PhD  Torunn Arntsen Sajjad, Manuela Ramin Osmundsen, Ahus 
og lege og forsker Wasim Zahid, Oslo Universietssykehus.  Seminaret samlet 70 deltakere.  
 
Eksterne kurs 
3 fra komiteen deltok på SME sitt høstmøte på Soria Mortia 21-22 november.  
Line Kathrine Lund deltok på etikkseminar med barn i fokus 
Informasjon om KEK er gitt på:  

- Legemøte føde/ gyn (5. april) 
- Generell informasjon ad hoc 

 
Kompetanseheving for medlemmene:  
Litteratur: Alle medlemmene skal ha ”grunnboka” Medisinsk og helsefaglig etikk og oppfordres til å lese 



den.. Ingen deltok fra oss på SME sitt innføringskurs. Til gjengjeld deltok 3 av oss på SME  sitt  
høstmøte på Soria Moria 21-22 november. Høstmøtet holdt høgt faglig nivå og var svært 
inspirerende.  

UTFORDRINGER OG MÅLSETTINGER FOR 2012 

 

 Det er uttrykt ønske om mer samarbeid mellom KEK Hamar og Elverum. 
Vi kan f. eks. ha felles møter innimellom.  Det er i første omgang avtalt et møte mellom 
lederne i KEK Divisjon Elverum- Hamar og ass. Divisjonsdirektør Håvard Kydland den. 30. 
januar.  

 Andre utfordringer:   
Tid og ressurser. Ingen har dedikert tid til å sitte i komiteen. Man må altså ta av sin ordinære 
arbeidstid. Frammøtet til KEK er bra, men det viser seg at det er vanskelig for legene å 
komme på møtene, grunnet prioriterte oppgaver i avdelingene. Det er viktig å ha aktive leger 
i KEK. Dette året har to av legene (Maria Ulriksen og Thomas Risom Olsen) gått ut i 
permisjon. Avd. overlege medisinsk avdeling Anders Meyer er forespurt om vi kan få inn en 
lege derfra. Meyer har svart at saken tas opp i avdelingen.  

      Det sitter fremdeles  langt inne å melde saker til KEK, selv om det har løsnet litt i 2011.  
 
REGNSKAP OG BUDSJETT 
På grunn av kursavgift på seminaret i oktober gikk det greit med å betale utgiftene til seminaret, og i 
tillegg kunne 2 medlemmer ekstra delta på høstseminaret. Alt i alt kom vi ut i balanse. Mer detaljert 
informasjon finnes.  
I 2012 får komiteene 25000; en økning på 5000 fra i fjor.  
 
 
For KEK SI Elverum. 
 
Guttorm Eidslott 
leder 
 
 


