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ÅRSMELDING 2013, 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  

Line Kathrine Lund, overlege barneavdelingen(permisjon høsten 2013) 

Kirsten Mostue, spesialsykepleier intensivavdelingen  

Jon Christiansen, overlege medisinsk avdeling (kardiologi) 

Janne Moen, fagsykepleier ortopedisk sengepost (ny fra november 2013) 

 

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. Dette har ikke vært aktuelt I 2013. Alle ansatte i 

sykehuset kan i prinsippet fremme saker.  

Møtene varer ca. 1 ½ time. Når KEK får saker, så tas det grundig referat. Det skrives referat fra 

de ordinære møtene også. KEK har ikke sekretærstøtte.. Kvalitetssikring av medlemmer skjer via 

kurs, litteratur og deltakelse på etikkseminar. 

 

AKTIVITETER 

Møter 

Det er holdt 7 ordinære møter i 2013.  

 

Behandlede saker 

I desember 2012 mottok KEK en sak, fremmet av en sykepleier fra medisinsk avdeling. Saken 

handlet om vold i nær relasjon og ble behandlet i januar 2013. KEK besluttet ikke å behandle den 

som KEK sak fordi den i stor grad omhandlet bestemmelser og plikter i Helsepersonelloven. 

Saken handlet om vold i nær relasjon. Imidlertid mente KEK at saken var viktig og av stor 

prinsipiell interesse, og KEK bestemte seg for å holde et seminar om dette temaet, se nedenfor 

om Arrangementer.  Når vi får saker, arbeider vi ut fra SME’ s sekstrinnsmodell for drøfting i 

KEK.  

I saker som handler om behandlingsavslutning og lignende konsulterer vi ”Nasjonal veileder for 

begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende”.  
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Arrangement 
På bakgrunn av mottatt sak nevnt ovenfor, bestemte KEK seg for å ha et fagseminar med tema 

«Overgrep og krenkelser.  Etiske og andre aspekter på vold i nære relasjoner.» Seminaret ble 

holdt på Helsehuset i Elverum 21. oktober. Foredragsholdere var Stortingsrepresentant Knut 

Storberget, påtaleleder/ politijurist Rolf Thoresen, overlege Jens Grøgaard og daglig leder ved  

Stiftelsen Hamar Krisesenter Carina Morland.  Seminaret samlet ca. 90 deltakere. Et resultat av 

seminaret var at KEK Elverum foreslår en SI - prosedyre ved mistanke om vold. Anmodning om 

å ha en SI prosedyre er sendt EK forvaltning, men så langt foreligger det ikke noe svar derfra.  

 

 
Eksterne kurs 

SISKEK inviterte lederne i KEK i SI til møte i Brumunddal 7. februar.  

Her ble det blant annet bestemt å arrangere et seminar på Gjøvik. Tor Willy Ruud Hansen var 

foredragsholder.  

 

Informasjon om lokalt KEK Elverum  

Det er gitt 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. Leder deltok på SME sitt høstmøte 

på Soria Moria 22-23 november. Høstmøtet var som vanlig utbytterikt og holdt  høgt faglig nivå. 

Høstmøtet er en viktig  felles møtearena for alle landets KEK.  

UTFORDRINGER OG MÅLSETTINGER FOR 2014 

 Det er fremdeles uttrykt ønske om mer samarbeid mellom KEK Hamar og Elverum, selv 
om det skal være en lokal KEK på hvert sted. Vi ønsker å styrke informasjonen mellom 

de to KEK, og oppfordre til å oppsøke hverandres arrangementer.  Man kan også se for 

seg samarbeid om arrangementer.  

 Andre utfordringer:   

Tid og ressurser er fremdeles en stor utfordring.  Ingen har dedikert tid til å sitte i 

komiteen. Man må altså ta av sin ordinære arbeidstid. Frammøtet til KEK er bra, men det 

er ofte vanskelig for legene å prioritere møtene i KEK.  Det er viktig å ha aktive leger i 

KEK og vi kan vanskelig se for oss å behandle saker i KEK uten lege til stede.  

KEK har en utfordring overfor sykehusets avdelinger når det gjelder å få saker. Dette   

      handler om hvor kjent KEK er, som igjen handler om hvor mye anledning   

      enkeltmedlemmer har til å drive PR- arbeid for å gjøre KEK kjent.   

Mandat for KEK er nå likt over hele landet. Mandater pålegger oss å ha sekretær. Vi har    

      pr. i dag ikke henvendt  oss til sykehusledelsen om dette. Sekretærbehovet er særlig  

      aktuelt når vi får saker, for eksempel knyttet til møtereferat og arkivering. 
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ØKONOMI  OG BUDSJETT 

 

Budsjettet var på 25000. Pengene har vært brukt til utgifter knyttet til arrangementet oktober.  

Primo var desember det så mye som kr. 10000 igjen iflg.  E. Johnsgaard. Seminaret ble mye 

billigere enn forventet fordi bare én av foredragsholderne tok honorar. En annen grunn til at det 

var igjen såpass mye kan være kursavgiften, men dette har jeg ikke gått nærmere etter  i 

sømmene.  

 

For KEK SI Elverum 6. februar 2014 

 

Guttorm Eidslott, leder 


