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ÅRSMELDING 2015, LOKAL KLINISK ETIKK KOMITE, SYKEHUSET INNLANDET, 

ELVERUM.  

SAMMENSETNING/MEDLEMMER  

Kirsten Mostue, spesialsykepleier intensivavdelingen, leder fra 13. mai 2015 

Guttorm Eidslott, sykehusprest, leder t.o.m. 12.mai  2015 

Mette Lindstad, sykepleier medisinsk avdeling 

Thomas Chr Risom Olsen, overlege anestesi/ intensivavdelingen  

Line Kathrine Lund, overlege barn 

Jon Christiansen, overlege medisinsk avdeling (kardiologi) 

Janne Moen, fagsykepleier ortopedisk sengepost  

Grete Nylund, sykepleier nevrologisk poliklinikk 

Tone Granseth, overlege medisinsk avdeling (nefrologi) 

Reidun Hov, 1 amanuensis Høgskolen i Hedmark. Eksternt medlem (sluttet 19. august 2015) 

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 vært aktuelt i 2015. 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 for øvrig  

referat fra alle typer møter. Undertegnede har hatt en begrenset sekretærfunksjon fra andre halvår 

2015. Kvalitetssikring av medlemmer skjer via kurs, litteratur og deltakelse på etikkseminar. 

 

AKTIVITETER 

Møter 

Det ble holdt 9 møter i 2014. Møtedatoene var 5. januar (ekstraordinært), 4. februar, 18. mars, 30. 

april (ekstraordinært), 13. mai, 10. juni, 19. august, 23. september, 28. oktober, 2. desember. Det 

er skrevet møtereferat fra alle møtene.  

 

Behandlede saker 

KEK har behandlet 2 saker i 2015.   

Sak 1 Ble oversendt KEK fra Barn 30. desember 2014 og behandlet 9. januar 2015 i 

ekstraordinært møte. 

Sak 2 ble oversendt KEK 24. april fra medisinsk avdeling og ble behandlet 30. april i 

ekstraordinært møte.  

Ved begge møter ble behandlingsansvarlig lege invitert til KEK for å gi en muntlig redegjørelse 

for det etiske dilemmaet. Et kjernepunkt i begge saker var om pårørende kan bestemme hva slags 

behandling deres nærmeste skal ha eller ikke ha. Både «Veilederen» og Fylkesmannen er helt 
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klare på at pårørende ikke skal ha beslutningsansvar og ta avgjørelser som gjelder behandlingen, 

men at de skal tas med på råd.  Når det er tatt en bestemmelse skal den settes ut i livet raskest 

mulig, slik at pasienten ikke påføres unødig lidelse.  

Saken fra barn gjaldt en familie med minoritetsbakgrunn, og det ble viktig å sette seg inn i deres 

tenkemåte når de hadde alvorlig sykt barn. I dette inngikk også religiøse forhold.  

 

 

Arrangement 
Det ble gjennomført en felles veiledning med Thor Willy Ruud Hansen 13.april i Elverum. Her 

møtte begge KEK’er, og la fram hver sin sak.  Denne veiledningen fikk meget gode 

tilbakemeldinger, og det er ønske om å ha tilsvarende senere.  

 

Eksterne kurs 
Schjelderupseminaret, Lillehammer 3. – 4.  juni «Mellom kall og tall». Kirsten og undertegnede 

deltok.  

Kirsten, Mette, Grete og Guttorm deltok på høstmøte for kliniske etikk komiteer på Soria Moria 

9. og 10. november. Høstmøtet var som vanlig utbytterikt og holdt høgt faglig nivå. Høstmøtet er 

en viktig felles møtearena for alle landets KEK’er.  

 

Kompetanseheving for medlemmene:  

I høst prioriterte vi deltakelse på SME sitt høstmøte og  litteraturstudier.  Alle medlemmene i 

KEK  har  ”grunnboka” Medisinsk og helsefaglig etikk , og vi startet opp med bokas prinsipielle 

del. .  

UTFORDRINGER OG MÅLSETTINGER FOR 2016 

 Gjøre KEK kjent i sykehuset – et kontinuerlig arbeid. 

 Fortsette og utdype kontakten med KEK SI Hamar 

 Prioritere KEK- møtene så sant det lar seg gjøre. Når vi får saker er det meget godt 

tverrfaglig oppmøte, noe som også er nødvendig for å kvalitetssikre saker  og referatet fra 

drøftingen.  

 Arrangere seminar lokalt: «Når noe går galt.». Stian Westad og Terje Mesel. Dato:10. 

mai.  

 

ØKONOMI  OG BUDSJETT 

 

Bevilgning fra SI sentralt var på 25000. Pengene har vært brukt til utgifter knyttet til 

internseminaret med Thor Willy Ruud Hansen og deltakelse på Schjelderupseminaret og 

Høstmøtet på Soria Moria.  

For KEK SI Elverum januar  2016 

 

Kirsten Mostue  leder (sign.) 

 

Guttorm Eidslott  sekr.(sign.)  


