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ÅRSMELDING 2019, LOKAL KLINISK ETIKK KOMITE, SYKEHUSET INNLANDET, ELVERUM.  

SAMMENSETNING/MEDLEMMER  

Kirsten Mostue, spesialsykepleier intensivavdelingen, leder  
Aina Høgevold, spesialutdannet sykepleier medisinsk avdeling.  
Birgitte Skeie, sykepleier, ortopedisk post (ny fra mars ) 
Connie Lillekjendlie, onkologisk sykepleier, onkologisk poliklinikk (ny fra okt.) 
Grete Nylund, sykepleier nevrologisk poliklinikk (sluttet i desember) 
Guttorm Eidslott, sykehusprest, sekretær 
Janne Moen, fagsykepleier ortopedisk sengepost  
Jon Christiansen, seksjonsoverlege medisinsk avdeling (kardiologi) 
Line Kathrine Lund, seksjonsoverlege barn 
Sofie Lykke Herbro, spesialsykepleier intensivavd (ny fra mai) 
Thomas Chr Risom Olsen, ass. avd. overlege anestesi/ intensivavdelingen  
Tone Granseth, overlege medisinsk avdeling (nefrologi) 
 
KEK Elverum har ikke hatt eksternt medlem i 2019.   
 

ARBEIDSFORM 

KEK hadde 7 møter i 2019. Ved prospektive saker/ hastesaker er det behov for å kalle inn til møte på kort 
varsel utenom ordinær møteplan. Alle ansatte i sykehuset kan i prinsippet fremme saker. Møtene varer 
ca. 1 ½ time. Når KEK får saker tas det alltid referat. Det skrives for øvrig referat fra alle typer møter.   

AKTIVITETER 

Møter 
Det ble holdt 8  møter i 2019. Møtedatoene var: 10.januar, 13. februar (drøfting av case), 20. mars, 9. 
mai,  
4. september (drøfting av case), 6. oktober (drøfting av case),  24. oktober, 18 desember   Det er skrevet 
møtereferat fra alle møtene.  

 
Behandlede saker 
KEK har behandlet 3 saker  formelt i 2019. Ikke referert i denne utgaven av årsmeldingen  

 

 

 

 
Egne arrangement: Ikke hatt eget arrangement i 2019.  
 
Eksterne kurs 
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2 fra KEK deltok på Innføringskurs Praktisk etikk i helsetjenesten  28.-29. oktober 
5 fra KEK deltok på Nasjonalt høstseminar for kliniske etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten  
14. – 15. november 2018.  
 

Kompetanseheving for medlemmene:  
Kvalitetssikring av kompetansen i KEK skjer hovedsakelig via enkelte kurs (se forrige avsnitt), noe 
litteraturgjennomgang og casedrøftinger.  Det har vært og er et mål at flest mulig deltar på SME sitt 
høstseminar på Soria Moria.  
Alle medlemmene i KEK skal ha «grunnboka» Medisinsk og helsefaglig etikk. Nye medlemmer får boka 
utlevert.  
Et KEK-medlem deltok i en samling for etikk veiledere i SME – regi  9. mai.  
2 fra KEK deltok under overrekkelsen av St. Olavs orden til Reidun Førde i Oslo  5. sept. 
4 fra KEK deltok på en felles fagdag i etikk for Sykehuset Innlandet  16. okt. med Thor Willy Ruud Hansen 
på Gjøvik  
 
 
Synliggjøring av KEK 
KEK presenterer seg skriftlig med en felles brosjyre for Elverum og Hamar.  Brosjyren skal finnes på 
vaktrom og andre steder der det er aktuelt å ha den.  Det er også laget et elektronisk henvisningsskjema 
(etter modell fra Helse Finnmark) som ligger i Sykehuset Innlandets kvalitetssystem.  
KEK opplever at det er høy terskel for å få henvist saker.  
Noen avdelinger har kommet i gang med etiske refleksjonsgrupper (én medisinsk sengepost, ortopedisk 
post, intensivavdelingen), andre avdelinger har planer om å starte opp med dette. Refleksjonsgruppene 
ledes av KEK – medlemmer.  
 
Annet:  
Verken leder eller sekretær har frikjøp for KEK – arbeid. Av den grunn blir det lite tid til f.eks. å 
promotere KEK rundt i ulike avdelinger. Arbeidet i KEK gjøres oppå alt annet.  
Til første møte i 2019 inviterte KEK assisterende divisjonsdirektør. Det ble en god dialog med 
divisjonsledelsen, som klart uttrykte sin støtte til KEK arbeidet.  
KEK er opptatt av at det rekrutters nye inn i KEK- arbeidet. Således har KEK nå en «overlappingsperiode» 
med 3 nye medlemmer.  

UTFORDRINGER OG MÅLSETTINGER FOR 2020 

 Kontinuere kompetanseheving for medlemmene. Forsøke å sikre faglig etisk kvalitet på drøftingene. 

 Fortsette med å gjøre KEK kjent i sykehuset –  et kontinuerlig arbeid. 

 Støtte og oppmuntre til etablering av etiske refleksjonsgrupper på avdelingene (KEK må ut dit 
dilemmaene oppleves)  

 Fortsatt fokus på  KEK’s bidrag i LIS-programmet. 

 Opprettholde kontakten med KEK SI Hamar (som er i samme divisjon som KEK Elverum).  

 Prioritere KEK- møtene så sant det lar seg gjøre. (Når KEK får saker er det meget godt tverrfaglig 
oppmøte, noe som også er nødvendig for å kvalitetssikre saker og referatet fra drøftingen).  

ØKONOMI OG BUDSJETT 
 

Bevilgning fra SI sentralt var på 25000. Vi var antakelig godt innenfor budsjett når Soria Moria er betalt. 
Nøyaktig status er ikke tatt opp.  
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For KEK SI Elverum januar 2020 
 

Kirsten Mostue, leder (sign)                           Guttorm Eidslott.   sekr.(sign.) 


