
  

 
 

ÅRSMELDING 2015 
 

Klinisk Etikk-komité, Sykehuset Innlandet, Gjøvik  
 
Komiteen har vært i virksomhet siden 1994. 
 
Medlemmer: 
Marit Steinsrud, intensivsykepleier, Intensivavdelingen, leder ( ordinært medlem fra november 2015) 
Ane Inger Bondahl Søberg, sykehusprest (permisjon fra august 2015) 
Anne Hvinden, sykehusprest (ny leder fra november 2015)  
Lars Olav Fjose, overlege, Akuttmedisinsk avdeling 
Aud Thoresen, seksjonsoverlege, avdeling for Indremedisin (permisjon) 
Tore Mellbye, overlege, avdeling for Indremedisin 
Else Braut Olaussen, sykepleier, Palliativt team  
Wenche Hauso, seksjonsoverlege, avdeling for Indremedisin   
Tom Pettersen, legmedlem   
Sigmund Kolltveit, overlege, Kirurgisk avdeling  
Karoline Marie Edgar-Lund, DPS 
Ragna Lovise Bjørke, sykepleier avdeling for Indremedisin  
May-Britt Haavi, sekretær  
 

Mandat: 

Klinisk etikk-komité er en del av sykehusets kvalitetsarbeid og skal:  

 Bidra til å høyne etisk bevissthet og kompetanse  

 Bidra til at pasienters og pårørendes møte med sykehuset blir best mulig 

 Være et forum for arbeid med å identifisere, analysere og løse etiske problem og dilemma 

knyttet til virksomheten  

 Gi råd på forespørsel om hvordan konkrete etiske problemer kan løses før en beslutning tas, 

eller drøfte erfaringer, verdier og hensyn i etterkant av en beslutning 

 Bidra til bevisstgjøring om etiske problemer knyttet til ressursbruk og prioritering 
 

Sammensetning: 

KEK skal være bredt, tverrfaglig sammensatt, og skal ha med kliniske beslutningstakere. Som 

hovedregel bør det være minst 2 leger og 2 sykepleiere. 

KEK bør ha en legrepresentant eller pasientrepresentant som medlem. 

KEK bør hvis mulig ha med en fagetiker med spesialkompetanse i medisinsk etikk. 

KEK bør, hvis mulig ha med jurist med helserettslig kompetanse. 

KEK skal ha leder og sekretær. Leder bør som hovedregel være en kliniker som står sentralt i 

kliniske beslutninger. 

 

Organisering, oppnevning og økonomi:  
KEK skal være frittstående og uavhengig i direkte linje til administrerende direktør 

Medlemmene av KEK oppnevnes av direktøren 

Leder og medlemmer oppnevnes for 4 år av gangen med mulighet for forlengelse 

 

KEK skal sikres nødvendige ressurser og ha et eget budsjett. 

- Leder og sekretær bør sikres rammer som gjør det mulig å ivareta arbeidet innenfor vanlig 

arbeidstid ved frikjøp / fristilling av annet arbeid 

- Medlemmene skal ha ressurser for å kunne tilegne seg nødvendig kompetanse i klinisk etikk 

ved kursdeltagelse, deltagelse i Høstseminaret og lignende. 

 

 



   
Arbeidsform: 

Alle kan henvende seg til KEK 

Komiteen bestemmer selv møtehyppighet og arbeidsform innen mandatets rammer, men skal ha 

mulighet for å samles på kort varsel i hastesaker. 

Komiteen skal skrive referater. 

Komiteen skal skrive årsrapport. 

Komiteens arbeid skal evalueres. 
 
Økonomi: 

 Klinisk etikk-komité får avsatt kr 25 000,- årlig til bøker, informasjonsmateriell, seminarer og 
godtgjøring til legmedlem. Leder har ansvar for kontering. 

 
Møter: 

 Komiteen har hatt tre møter.   

 Ett hastemøte  
 
Representasjon:  

 Leder har deltatt i SISKEK. 
 
Møteplan 2015: 
Komiteen har kun hatt to møter med varierende oppmøte. Det er fortsatt vanskelig å samle komiteen 
pga krevende arbeidssituasjoner.  Vil fortsette med månedlige møter i 2016.  
 
Aktivitet 2015: 

 Komiteen har hatt en hastesak i 2015. 

 Leder er medlem av Kvalitetsutvalget (DKPU). Har deltatt på enkelte møter.  Else Braut 
Olaussen er varamedlem. 

 Et medlem deltok på Høstseminaret på Soria Moria.  
 
Planer og målsetting for 2016: 

 Fortsette informasjonsarbeidet og synliggjøring av Etikk-komiteen i sykehusets avdelinger. 

 Arrangere etikkseminar vår 2016 og høst 2016. 

 Delta på Høstseminaret/Introduksjonskurs. 

 Samarbeid med de andre etikk-komiteene i Sykehuset Innlandet. 

 Være pådrivere for systematisk refleksjon i avdelingene. 

 Være tilgjengelige for undervisning og drøftinger i avdelingene på sykehuset.   

 Arbeide videre med frikjøp av leder/sekretær i KEK. 

 Fokus på området « omsorg for  pårørende og døende».  

 Fokus på telefonbruk på sykehuset. 

 Fokus på psykisk helsevern og rusbehandling 


