
   
  

 
 

  

 

ÅRSMELDING 2011, LOKAL KLINISK ETIKK KOMITE, 
SYKEHUSET INNLANDET, DIVISJON GJØVIK 

 
Klinisk Etikk-komité, Sykehuset Innlandet, Gjøvik  

 
Komiteen har vært i virksomhet siden 1994. 
 
Medlemmer: 
Marit Steinsrud, intensivsykepleier, Intensivavdelingen, leder 
Ane Inger Bondahl Søberg, sykehusprest (ny fra høsten 2011) 
Lars Olav Fjose, seksjonsoverlege, Akuttmedisinsk avdeling 
Aud Thoresen, seksjonsoverlege, avdeling for Indremedisin (permisjon) 
Else Braut Olaussen, sykepleier, Palliativt team (permisjon fra høst 2011) 
Even Reinertsen, seksjonsoverlege, avdeling for Indremedisin   
Wenche Hauso, ass.lege, avdeling for Indremedisin   
Tom Pettersen, legmedlem   
Yasir Malik, assistentlege, Kirurgisk avdeling   
Roger Munkvold, enhetsleder, GVK DPS   
Ragna Lovise Bjørke, sykepleier avdeling for Indremedisin (fra høst 2011) 
May-Britt Haavi, sekretær  
 
Mandat: 

 Fremme samtale og refleksjon om etiske problemstillinger og moralske dilemmaer knyttet 
til pasientbehandlingen. 

 Medvirke til at kunnskap fra pasient og brukerundersøkelser gir grunnlag for videre-
utvikling av helsetjenesten. 

 Gi informasjon og råd av klinisk etisk karakter. 

 Bidra til å høyne den kliniske etikkompetansen ved sykehuset. 

 Bidra til å øke bevisstheten om etiske problem knyttet til ressursbruk og prioritering slik 
at bruk av knappe ressurser kan skje med størst mulig grad av rettferdighet. 

 Utvikle overordnede prosedyrer. (For eksempel HLR).  

 Medvirke til at pasient og pårørende får et best mulig møte med sykehuset. 
Lov om Spesialisthelsetjenesten av 2. juli 1999 pålegger spesialisthelsetjenesten å yte 
tjenester for primærhelsetjenesten. Etikk-komiteen kan bidra der det er ønskelig. 

 
Organisatorisk plassering: 
Administrerende direktør utpeker medlemmene i samråd med Etikk-komiteen. 
I saker som får konsekvenser for pasientbehandlingen, har komiteen uttalerett til sykehusets eier. 
Komiteen rapporterer til direktør. 
Komiteen leverer årsrapport til SISKEK (Sentral Klinisk Etikkomité SI).  
 
Målgrupper: 
Klinisk Etikk-komité skal være rettet mot helsepersonell, pasienter og pårørende ved sykehuset. 
 
Arbeidsform: 
Alle ansatte ved sykehuset, pasienter og pårørende kan henvende seg til komiteen. Henvendelsen 
kan skje både skriftlig og muntlig. 



   
Komiteen har et ønske om å kunne konstitueres på kort varsel. 
Komiteen har fast møtedag første torsdag i måneden (unntatt juli og august). 
 
Økonomi: 

 Klinisk etikk-komité får avsatt kr 20 000,- årlig til bøker, informasjonsmateriell, seminarer 
og godtgjøring til legmedlem. Leder har ansvar for kontering. 

 
Møter: 

 Komiteen har hatt 5 ordinære møter. 
 
Representasjon:  

 Leder har deltatt i SISKEK. 
 
Møteplan 2011: 
Komiteen har hatt månedlige møter med varierende oppmøte. Vil fortsette med månedlige møter 
i 2011.  
 
Aktivitet 2011: 

 Det ble avviklet seminar 1. februar med Trond Markestad ”Nasjonal veileder for 

avsluttende behandling av alvorlig syke og døende”. Seminaret hadde god oppslutning 
fra flere faggrupper.  

 Komiteen har hatt en prinsipiell sak i 2011. 

 Hatt undervisning på ulike avdelinger på sykehuset. 

 Deltakelse på Schjelderupseminaret på Nansenskolen på Lillehammer for to fra KEK-
Gjøvik. 

 En av komiteens medlemmer deltok på Introduksjonskurs på Soria Moria. 

 Leder og to til av komiteens medlemmer deltok på høstseminaret. 

 En av komiteens medlemmer har vært med i arbeidsgruppe for utarbeidelse av generelle 

etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst. 
 
Planer og målsetting for 2012: 

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

 Avventer nasjonalt felles mandat.   

 Arrangere etikkseminar vår og høst 2012. 

 Delta på Høstseminaret/Introduksjonskurs. 

 Samarbeid med de andre etikk-komiteene i Sykehuset Innlandet. 

 Være pådrivere for systematisk refleksjon i avdelingene. 
 


