
ÅRSMELDING 2019       
Klinisk Etikk komite, Sykehuset Innlandet, Gjøvik 
 

Komiteen har vært i virksomhet siden 1994.  

 

Medlemmer:  

Ane Inger Bondahl Søberg, sykehusprest, KEK- leder 

Hege M Øversveen, sekretær, kirurgen.  KEK-sekretær 

Hod Stern, seksjonsoverlege, Akuttmedisin 

Tom Pettersen , legmedlem 

Marthe Ulven, LIS , Gynekologisk avdeling 

Steinar Sulheim, overlege, Kirurgisk avdeling 

Kjetil Weyde , seksjonsoverlege, Indremedisin 

Maja Kise Halvorsen, sykepleier, Palliativt team 

Eli Klevengen, intensivsykepleier, Intensiv 

Anne Kari Dalsveen, sosionom 

Bjarte Onsrud, LIS, Akuttmedisinsk avdeling 

Jane Bergum Magnussen, sykepleier, medisin 1E 

Helene Nordang Bjørnstad, sykepleier, medisin 1E (vara for 1E) 

Hege Skundberg, sykepleier, mottakelsen 

 

Mandat:  

Klinisk etikk komite 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 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 en jurist med helserettslig kompetanse. 

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

kliniske beslutninger.  

 

 

 

 



 
Organisering, oppnevning og økonomi:       

KEK skal være frittstående og uavhengig av 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 

arbeids ved frikjøp/fristilling av annet arbeid 

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

ved kursdeltakelse, deltakelse i Høstseminar o.l.  

 

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 komite får avsatt 25 000,- årlig til bøker, informasjonsmateriell, seminarer og 

godtgjøring til legmedlem. Leder har ansvar for konteringen.  

 

Representasjon:  

 Leder er fast medlem av SI-KEK. Leder har en vararepresentant for SI-KEK hvis ikke denne kan 

møte. 

 Hvert enkelt medlem skal synliggjøre og representerer KEK på sykehuset. 

 

Møteplan/aktivitet 2019: 

Komiteen har gjennomført månedlige møter i 2019. 

En hastesak ble meldt inn i mai 2019. 

Det ble arrangert høstseminar for SI-ansatte 16.10.2019 med foredragsholder Thor Willy Ruud 

Hansen, første halvdel av seminaret gjennomført med kun SI- KEK-medlemmer (inviterte: Gjøvik, 

Lillehammer, Hamar, Elverum, Tynset, psykiatrisk divisjon samt ledelsen i SI-KEK). Det var åpent for 

alle SI-ansatte på siste halvdel av seminaret. Her ble det presentert en case samt gjennomført 

etikkdrøfting. Det var god respons på seminaret og vel gjennomført. 

Komiteen har hatt «stand» med utdeling av brosjyrer og synliggjøring av komiteen. 

3 medlemmer deltok på Høstseminaret i regi SME i 2019. 

 

 

 

 

 



 
 

Planer og målsetting for 2020: 

 Fortsette informasjonsarbeidet for å heve etikkarbeidet og synliggjøring av etikk-komiteen i 

sykehusets avdelinger samt ledelse. 

 Arrangere seminar for SI-ansatte vår og høst 2020. 

 Stå på «stand» for å dele ut brosjyrer samt synliggjøre komitemedlemmene. 

 Presentere CASE`r under månedlige komitemøter slik at vi får mengdetrening og øver oss på 

å bruke 6 trinnsmodellen, og foreta etiske refleksjoner. 

 Heve kompetansenivået og fagutviklingen i komiteen. Bl.a ved å delta på innføringskurset og 

høstseminaret i regi SME. 

 Samarbeid med de andre etikk-komiteene i Sykehuset Innlandet. 

 Være pådrivere for systematisk refleksjon i avdelingene. 

o Arrangere informasjonsmøter på de ulike avd. for å synliggjøre etikkarbeidet. 

o Være tilgjengelige for undervisning og drøftinger i de ulike avdelingene. 

 Arrangere sosial sammenkomst innad i komiteen for å skape samhold i gruppa.  

 Fokus på området «forhåndssamtalen». 

 Følge planen som vi har satt opp i et Årshjul for 2020, gjennomføre aktuelt arbeid/planer for 

inneværende år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjøvik 21.02.2020 

 

 

 

 

Hege Marie Moen Øversveen     Ane Inger Bondahl Søberg 

KEK-sekretær      KEK-leder 


