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Årsmelding 2015 for lokal klinisk etikk komite, Sykehuset Innlandet, Hamar. 

SAMMENSETNING/MEDLEMMER  

Alexander Mills, legespesialist 1 geriatri. Leder av KEK 

Mona Iren Engebretsen, fagspl. med H1 

Cecilie Nilsen, avdelingssykepleier kir. H 4 

Ragnvald Nydal, overlege kir. avd.  

Torbjørn Folstad, overlege kir. avd.  

Merete Johnstad, ass. avdelingssykepleier, intensivavd.   

Marit Moen Høyer, overlege anestesi/ intensivavd. 

Guttorm Eidslott, sykehusprest divisjon Elverum- Hamar 

Espen Thorsrud; avd. leder Frisk HMS, eksternt medlem 

 

Både Ragnvald Nydal og Torbjørn Folstad er medlemmer i KEK, etter Folstad kom tilbake til SI 

Hamar som spesialist i kirurgi.  

Sekretærfunksjonen: Cecilie Nilsen setter opp møteplanen i elektronisk kalender for hele året. 

Undertegnede sender ut sakliste til møtene og tar stort sett referat. Marit  Moen Høyer skriver 

også en del møtereferater.  

AKTIVITETER 

Møter 

KEK Hamar har i 2015 gjennomført 11møter, hvorav to ekstraordinære i forbindelse med 

henviste prospektive  saker. Møtedatoene var: 26. februar, 10. april, 30. april, 13. mai, 2. juni, 26. 

juni (ekstraordinært) 27. august, 8. september (ekstraordinært), 29. oktober, 26. november, 10. 

desember. Det foreligger referat fra alle møtene, bortsett fra 13. mai.  

 

Behandlede saker 

a) En sak ble henvist i desember 2014 og ble behandlet på nyåret (15. januar). Denne saken ble 

avvist som KEK- sak, og begrunnelsen for dette ble meddelt den aktuelle avdelingen 

 

b) Ny sak der spørsmålet gjaldt etiske forhold vedrørende innlegging av PEG på en pasient uten 

samtykkekompetanse, og om beslutning om å legge inn PEG var medisinsk og etisk forsvarlig.  

Etter å ha utredet medisinsk forsvarlighet presiserte KEK at avgjørelsen om det skal legges inn 

PEG eller ikke, skal tas av behandlingsteamet (Jfr. Veilederen s. 19). Dette mente KEK ville 

virke avlastende på pårørende, ansatte og andre som var i relasjon til pasienten. Saken belyste 

betydningen av god kommunikasjon med pasienter og pårørende og samhandling mellom ulike 

nivåer i helsetjenesten.  
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c) Den siste saken gjaldt en tidligere behandlet KEK sak og som nå kom tilbake med nye 

problemstillinger. Behandlingsansvarlig lege ønsket KEK’s vurdering av behandlingsnivå og en 

potensiell endring av behandlingsmål gjennom begrensning av livsforlengende behandling. KEK 

var enige om at intensivbehandling ville være meningsløs for denne pasienten, grunnet 

langtkommen alvorlig sykdom uten mulighet for kausal behandling. Intensivbehandling vil kunne 

gi pasienten enda mer plager og ingen bedring av tilstanden. Hjerte/lungeredning vil forlenge en 

plagsom dødsprosess og ble heller ikke anbefalt.  

KEK anså at det viktigste for denne pasienten ville være lindrende behandling for eksempel 

gjennom henvisning til palliativt team. KEK viste her til den nasjonale veilederen for 

beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling (2013) der det står: «Når 

pasienten mangler samtykkekompetanse er det sentrale hva som er i pasientens interesse og hva 

pasienten ville ha ønsket. Det er den behandlingsansvarlige legen som må gjøre den endelige 

vurderingen, eventuelt etter en fornyet vurdering eller drøfting i KEK».  Helsepersonellet/ 

behandlingsteamet kan følgelig ikke pålegges å gi livsforlengende behandling som er hensiktsløs. 
 

ARRANGEMENT 

Eksterne konferanser og lignende  

Schjelderupseminaret Lillehammer 3.- 4. Juni: «Mellom kall og tall».  Guttorm deltok 

Nasjonalt høstseminar for klinisk etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten» ved Soria Moria 

hotell og konferansesenter: Alexander, Merete, Mona, Marit og Guttorm  deltok.   
 

Internt arrangement 
Det ble gjennomført en felles veiledning sammen med KEK SI Elverum. Veiledningen var 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. Noe KEK Hamar fikk veiledning på er hva vi gjør  med opplysninger som kommer inn 

fra sidelinjen via media, og som vi på grunn av taushetsplikten ikke kan kommentere 
 

 

ANNET 

Informasjon om lokal KEK  

KEK ønsker å få henvist saker, og vi ønsker at KEK skal være godt  kjent i sykehuset. Dette er et 

kontinuerlig arbeid og vi ønsker å bli brukt selv om ressursene vår ikke er store.  

Vi har laget en felles brosjyre for de to KEK’er i vår divisjon. I likhet med KEK Elverum vil vi 

sende ut siste versjon av vår brosjyre sammen med skjemaet «Henvisning til drøfting i klinisk 

etikk komité».  Kirsten Mostue i Elverum har tatt initiativ for å legge den inn i kvalitetssystemet 

og Cecilie foreslår at den kobles til DIPS i tillegg. 

 

Kompetanseheving  
Foregår ved erfaringsutveksling på ordinære møter, kurs, seminar og lesing av aktuell litteratur. 
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UTFORDRINGER OG MÅLSETTINGER FOR 2016 

 Fortsette med å gjøre KEK kjent i vårt sykehus, slik at KEK blir brukt etter sitt formål og 

pasienter, pårørende og sykehuset har nytte av den.  

 Faglig tur til Amsterdam i april der vi skal møte helsepersonell som er hhv for og mot 

legeassistert selvmord, såkalt aktiv dødshjelp 

 Internt seminar for ansatte i SI Hamar. Workshop, casedrøfting i grupper.  

REGNSKAP OG BUDSJETT 

Budsjettet for 2015 var på 25000. En del av summen er øremerket for virksomhet i 2016 

(studietur  til Amsterdam).  

 

 

For KEK SI Hamar, 20.januar 2015  

 

Alexander Mills (sign), leder  

 


