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Årsmelding 2017 for lokal klinisk etikk komite, Sykehuset Innlandet, Hamar. 

SAMMENSETNING/MEDLEMMER  

Alexander Mills, legespesialist 1 geriatri, med. avd., Leder av KEK 

Cecilie Nilsen, avdelingssykepleier kir. H 4 

Espen Thorsrud; avd. leder Frisk HMS, eksternt medlem 

Guttorm Eidslott, sykehusprest divisjon Elverum- Hamar 

Marit Moen Høyer, overlege anestesiavd, Hamar 

Maren Anne Berglund, overlege med. avd., palliativt team 

Merete Johnstad, ass. avdelingssykepleier, intensivavd.   

Mona Iren Engebretsen, fagspl. med H2 

Ragnvald Nydal, overlege kir. avd.  

 

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

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

også en del møtereferater.  

AKTIVITETER 

Møter 

KEK Hamar har i 2017 gjennomført 16 møter, hvorav 4 ekstraordinære i forbindelse med 

henviste prospektive saker. Møtedatoene var 2. februar, 8. februar, 16. februar, 6. april, 27. apr., 

18. mai, 1. juni, 31. aug., 4. sept., 28. sept., 26. okt., 16. nov., 23. nov., 30. nov., 7. des., 14.des. 

 

Behandlede saker 

Sak 1) Psykisk og fysisk utviklingshemmet mann (ikke samtykkekompetent) med restriktiv 

lungelidelse og residiverende luftveisinfeksjoner.  Det etiske spørsmålet gjaldt om det var riktig å 

gi ham respiratorbehandling. KEK understreket at behandlingen ikke måtte påføre og forlenge 

lidelse.  Respiratorbehandling ble oppfattet som nytteløs behandling og frarådet.  

KEK anbefalte at pasientens nærmeste pårørende måtte informeres om pasientens leveutsikter og 

gitt tid til å akseptere dette.  
 

Sak 2) Det etiske problem var diskrepans mellom behandlende legers oppfatning av hva som var 

riktig medisinsk behandling og hva pasient/pårørende ønsket og hvilke konsekvenser dette ville 

få. Videre spørsmål om pasienten var samtykkekompetent og om det var hjemmel for 

tvangsbehandling.  Hvordan gi helsehjelp til pasienter som motsetter seg behandling.  

 

Sak 3) Henvist sak til KEK gjaldt en konflikt mellom personalet på sengepost og pårørende til en 

kvinne i siste fase av en kreftsykdom. Pårørende var uenige i behandlingen og personalet følte at 
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de ikke fikk gitt pasienten god palliativ behandling fordi pårørende ikke innså at hun var døende. 

Dette ble en veldig belastning for behandlingsteamet som følte seg lammet. KEK ga råd om at 

man måtte snakke med pasienten alene og følge hennes ønsker.  
 

ARRANGEMENT 

Internt.  

Moral Case Deliberation (MCD - drøfting) er innført som etisk verktøy i intensivavdelingen.  

Marit Moen Høyer har vært prosjektleder. Dette er et lavterskeltilbud til kliniske avdelinger om 

hjelp fra utenforstående, etisk skolerte personer (KEK medlemmer) til å drøfte pasientrelaterte 

etiske dilemmaer i behandlingsteamet. Modellen har vi fra Vrije Universitet i Amsterdam som 

KEK besøkte i 2016.  

Intensivavdelingen har vært en slags pilot. Prosjektet er godt forankret i avdelingsledelsen. MCD 

drøftinger ble holdt 7. februar og 16. juni.  Maren Anne Berglund og Guttorm Eidslott var 

facilitatorer fra KEK. Opplegget har blitt godt mottatt.  

Eksterne konferanser og lignende  

SISKEK – seminar Brumunddal (felles etikk arrangement for hele Sykehuset Innlandet). Tema 

var «Likeverdige helsetjenester»).  

SME sitt årlige høstmøte på Soria Moria.  

 

ANNET 

Kompetanseheving for medlemmene:  

Kvalitetssikring av medlemmer skjer hovedsakelig via enkelte kurs, litteraturgjennomgang og 

casedrøftinger.  Det har vært og er et mål at flest mulig deltar på deltakelse på SME sine 

høstseminar på Soria Moria. To fra gruppen deltok der i 2017.  
 

 

Synliggjøring av KEK 

KEK presenterer seg skriftlig med en felles brosjyre for Elverum og Hamar.  Brosjyren skal 

finnes på alle 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. 

 

Informasjon om lokal KEK Hamar 

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.  

 

 

UTFORDRINGER OG MÅLSETTINGER FOR 2018 

 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 KEK.  

 Videreføre MCD i sykehusets intensivavdeling. Foreslå MCD i flere avdelinger og 

evaluere opplegget undervegs.  
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REGNSKAP OG BUDSJETT 

Budsjettet for 2017 var på 25000.  

 

 

For KEK SI Hamar, 2. februar 2018 

 

 

Alexander Mills (sign), leder   Guttorm Eidslott (sign) sekretær 

 


