
ÅRSMELDING 2011 LOKAL KLINISK ETIKK KOMITE, SYKEHUSET INNLANDET, 
HAMAR 

Mandat 

Klinisk-etisk komité skal bidra til å øke etisk bevissthet, refleksjon og klinisk-etisk 
kompetanse i sykehuset ved å: 

1. Være en kvalifisert samtalegruppe hvor klinikere, prospektivt eller retrospektivt kan 
drøfte etiske problemstillinger fra klinisk praksis. Komiteen kan gi råd, men har ikke 
beslutningsmyndighet eller sanksjonsmuligheter. 

2. Bidra til å øke evnen til å identifisere, analysere og løse kliniske problemer i 
sykehuset generelt. Dette kan for eksempel skje gjennom temamøter/seminarer for 
sykehusets ansatte. 

3. Klinisk-etisk komité kan gi råd når det utarbeides prosedyrer med etiske 
implikasjoner i sykehuset. 

Organisatorisk plassering 

Komiteen skal være rådgivende for sykehusets kliniske avdelinger i Hamar. 

I saker som får konsekvenser for pasientbehandlingen, har komiteen uttalerett til 
sykehuseier. 

Komiteen rapporterer til SISKEK (evt. direkte til adm. dir.) 

Medlemmer - endringer i 2011 

Alexander Mills (leder), Marit Moen Høyer, Merete N Johnstad, Cecilie Nilsen Knut Fjæstad,  
Mona Iren Engebretsen (har hatt permisjon i 2011, hun kommer tilbake i 2012), Ragnvald 
Nydal  (har sluttet etter 3 års medlemskap), Per Bjerke (har pensjonert seg) , Tor-Arne Isene ( 
sluttet og tiltrådt ny stilling SI Sanderud, hvor han tiltrer KEK Psykisk helse), Susanne 
Sønderbo (er tilbake fra permisjon og skal fortsette i KEK  Hamar), Torbjørn Foldstad er 
velkommen som nytt medlem. 

Arbeidsform 

Alle ansatte kan henvende seg til komiteen. 

Medlemmene oppnevnes personlig, uten vararepresentanter, av adm. dir. 

Komiteen møtes minst seks ganger i året og oppmøte er obligatorisk. Komiteen eller deler av 
den må kunne tre sammen på kort varsel når det kreves.  

Medlemmene oppnevnes for tre år. Utskifting bør skje gradvis slik at kontinuiteten bevares. 
En bør tilstrebe stor grad av tverrfaglighet. 

Aktivitet 

Saker 
Komiteen har hatt få nye saker i 2011. Dette er tatt opp uformelt med Håvard Kydland. Kan 
være et tegn på økt kompetanse og mindre behov for ”formell registrering” av en sak. 

Likevel viktig å holde komiteen oppdatert og forberedt på saker som kan dukke opp.  

Mulig formelt innslag vedr. nye turnusleger og sykepleiere første dags orientering. 



 Muligheter for rutinemessige etikk kasus ved daglige fagmøter. 

Høydepunkt var besøket St Christophers Hospice i London mars 2011, se eget rapport.    

 

Temakveld 
Etter drøfting med KEK leder Elverum og Håvard Kydland så planlegges 
temakveld/seminardag til høsten 2012 for KEK Hamar. En planlagt kveld i 2011 måtte avlyses 
grunnet sykdom. Trolig nok med et arrangement hvert år, delt mellom Hamar og Elverum. 

Kurs 

Som leder deltok Mills på høstkonferansen på Soria Moria i november og seminar dag 
arrangert av KEK Elverum på Terningmoen.  

Planlegges  nytt medlemskurs for Torbjørn Folstad i 2012.  

Økonomi 

Komiteen har hatt et budsjett på kr 30 000. Pengene er brukt til medlemmers deltakelse på 
kurs og seminarer samt innkjøp av faglitteratur og besøk St Christophers Hospice, London. 

 

Planer og målsettinger for 2012  

Komiteen satser på å ha møter hver måned i 2012. Dersom vi ikke har innmeldte saker til 
møtene, vil vi jobbe med case.  

Vi satser på å arrangere temakveld for sykehusets ansatte i løpet av andre halvår. 

 

Det jobbes og med å få til en studietur for komiteen høsten i 2012. Foreløpig ser vi på ulike 
alternativ for tema og reisemål.   

 

For KEK ved SIHF Hamar 03. februar 2012, 

Alexander Mills,  leder 

 


