
Årsrapport: Hamar KEK, 2012. 

Medlemmer: 

Alexander Mills (leder), Marit Moen Høyer, Cecilie Nilsen, Mona Engebretsen, Merete Johnstad,  

Torbjørn Folstad, Eva Gravdahl, Guttorm Eidslott, og  Espen Thorsrud. 

Vi har fått flere nye medlemmer i år. Knut Fjæstad  ble pensjonist,og  Eva Gravdahl fra palliativt team 

går inn for ham. Eva har mange års erfaring  fra både allmennpraksis og nå  i spesialist tjenesten.  

Susanne Sønderbo har sluttet og Guttorm Eidslott går inn for henne. Guttorm er allerede KEK leder 

for SI Elverum og synes det er spennende å ha innblikk i to ulike KEK’er. 

Videre har vi vært heldig å  få  Espen Thorsrud fra kreftforeningen inn  som lekmannsrepresentant. 

Han har mye erfaring fra vanskelige  pasientsaker og gir oss et meget nyttig  synspunkt utenfra.  

Mona Engebretsen er  tilbake fra sin permisjon med mange nye og konstruktive  tanker. 

Vi ønsker alle våre nye medlemmer velkommen og ser fram til et godt samarbeid. 

Aktivitet:  

Det har vært regelmessige møter, i alt 8, i komiteen i løpet av  2012. Aktiviteten i år har vært noe 

preget av utskiftningene i gruppa. Vi har ikke hatt reelle saker og har diskutert grunnen til det. 

Leder Alexander Mills  deltok  på  SISEK (Sykehus Innlandet Sentral Klinisk Etisk Komite)’s seminar  på 

Lillehammer i mars  2012. Hoved-foredragsholder var professor Reidun Førde.  Hun hadde, som hun 

selv bemerket, overraskende stort publikum. Seminaret var godt organisert og tiltrakk mye 

helsefaglig personell. Ros til Elisabeth Johnsgaard, sekretær, som hadde dette ansvaret og 

assisterende divisjons- direktør Håvard Kydland  som snakket om fremtidens KEK- funksjon.  

Kydland var ikke bekymret over at det var kommet så få saker til Hamar KEK. Han vil at vi forsetter 

som individuelle KEK enheter foreløpig, men foreslår  økt samarbeid med Elverum når det gjelder 

årlige seminarer.  

Vi planlegger kveldseminar for sykehus-ansatte om” Brukermedvirkning” med Trond Hilmersen og 

Geir Berg den 14.03.2013. Dette seminar ble utsatt fra høsten i fjor pga sykdom. Vi skal invitere både 

Hamar og Elverum ansatte.   

Vi var representert ved  Soria  Moria- kurset i november  med  Alexander , Eva ,Guttorm og Espen. 

Vellykket seminar og meget inspirerende, som i alle år. 

Videre har vi kjøpt flere bøker til oppslag. 

Budsjett: 

Vi har holdt oss innen rammet 25 000 NOK med noen kroner som er ikke brukt dette året.  

Pengene er brukt til kursvirksomhet for medlemmer og kjøp av nødvendige og oppdaterte bøker.  

  



Konklusjon:  

Vi forsøker å høyne aktivitetsnivået i det nye året.  

Vil arbeider videre med å få på plass jurist til seminaret i mars 2013.  

Vi vil gå inn for å informere bedre om oss selv slik at vi benyttes våre reelle saker som kommer 

opp.  

En ny studietur kan også være aktuell i år. Dette vil styrke samholdet innad i komiteen. Det er også 

viktig å holde kontakt med det etiske lederskap i UIO og andre KEK medlemmer fra hele Norge. 

Vi skal forsetter med regelmessige møter i komiteen og øve på  anonymer saker plukket fra daglige 

hendelser,  eller fra  internett siden til sentrale etiske forum. Slik holder vi oss i beredskap. 

Vi planlegger å introdusere en klinisk etisk kasuistikk som en regelmessig del av daglige opplæring  

ved gruppe/avdelings møter.  

Dette forslag vil bli presentert for de medisinske og kirugiske avdelingssjefer /overlegene.  

Vi ser også behov for rutinemessige informasjon til alle nye leger, sykepleierer og studenter. 

 


