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Årsmelding 2013 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. (ny) 

Merete Johnstad, spesialsykepleier 1, intensivavd.   

Guttorm Eidslott, sykehusprest divisjon Elverum- Hamar 

Marit Moen Høyer, overlege anestesi/ intensivavd. 

Espen Thorsrud; eksternt medlem 

 

Torbjørn Folstad har reist i sentral tjeneste på AHUS og blir borte ca 2 år, Ragnvald Nydal er 

inne som vikar for ham.   

Eva Gravdahl har sluttet, KEK Hamar har ikke fått noen erstatter for henne. 

AKTIVITETER 

Møter 

KEK Hamar har hatt regelmessige møter hele 2013, ca annenhver måned, oftere ved behov. Hvis 

det meldes sak, kan KEK kalles inn på kort varsel.  På møtene har vi blant annet diskutert etiske 

problemstillinger ut i fra fiktive saker.  

Hvert medlem har hatt ansvar for ”program” til ett møte og dette har fungert ganske godt. Vi 

diskuterte også noen saker knyttet til avdelingene som ikke ble fremmet som  formelle KEK-

saker.  

Møtedatoene var: 31. januar, 28. mars, 30. mai, 13. juni, 29.august, 31. oktober og 12. desember, 

alle ganger kl. 1430 – 1500.  

 

Behandlede saker 

KEK har formelt behandlet to saker i 2013.  Den første saken hadde samhandlingsaspekter, og 

det ble en nyttig samtale i KEK om hvordan 1. og 2. linjetjenesten kan arbeide sammen mot felles 

mål.  

Sak nr 2 dreide seg om uenighet i behandlingsapparatet internt. I svaret fra KEK anbefales det å 

gi tid og rom for nødvendig refleksjon og tverrfaglig samarbeid. 

  

KEK diskuterte også etiske aspekter ved en klagesak, men denne ble ikke formelt behandlet som 

KEK – sak.  
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Arrangement 

Kveldsseminar om brukermedvirkning ble arrangert 14.3.13 kl 18-20 i psykiatrisk møterom.   

Trond Hilmersen, leder av Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet, snakket om hva som ligger i 

begrepet brukermedvirkning og hva dette betyr for pasienter og pårørende.  

Geir Berg, jurist i Sykehuset Innlandet snakket om følgende:  

Hva sier pasientrettighetsloven om hvilke rettigheter pasienten har til brukermedvirkning?  

Hvilke krav stiller helsepersonelloven til oss som helsearbeidere til å etterkomme pasientens 

medvirkning i behandling?  

Seminaret samlet i underkant av 40 personer.  

 

Eksterne kurs. 

Cecilie Nilsen, Espen Thorsrud, Alexander Mills og Guttorm Eidslott deltok på 

Schjelderupseminaret ved Nansenskolen 11. og 12. juni. Temaet var ”Tillit”. 

  

Alexander Mills, Mona Engebretsen og Guttorm Eidslott deltok på høstmøte for kliniske etikk 

komiteer på Soria Moria den 11. -  12. november. 

  

Alexander Mills og Guttorm Eidslott deltok på SISKEK- seminar på Gjøvik 17. oktober med Tor 

Willy Ruud Hansen som foredragsholder.  

 

Informasjon om lokalt KEK  

KEK ønsker å få tilsendt saker, og vi ønsker at KEK skal være kjent i sykehuset. Dette må vi 

arbeide mer med, selv om ressursene er små.  

 

Kompetanseheving  
Foregår ved erfaringsutveksling på ordinære møter, kurs, seminar og lesing av aktuell litteratur. 

.  

UTFORDRINGER OG MÅLSETTINGER FOR 2014 

Vi jobber med etiske aspekter ved bruk av sosiale medier og planlegger et vårseminar om dette i 

år. Videre reiser nesten hele komiteen på ”10th International Conference for Clinical Ethics 

Consultation 2014. The Patient’s Voice” 24 – 26  april ved Sorbonne i Paris.  

 

REGNSKAP OG BUDSJETT 

Budsjettet var på 25000. Pengene brukes til kurs og seminar for alle medlemmer som hadde 

mulighet til å delta.  

Prioriteres fremtid bruk av penger til de medlemmene som ikke hadde mulighet til kurs dette året.    

 

For KEK SI Hamar, 13. feb. 2014.  

 

Alexander Mills, leder  

 


