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Årsmelding 2018 for lokal klinisk etikk komite, Sykehuset Innlandet, Hamar. 

SAMMENSETNING/MEDLEMMER  

Alexander Mills, legespesialist 1 geriatri, med. avd., Leder av KEK (sluttet 31.12.2018) 
Cecilie Nilsen, avdelingssykepleier kir. H 4 (sluttet august 2018) 
Tore Nybø, overlege med. avd. (ny fra høsten 2018) 
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.  
 
Espen Thorsrud; avd. leder Frisk HMS, eksternt medlem 

 

Sekretærfunksjonen: Cecilie Nilsen satte opp møteplanen i elektronisk kalender til hun sluttet. 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 2018 gjennomført 14 møter, hvorav 4 i forbindelse med henviste saker og dermed 
kasusdrøftinger. En av sakene ble avvist som KEK sak, men KEK gikk inn med en konkret anbefaling om 
videre saksgang.  Møtedatoene var 25. januar, 2. februar (kasusdrøfting) 6. februar, 22. februar, 8. mars 
(kasusdrøfting), 22. mars, 26. april, 24. mai, 14. juni, 23. august, 18. september, 6. november, 4. 
desember. 11. desember (kasusdrøfting),  
 
Behandlede saker 
Sak 1) Sterkt utviklingshemmet ikke samtykkekompetent kvinne med cancer. Alle undersøkelser ble gjort 
under tvang. Det etiske problemet gjaldt om kurativ kreftbehandling ville være til nytte og gavn for 
pasienten eller forlenge lidelse. Full utredning og behandling i narkose ville bli meget omfattende og 
plagsomt for henne. Resultatet ville være svekket helse og sannsynligvis vedvarende plager etterpå, hvis 
hun i det hele tatt skulle komme igjennom behandlingen. 
KEK anbefalte ikke å utsette denne pasienten for så mye plager som en full medisinsk utredning og 
behandling ville medføre, men å satse på tiltak som satte pasientens velbefinnende i sentrum, med 
smertestillende og angstreduserende tiltak. Etter hvert også palliative tiltak. 
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Sak 2) Ble avvist som KEK- sak. KEK gikk likevel inn og anbefalte et videre opplegg, blant annet om forslag 
om å kjøre en MCD for berørt personale.  

 
Sak 3) Alvorlig kreftsyk pasient med hyppige infeksjoner og gjentatte innleggelser. Svarte ikke på 
spørsmål rundt livskvalitet og behandlingsønske. Konfliktfylt forhold mellom nærmeste pårørende og 
helsepersonell; uenighet særlig om hvor pasienten skulle være (hjemme eller i institusjon).  
KEK vektla at beslutningsmyndighet om behandlingsopplegg tilhører behandlingsteamet, i samråd med 
pårørende. Men dette er vanskelig hvis pårørende har andre meninger og pasienten ikke er 
samtykkekompetent, slik som i dette tilfellet.  
 
Sak 4)  Saken omtales ikke i og med at den ble behandlet så sent som i desember 2018 

 

EKSTERNT 

Marit Moen Høyer og Guttorm Eidslott var 15. januar  invitert til  Helse Sørøst og informerte en gruppe 
intensivfolk fra alle sykehusene om Moral Case Deliberation(MCD). MCD er prøvd ut ved 
intensivavdelingen ved Hamar sykehus i Sykehuset Innlandet.  
4 KEK- medlemmer deltok på «Nasjonalt høstseminar for kliniske etikk-komiteer i 
spesialisthelsetjenesten» i november.  2018 
3 KEK- medlemmer deltok på ICCEC konferanse  Oxford 2018: “Clinical ethics in translation: linking 
practice with research, learning and policy».  

 

INTERNT 

Moral Case Deliberation (MCD - drøfting) er videreført som etisk verktøy i intensivavdelingen.  (Se 
årsmelding fra 2017) . Brukt én gang i 2018. MCD er et effektivt redskap til å fremme dialog mellom ulike 
faggrupper i avdeling, f.eks. mellom leger og sykepleiere. Tilbakemeldingene fra  de som har deltatt på 
MCD er gode.  

 
ANNET 

Kompetanseheving for medlemmene:  
Kvalitetssikring av  kompetanse hos KEK- medlemmer skjer hovedsakelig via enkelte kurs, 
litteraturgjennomgang og casedrøftinger.  Det har vært og er et mål at flest mulig deltar på  SME sine 
høstseminar på Soria Moria.  
 
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.  
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UTFORDRINGER OG MÅLSETTINGER FOR 2019 

 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.  

 Videreføre MCD i sykehusets intensivavdeling.  Foreslå MCD i flere avdelinger (konkret medisinsk 
avdeling) og evaluere opplegget undervegs.  

 Arrangere «miniseminar» i medisinsk og helsefaglig etikk for sykehusansatte  
 

REGNSKAP OG BUDSJETT 

Budsjettet for 2018  var på 25000.  
 
 

For KEK SI Hamar, januar 2019 
 
 

Marit Moen Høyer  (sign.), leder   Guttorm Eidslott (sign.) sekretær 
 


