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Årsmelding 2019 for lokal klinisk etikk komite, Sykehuset Innlandet, Hamar. 

SAMMENSETNING/MEDLEMMER  

Margrete Kamperud, avd. spl. Kir. Avd.  
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.  
Tore Nybø, overlege med. avd.  
Guttorm Eidslott, sykehusprest divisjon Elverum- Hamar 
Espen Thorsrud; avd. leder Frisk HMS, eksternt medlem 
 
Sekretærfunksjonen: Guttorm Eidslott sender ut sakliste til møtene og tar stort sett referat. Marit Moen Høyer 
skriver også en del innkallinger og  møtereferater.  

AKTIVITETER 

Møter 
KEK Hamar har i 2019  gjennomført 11 møter, hvorav 3  i forbindelse med henviste saker og dermed 
kasusdrøftinger.  Møtedatoene var 8. januar (kasusdrøfting), 29. januar, 26.februar, 8. og 12. mars 
(kasusdrøftinger), 23. april, 28. mai, 14. juni, 27. august, 28. november, 3. desember.  
 
Behandlede saker 
KEK fikk henvist 2 saker i 2019, som begge ble grundig behandlet. De er ikke gjengitt i årsmeldingen.  

EKSTERNT 

7 KEK- medlemmer deltok på «Nasjonalt høstseminar for kliniske etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten» i 
november 2019. 

INTERNT 

Moral Case Deliberation (MCD - drøfting) er videreført som etisk verktøy i intensivavdelingen. Brukt én gang i 2019. 
To fra KEK var fasilitatorer.  Vår opplevelse er at 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.  
KEK arrangerte et miniseminar på sykehuset med professor em. Per Nortvedt 15. oktober. Tema var  
«Å se med hjertets øye» Samtykke, beslutningsprosesser og beslutningsansvar. Seminaret var godt besøkt med 
underkant av 40 deltakere.  
KEK gjennomførte etter forespørsel ei økt med etikk for LIS – leger, knyttet til deres LIS-program. I den forbindelse 
presenterte KEK en reell kasuistikk fra sykehuset.  
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Kompetanseheving for medlemmene:  
Kvalitetssikring av  kompetanse hos KEK- medlemmer skjer hovedsakelig via enkelte kurs og casedrøftinger.  Det 
har vært og er et mål at flest mulig deltar på SME sitt høstmøte på Soria Moria.  
 
Synliggjøring av KEK 
KEK presenterer seg skriftlig med en felles brosjyre for Elverum og Hamar.  Brosjyren skal finnes på 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. I og med at ingen har frikjøp, så virker dette 
begrensende på hvor mye vi får gjort.  
 
 

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 årlig  «miniseminar» på sykehuset  i medisinsk og helsefaglig etikk for sykehusansatte  
 

 BUDSJETT  

Budsjettet for 2019 var på 25000.   
 

For KEK SI Hamar, januar 2019 
 
 

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


