
Årsrapport for klinisk etikk komité ved HDS for 2011 
 

Klinisk etikk komité (KEK) ved Hds har i 2011 hatt følgende sammensetning: 

 

 

Gustav Endresen, seksjonsoverlege, anestesi, leder av komitéen fram til 01.2.2011 

John Christian Gramstad Rolfsnes, sykehusprest, leder av prestetjenesten, konstituert 

leder fra 01.02.2011 fram til sommerfeien) 

Sebastian von Hofacker , overlege ved Sunniva senter, ny leder av KEK fra 

01.09.2011 

Kjell Arne Aarheim, høyskolelektor ved Haraldsplass diakonale høgskole, sekretær 

Tor Øystein Rundén, ovelege, kirurgisk avdeling 

Idunn Orlaug Riisnes, lege is spesialisering  (Lis), medisinsk avdeling 

Randi Rafto, sykelpleier, medisinsk hjerte/lungesengepost  

Rollaug Beate Haugland Waaler, daglig leder og forstanderinne 
 

 

Aktivitet:  

Møter: 

Det er i løpet av 2011 avholdt 9 møter à 90 minutter I tillegg har vi hatt noen ad-hoc  

lunsjmøter  for å ta opp hastesaker fra kliniske avdelinger. Sekretær skriver normalt referat.  

Saker behandlet på møtene:  

*Kasuistikker: problemstillinger blir drøftet og parter blir hørt, det blir skrevet en 

sammenfatning av drøftelsen med en anbefaling for handlingsalternativer. I to tilfeller ble 

anonymiserte versjoner av sakene publisert på HDS`s intranett. 

*Referat fra aktuelle kurs og seminarer 

*Oppsummering av aktuelle artikler/bøker 

*Planlegging av høstseminar og internundervisninger på sengeposter. 

   

Høringsuttalelser: 

Komitéen har blitt forespurt om å komme med en uttalelse vedrørende journaltilgang på tvers 

av helseforetak i fht tilgang og taushetsplikt. Komitéen har kommet med sin innstilling i 

denne saken. 

 

Internundervsing:  

KEK har som én målsetting å høyne den etiske refleksjonen på sykehuset. Det er KEK sin 

overbevisning at dette best lar seg gjennomføre ved at helsepersonellet som møter klinisk 

etiske problemstillinger i sin hverdag får anledning til å drøfte sine kasuistikker med én eller 

flere veiledere. KEK har derfor vært proaktiv og oppfordret ulike avdelinger og sengeposter  

til å komme med problemstillinger/case. I høstsemesteret har KEK videre invitert seg på med 

på tre internundervisnigner (Kir-H, Herte/Lunge-post, og OVA)  og drøftet case. Som 

utgangspunkt har KEK i disse tilfellene benyttet seg av en seks-trinn modell for etisk 

refleksjon, utarbeidet av Senter for medisinsk etikk, Oslo. 

 

Høstseminar: 

KEK har 30. november avholdt et seminar med 3 timers varighet: 

Tema: Beslutningsprosesser og strukturert kommunikasjon ved alvorlig sykdom 

Deltaker: 53 hvor av mer enn 30 leger (beslutningstakere i klinikken). Seminaret ble svært 

positiv evaluert. 

 



Kurs: 

To av komitéens medlemmer har deltatt på den nasjonal høstkonferanse for kliniske etikk 

komitéer på Soria Moria. 

 

 

Budsjett:  

KEK disponerer 40.000 

Midlene ble brukt til arrangering av seminar og utgifter for to av KEK´s medlemmer, som 

deltok på seminaret på Soria Moria, samt innkjøp av bøker om kommunikasjon med alvorlig 

syke som skal lånes ut til leger i spesialisering (LIS) etter en fastsatt plan. 

 

 

Målsettinger for 2012  

 

-internundervisning på ulike poster (Generell, Sunniva, Kir. G, Slag, Geriatrisk)  

-Seminar i mars/april (Kasuistikker fra klinikken) så vel som i oktober/november (tema: evt. 

Grenseoppgang mellom juss og etikk ) 

-samarbeid med KEK v/Haukeland univeritetssjukehus 

-faglige innspill på noen av KEK-møte (eks. aktuelle artikkler)  

-høstseminar Oslo – evt. presentasjon av hvordan vi arbeider ved HDS 

- leder deltar evt. på en internasjonal KEK konferanse i Italia, Sept. 2012 

- aktiv dialog med sykehuset ledelse og kliniske ledere om etiske utfordringer som ’oppdages’  

i dialog med de ansatte og som har med organisatoriske/system å gjøre  

- sekretær delta på ukesseminar på Lesbos Sept. 2012. 

 

 

Bergen, 12.01.2012 

Sebastian von Hofacker 

Leder for Klinisk etikk komité (KEK) 


