
 

 

Årsrapport for klinisk etikk komité ved HDS for 2013 
 

Klinisk etikk komité (KEK) ved HDS har i 2013 hatt følgende sammensetning: 

 

Sebastian von Hofacker, overlege ved Sunniva senter, leder. (frikjøpt 10 %) 

John Kristian Gramstad Rolfsnes, sykehusprest, leder av prestetjenesten,  

Kjell Arne Aarheim, høyskolelektor ved Haraldsplass diakonale høgskole 

Tor Øystein Rundén, overlege, kirurgisk avdeling 

Idunn Orlaug Riisnes, lege i spesialisering(Lis), medisinsk avdeling til 1/9-13 

Øyvind Bruserud, lege i spesialisering(Lis), medisinsk avdeling fra 1/9-13 

Eirik Joakim Tranvåg, turnuslege, fra mars 2013 

Randi Rafto, sykepleier, medisinsk hjerte/lungesengepost  

Rollaug Beate Haugland Waaler, sykepleier og forstanderinne SBD 

Torunn Åkra, fysioterapeut Sunniva Senter  

Norunn Ramberg, sykepleier kirurgisk post F  

Ingeborg Kaldefoss Fauskanger, sykepleier og rådgiver Fagavdeling, sekretær (frikjøpt 5 %) 

 

Brukerrepresentant vurderes igjen våren 2014, etter informasjon i pasient- og brukerutvalget 

 

Aktivitet:  

Møter: Det er i løpet av 2013 avholdt 10 møter à 90 minutter.  

I tillegg har KEK deltatt på dialogmøte på OVA på bakgrunn av bekymringsmelding om 

beslutningsvegring / overbehandling. Videre oppfølging her har vært ”lunsjmøte” og eget seminar for 

OVA med ledelsen til stede. Siden er egen arbeidsgruppe etablert, der to fra KEK deltar. 

Sekretær skriver referat fra alle møter unntatt for arbeidsgruppe OVA.  

 

Saker behandlet på møtene:  

* Mandatet er gjennomgått på nytt. 

* Referat fra aktuelle kurs og seminarer 

* Planlegging av vår - og høstseminar og internundervisning på sengeposter. 

* Refleksjon / drøfting rundt slagpasient og PEG-sonde 

* Selvskadingsproblematikk 

* Høringssvar / innspill vedr. forslag om ordning med livsynsnøytralt livstestamente fra 

Helsedirektoratet 

 

 

Internundervisning:  

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 helsepersonell 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 2013 har KEK invitert seg med på internundervisninger og drøftet 

kasuistikker på følgende poster: Mottak, OVA, Hjerte-lunge, Kir. H, generell med. og Slag. Det har i 

tillegg vært undervisning i med. legegruppe om beslutningsprosesser ved alvorlig sykdom og 

selvskading. Som utgangspunkt har KEK i disse tilfellene benyttet seg av en seks -trinns modell for 

etisk refleksjon, utarbeidet av Senter for medisinsk etikk (SME), Oslo. 

 

 



Ekstern undervisning: 

Leder, Sebastian von Hofacker, presenterte prosessene på OVA på årets nasjonale høstkonferanse for 

kliniske etikk komitéer i Oslo.  

Han er også invitert med i en arbeidsgruppe i regi av legeforeningen som skal revidere den nasjonale 

retningslinje for lindrende sedering. 

 

Seminar: 

KEK har 5.juni og 28. november avholdt seminar med 2 timers varighet: 

5. juni: Lokalt seminar / dialogmøte for OVA med lokal kasuistikk. Her deltok ansatte fra OVA og 

representanter fra ledelse og tverrfaglig behandlingsteam. 

28.november var tema: ”Pasienter med personlighetsforstyrrelser og selvskading – juridisk / etisk / 

faglig tilnærming.”  

Her var det ca 40 tverrfaglige deltakere, hvor en stor del var fra legegruppen. Seminaret fikk gode 

tilbakemeldinger, i etterkant er det dannet en tverrfaglig gruppe som arbeider videre med lokale 

prosedyrer. 

 

Prosedyre: 

KEK har etter mal fra Sørlandet sykehus laget en forenklet EK-prosedyre ”Sjekkliste ved vanskelige 

klinisk-etiske avgjørelser”. Denne er på høring hos overleger i medisinsk og kirurgisk klinikk.  

  

Kurs: 

Seks av komitéen sine medlemmer har deltatt på den nasjonale høstkonferanse for kliniske etikk 

komitéer i Oslo. (1 med presentasjon)  

En har deltatt på nordisk etikk konferanse. 

 

Økonomi:  

KEK disponerer årlig kr. 60.000,- og forventer samme tildeling for 2014.  

Midlene ble i 2013 brukt til semiarutgifter for KEK´s medlemmer og møteutgifter. 

 

Målsettinger for 2014: 

 

-internundervisning på sykehuset sine sengeposter  

-KEK-seminar både vår og høst  

-Videreutvikle samarbeid med KEK v/HUS og Betanien 

-faglige innspill på hvert KEK-møte   

-høstseminar Oslo - presentasjon av hvordan vi arbeider ved HDS 

-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  

 

 

Bergen, 22.01.2014 

Sebastian von Hofacker                                                  Ingeborg Kaldefoss Fauskanger 

Leder for Klinisk etikk komité (KEK)                            Sekretær KEK 

 
 


