
Årsrapport for klinisk etikk komité ved HDS for 2014 
 

Klinisk etikk komité (KEK) ved HDS har i 2014 hatt følgende sammensetning: 

 

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

John Kristian Gramstad Rolfsnes, sykehusprest, leder av prestetjenesten, leder i september og oktober 

Kjell Arne Aarheim, høyskolelektor ved Haraldsplass diakonale høgskole 

Arnbjørn Rodt, overlege, kirurgisk avdeling 

Øyvind Bruserud, lege i spesialisering(Lis), medisinsk avdeling  

Eirik Joakim Tranvåg, turnuslege, fra mars 2013 til 18.2.14 

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  

Agnar Berland, brukerutvalg for pasient og pårørende HDS fra 25.3.14 

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

 

Aktivitet:  

Møter: Det er i løpet av 2014 avholdt 10 møter à 90 minutter.  

Sekretær skriver referat fra alle møter.  

 

Saker behandlet på møtene:  

- Mandat og brosjyre er gjennomgått og godkjent. 

- Referat fra aktuelle kurs og seminarer 

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

- Refleksjon / drøfting av lokale kasuistikker  

- Filmopptak av pasient, refleksjon rundt valg / euthanasi 

- Høringssvar til reviderte retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase 

- EK-prosedyre ”Sjekkliste ved vanskelige klinisk-etiske avgjørelser” er godkjent. (vedlegges) 

- Korridorpasienter, uetisk eller uverdig? 

- ACE- hjelpemiddel til vurdering av beslutningskompetanse 

- Ny intranettside for KEK 

- Kompetanseheving; økt trygghet i bruk av SME-modellen/ drøftingsteknikker, gjennomgang 

aktuelle artikler og nye lærebøker i etikk. 

 

Drøftinger med klinikere, klinikkledelse og økonomiavdeling; Det tverrfaglig behandlingsteam 

erfarte etiske dilemma i forhold til «papirløs» pasient med kronisk sykdom og gjentatte behov for 

akutt helsehjelp, uklart juridisk regelverk og høye kostnader for sykehuset. 

  

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 2014 har KEK invitert seg med på internundervisninger og drøftet 

kasuistikker på følgende poster: Mottak, Hjerte-lunge, generell med. og Slag. 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: 

Sebastian von Hofacker har undervist på KEK-seminar «En verdig død» 26/11 på Ullevål 

Universitetssykehus. 

 

Seminar: 

KEK har i 2014 avholdt to seminar med 2 timers varighet: 

14.mai: «Lokale kasuistikker» fra 3 poster og drøftinger vha ny sjekkliste / SME-modellen. 

12.november; ” Hva ligger i kravet til et informert samtykke, samtykkekompetanse? Tvang – 

teoretisk gjennomgang med praktiske eksempler Gjennomgang av Aid To Capacity Evaluation 

(ACE) – Hjelpemiddel til vurdering av beslutningskompetanse 

http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/rapporter/2011/ace2012.pdf 

Hvert seminar samlet ca 30 tverrfaglige deltakere, hvor en stor del var fra legegruppen. Seminarene 

fikk gode tilbakemeldinger. 

 

Kurs: 

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

komitéer i Oslo.  

Fire har deltatt på to-dagers innføringskurs for kliniske etikk komitéer i Oslo. 

Von Hofacker deltok på ICCEC konferanse (The patient´s voice  - 

http://www.iccec2014.fr/iccec_intro_english.php) i Paris i april 2014 og på seminar / konferanse 

«Helse i utvikling 14» i november 2014. 

 

Andre oppdrag: 

von Hofacker har vært ekstern fagfelle for rapport fra Kunnskapssenteret nr 18–2014: 

 «Livets sluttfase - om å finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for 

alvorlig syke og døende». 

Oversikt over systematiske oversikter ; 

http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/livets-sluttfase-om-a-finne-passende-

behandlingsniva-og-behandlingsintensitet-for-alvorlig-syke-og-doende 

 

Økonomi:  

KEK disponerer årlig kr. 60.000,- og forventer samme tildeling for 2015.  

Midlene ble i 2014 brukt til seminarutgifter for KEK sine medlemmer og møteutgifter. 

 

Målsettinger for 2015: 

- Endring av KEK sin arbeidsmåte; årlige dialogmøter med de viktigste enhetene. Leder og dem det 

er naturlig å ta med inviteres. 

- Kompetanseheving og økt trygghet hos hele KEK i veiledning av etiske diskusjoner / refleksjoner. 

- KEK-seminar både vår og høst  

- Videreutvikle samarbeid med KEK v/HUS og Betanien 

- 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  

- Følge opp enheter KEK har vært involvert i / startet prosesser i. 

 

 

 

Bergen, 30.01.2015 

Sebastian von Hofacker                                                  Ingeborg Kaldefoss Fauskanger 

Leder for Klinisk etikk komité (KEK)                            Sekretær KEK 

http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/rapporter/2011/ace2012.pdf
http://www.iccec2014.fr/iccec_intro_english.php
http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/livets-sluttfase-om-a-finne-passende-behandlingsniva-og-behandlingsintensitet-for-alvorlig-syke-og-doende
http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/livets-sluttfase-om-a-finne-passende-behandlingsniva-og-behandlingsintensitet-for-alvorlig-syke-og-doende


 
 

 


