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1. Aktivitet  
 

Klinisk etisk komité (KEK) i Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) har avviklet fem 

generelle møter i 2019 hvorav ett fysisk møte i Fylkets hus, Steinkjer og fire 

videomøter.  

 

KEK har mottatt og behandlet to henvendelser om etisk rådgivning i forhold til 

kliniske spørsmål og systemspørsmål i 2019. Tema har vært etisk rådgivning i 

forbindelse med kommunikasjon med og informasjon til pasienter og ferdigstilling av 

utkast til reviderte retningslinjer for å avstå fra hjerte- og lungeredning (hlr minus).  

Komitemedlemmer har deltatt i internundervisning i avdelinger.  

 

I ett av de generelle møtene, 7.11.2019, fikk KEK besøk av Trønder-Avisa. Avisa hadde 

bedt om å få møte komiteen for å få nærmere informasjon om hva som er målsettingen 

med komiteen, hvordan den arbeider og hvor ofte komiteen møtes. Komiteens 

virksomhet ble omtalt Trønder-Avisa Helg 16.11.2019. 

 

Christian Grunewaldt deltok i Nasjonalt høstseminar for kliniske etikk-komiteer i 

spesialisthelsetjenesten arrangert av Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo 

den 19. og 20.11.2019. Bjørg Anita Jenssen deltok i innføringskurs Praktisk etikk i 

helsetjenesten 28. og 29.10.2019, også arrangert av Senter for medisinsk etikk, 

Universitetet i Oslo. 

 

 

2. Tema som komiteen har diskutert  
  
 Komiteens program 2019; 

 Revisjon av retningslinjer for hlr. minus (to møter); 

 Overbehandling (to møter); generelt om overbehandling, overbehandling og 

palliasjon, overbehandling ifbm. barnehabilitering, stykkprisfinansiering og 

utredning; 

 Hvem skal få dø på sykehus? 

 Arrangere møte med KEK ved St. Olavs hospital HF; 

 Oppnevning av nye medlemmer til komiteen; 

 



  

 

 
 
 

3. Medlemmer i komiteen 
 

I 2019 har klinisk etisk komité bestått av: 
 

Leder Christian Grunewaldt, avdelingsoverlege, Klinikk for kirurgi – Sykehuset Levanger; 

 

Sekretær Liv Sofie Kjønstad, juridisk rådgiver, Direktørens stab; 

 

Medlem Hilde Karin Folden, avdelingsleder, Klinikk for medisin og rehabilitering – Sykehuset 

Levanger; 

 

Medlem Håvard Christian Hagen, overlege, Klinikk for medisin og rehabilitering – Sykehuset 

Namsos; 

 

Medlem Anita Hoff, seksjonsleder, Klinikk for kvinne, barn og familie; 

 

Medlem Karin Wang Holmen, avdelingsleder, Klinikk for psykisk helsevern og rus,  

 

Medlem Ingri Langaas Mausner, spesialsykepleier i onkologi, Klinikk for kirurgi – Sykehuset 

Namsos; gikk ut av komiteen i september 2019. 

 

Medlem Bjørg Anita Jenssen, spesialsykepleier i onkologi, Klinikk for medisin og rehabilitering 

-  Sykehuset Levanger;  

 

Brukerrepresentant Laila Roel  

 

Brukerrepresentant Terje Veimo  

 

 

 

 

 

 

 


