
 
 

 

Årsmelding 2017 
KEK, Vestre Viken, Kongsberg sykehus 
 
 

Mandat 
Klinisk etikk komité (KEK) skal bidra til å høyne den kliniske etikk- kompetansen hos 
helsepersonell ved sykehuset. KEK skal tilrettelegge for identifikasjon, analyse og om 
mulig synliggjøre handlingsalternativer ved etiske problemstillinger relatert til 
pasientbehandling, både i enkeltsaker og systemmessig. Som eksempler kan nevnes; 
•Klargjøre og atskille faglige og etiske aspekter 
•Sikre berørte parter informasjon og deltakelse 
•Komme frem til mulig løsning eller konklusjon via konsensusdannelse, dokumentasjon, 
tilbakemelding og implementering. 

 
 

Sammensetning 

 Kenneth Gundersen, avdelingsoverlege, Gynekologisk avdeling 
 Kjell Berget, avdelingsoverlege, Medisinsk avdeling 
 Bojana Radenkovic, overlege, anestesiavdeling 
 Henning Hallerud, intensivsykepleier, intensivavdeling.  
 Rikke Hansen, sykepleier, Medisinsk avdeling 
 Marit Lier, sykehusprest, Kongsberg sykehus 
 Vigdis Nordvik Johansen, klinisk sosionom, DPS 
 Nina Wangestad, fagsjef kvalitet, Kongsberg sykehus (sekretær) 
 Bente Bratlie, kreftsykepleier, Medisinsk avdeling (leder) 

 
 

Arbeidsform / organisering 
KEK rapporter til sykehusets klinikkdirektør. Medlemmer og leder oppnevnes av 
klinikkdirektør for 3 år av gangen, med mulighet for gjenoppnevning.  Det er viktig å 
ivareta kontinuitet ved nyoppnevning. KEK konstituerer seg selv. Fagsjef kvalitet 
ivaretar sekretærfunksjonen. 
Det skal skrives møtereferat som sendes medlemmene og klinikkdirektør. KEK’s plan for 
hvert budsjettår skal godkjennes av klinikkdirektør. 
KEK utarbeider årsmelding som oversendes klinikkdirektør. 
KEK kan opprette arbeidsgrupper av tidsbegrenset varighet for å løse definerte 
oppgaver. KEK’ s sekretær ivaretar koordineringsoppgavene i forhold til meldte etiske 
problemstillinger i pasientbehandlingen, samt å ha ansvar for at innkomne saker med 
relevans for KEK’s arbeid blir forelagt medlemmene for vurdering. 
Komiteen bestemmer selv møtehyppighet og arbeidsform innen mandatets rammer, 
men komiteen skal ha muligheter for å samles på kort varsel i hastesaker. KEK skal ha 
møte minst 2 ganger hvert halvår. 

 
 

Aktiviteter 
KEK kan vurdere å knytte til seg relevant kompetanse og erfaring i enkeltsaker. 
 KEK skal på bakgrunn av innmeldte saker samt bevisstgjøring av virksomheten i 
forhold til kliniske etiske problemstillinger: 

 Ta initiativ til seminarer om klinisk etikk for sykehusets ansatte  



 
 

 

 Anvise metoder for hvordan klinikere kan utvikle kompetanse for å belyse, 
drøfte, 

forstå og evt løse etiske/moralske dilemmaer i forbindelse med pasientbehandling  
 Gi råd på forespørsel i konkrete klinisk etiske spørsmål 
 Fremme samtale og refleksjon om etiske problemer og dilemmaer 

 Temaer for KEK’s arbeid er etiske aspekter ved livets slutt, informasjon for pasienter og 
pårørende, pasientautonomi, pasientintegritet, kommunikasjon, medisinske 
prioriteringer ved sykehuset, klargjøre skille mellom faglige og etiske problemstillinger, 
sikre berørte parter deltakelse i etiske valg, etc. 

 
 

Mål for 2018 
 

 Årlig informasjonsrunde til avdelingene om KEK 
 Gjennomføre møter etter plan + ved behov 
 Planlegge samt gjennomføre seminar 1. mars. Tema: «Døden på intensiv». Tema 

på fagdagen er valgt på bakgrunn av innmeldt sak september 2016. 
 5 medlemmer av KEK delta på høstseminaret som SME holder årlig (hvis vi får 

plass og budsjett) 
 Behandle innkomne saker 

 
 

Regnskap / budsjett 
Budsjett inn 2018:  
Søkt om 30500,- til planlagt seminar og deltagelse på høstseminaret til SME. 
 

 
 

Aktivitet 2017 

 5 møter, dessverre med svært lav deltagelse fra medlemmene. 
 Planlagt vårseminaret som skal gjennomføres 1. mars 2018 
 1 innmeldt sak som i etterkant ble strøket som uaktuell av den som meldte 

saken. 
 En deltok på høstseminaret til SME. 
 Informert om KEK på ett personalmøte. 
 KEK har ikke fått gjennomført å lage en egen rollup. 

 
 

 


