
ÅRSMELDING FOR KLINISK ETISK KOMITE VED KONGSBERG SYKEHUS 2013. 

  

Ved Kongsberg sykehus har det en tid ikke vært noen aktivitet i klinisk etisk komite, men i 

2013 innkalte direktøren ved Kongsberg Sykehus, Eva Håheim Pedersen, til oppstart igjen. 

Medlemmene i Kongsberg Sykehus KEK: 

Sykepleier                      Inger Johanne Jacobsen – leder 

Leder fagsjef kvalitet     Nina Wangestad- sekretær 

Overlege                         Erlend Skraastad 

Avdelingsoverlege         Kjell Berget 

Avdelingsoverlege         Kennet Gundersen 

Intensivsykepleier          Anne Kari Hertel 

Sykepleier                      Bente Erikson 

Sykehusprest                  Marit Lier 

Lege                               Elin Martinsen (doktorgrad i omsorgsetikk)  

  

Vårt første møte var den 10. april 2013. Der deltok direktøren som presiserte at det var viktig 

med konkrete saker og samarbeid med fagmiljøene. 

Dessuten arbeide for bevisstgjøring av etiske problemstillinger, samt gi råd. Vi fikk lovnad 

om eget budsjett for 2014. Det har vi fått, og summen er på 20.000 kroner. 

Utgifter til kurs og seminar i 2013 har blitt dekket av den arbeidsplass der vedkommende 

arbeider eller av SKEK.  

SKEK har sagt at hvis det er problemer med å få dekket utgifter så kan de hjelpe til – og da 

helst for de som er representert i SKEK. 

For vår del gjelder det Inger Johanne og Erlend. 

Det skal holdes 4 faste møter i året. Våre møter har vært i april, juni, september og desember. 

Deltagelsen har vært 9-6-3-6.  

Nina og Inger Johanne har deltatt på innføringskurset i regi av SME på Soria Moria. Marit, 

Erlend og Inger Johanne har deltatt på nasjonalt høstseminar på Soria Moria.  

Vi har hatt 3 saker som er brakt inn av ansatte – to fra en sykepleier og en fra en lege. 



Saken som legen ville ha vårt syn på løste seg selv da pasienten døde ganske raskt etterpå. 

Kjernen i saken var: Skal man hjelpe en dødssyk pasient med medisiner som han har tiltro til, 

men som ikke er dokumentert nyttig?  Siden pasienten døde så formulerte vi ikke noe svar, 

men vi var enige, som vår overlege Kjell Berget sa, at det er ingen plikt til å utføre behandling 

som man ikke mener nytter. 

En annen sak fra en sykepleier gjaldt sensitivitet. På avdelingene brukes det arbeidsark der 

pasientens navn og innleggelsesårsak er lagt inn. I tillegg er det et merknadsfelt der det står 

arbeidsoppgaver som for eksempel: blodsukker x 4, diabetes kost, antibiotika x 4 osv. Alle 

ansatte får utlevert et slikt ark til sin vakt. Ledelsen en avdeling hadde bestemt at man ikke 

lenger skulle bruke merknadsfeltet- den informasjonen skulle man finne i behandlingsplanen 

på DIPS. Årsaken var at dette var sensitiv informasjon. Vi i KEK syns dette var en merkelig 

konklusjon, og ga i vårt tilsvar at hvis noe var sensitivt på det arbeidsarket så måtte det være 

pasientens navn og innleggelsesårsak.  

Vår tredje sak handlet om et avvik som vi mente ikke tilhørte oss. Vedkommende sykepleier 

som henvendte seg til oss hadde skrevet et avvik på en hendelse, som hun hadde blitt fortalt 

av en pasient. Vi mente at det ikke var riktig å skrive avvik på grunnlag av pasientens 

opplevelse av en annen sykepleier (som de for øvrig visstnok ikke klarte å identifisere). Vår 

begrunnelse var: Det er et springende punkt hva sykepleieren sa og hva pasienten oppfattet. 

Dessuten er det pasienten som bør skrive dette avviket. Sykepleieren var svært uenig med oss 

og vi har lovet henne å komme til neste møte for å presisere sin uenighet. 

For året 2014 har vi som sagt 20.000 kroner å rutte med.  

Vi planlegger et kort seminar- ca. 4 timer - i mai. Datoen blir 7. eller 14. Temaet er tenkt å 

være prioriteringer i helsevesenet. Og muligens et foredrag om selvbestemmelse.  

Vi har dessuten til hensikt å informere om KEK på nyansattedag. Og vi vil be om å komme til 

personalmøter og informere om KEK. 

 Hilsen Klinisk Etisk Komite ved Kongberg Sykehus   

 v/ leder Inger Johanne Jacobsen 


