
 

 ÅRSRAPPORT  

KONGSBERG SYKEHUS – KLINIKS ETISK KOMITE 2014  

 

Medlemmer av KEK :  Inger Johanne Jacobsen- leder /sykepleier  

Anne Kari Hertel – sykepleier i anestesi 

Bente Erikson – sykepleier i palliasjon  

Elin Håkonsen Martinsen- Lege i psykiatri 

Kjell Berget- Medisinsk overlege 

Erlend Skraastad – overlege anestesi 

Kenneth Gundersen- overlege i gynekologi 

Marit Lier - sykehusprest 

                                        

  Vår sektretær er : Nina Wangestad     

 

I løpet av 2014 har vi avholdt 4 gruppemøter og ett seminar.  

Tre av gruppas medlemmer – Marit Lier, Anne Kari Hertel og Inger Johanne Jacobsen har og 

deltatt på høstseminaret til SME som ble avholdt 17. og 18,.november på Soria Moria i Oslo.  

 

Vi arrangerte halvdagsseminar i mai.  

Inviterte forelesere var Per Nortvedt, Elin Håkonsen Martinsen og Anne Kristine Bjørndalen.  

Tema fra Per Og Elin var : Hvor er det blitt av omtanken ? Omsorg og prioriteringer i klinikken og 

etikken.  

Anne Kristine sitt foredrag: Mellom etikk og jus- menneskerettigheter for alle.  

Veldig bra temaer og forelesere. Vi var en flokk på ca. 15 stykker som fikk med seg en fin halv 

dag i mai.  

 

 



Gruppemøtene  

Vi har satt søkelyset på taushetsplikt, og da relatert til en pågående problemstilling som gjelder 

taushetsplikten i en stor gruppe av helsepersonell, der alle som er tilstede ikke har behov for å 

kjenne til alt som blir sagt om de pasientene som blir diskutert.  

En av medlemmene i gruppa vår løftet denne saken inn til SME. De fikk en jurist til å se på saken. 

Vi fikk et langt og tydelig svar tilbake.  

Pr. i dag så venter vi på nye opplysninger fra dette fora( dvs. palliativt møte- som er mellom 

kommunen og sykehuset) hvordan de vil sikre taushetsplikten.  

Vi har diskutert Røykeloven som ble endret i 2014, med de følger det får pasienter som ikke kan 

komme seg ut på egen hånd for å røyke. Vi kom ikke fram til noe entydig svar på 

problemstillingen. Vi har ikke sett eller hørt at det har bydd på store problemer at røykeloven er 

endret.  



En annen sak fra en sykepleier som vi behandlet i 2013 og 2014 :Sykepleier skrev avvik på en 
situasjon som hun fikk referert fra en pasient. Avviket gjaldt hva en annen sykepleier hadde 
informert denne pasienten om- nemlig dosering av insulin.  
Sykepleieren mente hun ikke fikk forståelse for sin reaksjon og avviksskriving fra avdelingsleder, 
og kom derfor til oss med saken.  
Vi mente at dette ikke var et etisk dilemma. Vår begrunnelse var at vi ikke er noe klageorgan og 
at sakens innhold dreide seg om kommunikasjonssvikt. Sykepleier var uenig med oss. Vi lot 
henne likevel få presentere saken for oss.  
I desember laget vi handlingsplan og møteplan for 2015. Dessuten formulerte vi innholdet i en 
KEK folder som nå er ferdig.  
Vi har hatt få saker i 2014. Tenker at vi framover kommer til å bruke våre møter og til å skolere 
oss på temaer- fra for eksempel, Pasientrettighetsloven.  
Med hilsen KEK- Kongsberg Sykehus  
Ved leder Inger Johanne Jacobsen 


