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Det har vært liten aktivitet i vår etiske komite i 2015. Riktignok har vi avholdt flere møter men fraværet 
har vært stort. Og det gjelder spesielt legene som er med i komiteen. 
 
 Leder for KEK henvendte seg i slutten av 2014 til direktøren og ba om at det ble pekt ut andre 
representanter. Dette var ikke aktuelt fra direktøren sin side. Nå i 2016 vil direktøren ta fatt i 
problemstillingen. 
 
 
Våre saker som har vært debattert er:  
 
1.       Omskjæring av guttebarn som nå er tilgjengelig i norske sykehus. En stor etisk sak som berører 
ansatte direkte og som det er forståelig at flere reserverer seg mot. Mange mente at barns rettigheter 
ikke blir ivaretatt ved denne nye loven – at kultur trumfer forsvarsløse barn.   
 
2.       KEK ønsker at det blir en lege som leder når dagens leder slutter etter 4 år. Grunnen til det er vi 
håper at vedkommende lege vil dra flere leger til møtene. Vi trenger deres kompetanse og 
erfaringsgrunnlag og.  
 
3.       Debatt om frikjøpt tid til leder - noe som er blitt avvist. 
  
4.       Laget brosjyre som er delt ut til avdelingene. 
 
5.       Tre av medlemmene har vært på høstseminaret til SME og to har vært på Ringerike sykehus sitt 
seminar i nov.2015  
 
6.       Vi har snakket en del om organisering av lokal KEK. Det oppleves for mange av oss som lite lenket 
opp mot ledelsen – at man er alene med sine saker. KEK ”driver med sitt”.  Det er gjerne meningen og, 
men noen av oss syns det er løsrevet, og at etikken bør være mer implementert i systemet som en del 
av kvalitetssikringen på avdelingene. 
 
  
 
Dessverre fikk vi ikke avhold seminar i 2015 så vi avholder seminar 7. april 2016 om 
Samhandlingsreformen og dens utfordringer, og ser fram til det. Har fått to dyktige foredragsholdere- 
Reidun Førde og Nina Olsvold. 
 
  
 
Mvh.  Inger Johanne Jacobsen – leder KEK Kongsberg Sykehus 
 
 


