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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.  

 

Sammensetning 

Tine Reiten, overlege, medisinsk avdeling (leder) 
Kenneth Gundersen, avdelingsoverlege, gynekologisk avdeling 
Henning Hallerud, intensivsykepleier, intensivavdeling.  
Rikke Hansen, sykepleier, medisinsk avdeling 
Vigdis Nordvik Johannessen, klinisk sosionom, DPS 
Hilde Paulsrud, overlege, anestesiavdeling 
Linda Sandbæk, fagutviklingssykepleier, akuttmottaket 
Marit Skaar Skogesal, sykehusprest 
Nina Wangestad, fagsjef kvalitet, Kongsberg sykehus (sekretær) 

 

Regnskap / budsjett 

KEK har brukt 15 200 kr på innføringskurs og høstseminar for 2019.  

4 medlemmer av komiteen var på innføringskurs, og 3 medlemmer var på høstseminar. 

For 2020 er det søkt om økte midler, 49 000,-  i forbindelse med planlagt etikk-seminar våren 2020, 

samt fortsatt deltakelse på kurs og seminar i regi av SME. 

 

Aktivitet 2019 

 
Flere av komiteens medlemmer har sluttet i løpet av 2019, og nye medlemmer har kommet til.  
Bente Bratlie ga seg som leder i mai, og Tine Reiten har overtatt lederoppgaven. Vi har brukt høsten 
til å sette oss inn i arbeidsmetode, og planlegge hvordan vi kan øke oppmerksomheten omkring 
etikk/KEK.  
Av andre aktiviteter nevnes: 

 4 medlemmer på innføringskurs i regi av SME 

 3 medlemmer på høstseminar i regi av SME 

 «Etikk-dag» med foredrag av professor emeritus Thor Willy Ruud Hansen fra SME 

 Samarbeidsmøte med KEK, Kongsberg kommune 

 Jevnlige møter i komiteen hvor planlegging av videre arbeid har vært hovedfokus 
 



 
 

 
 
 

 

 Mål for 2020 

 

- Lage ny informasjonsbrosjyre, og informere alle avdelingene om at KEK finnes  
- Jevnlige møter med diskusjon av innkomne saker 
- Arrangere fagdag våren 2020, sammen med KEK i Kongsberg kommune 
- Videre samarbeidsmøter med KEK, Kongsberg kommune 
- Sørge for at alle medlemmer av KEK får dratt på innføringskurs i medisinsk etikk 
- Delta på høstseminaret til SME 

 


