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ÅRSMELDING FOR KLINISK ETIKK KOMITE SYKEHUSET  
 

INNLANDET HF, DIVISJON KONGSVINGER. 
 
Organisering: 
 
KEK – Kongsvinger er en av sju lokale klinisk etikk komiteer i SI, opprettet høsten 2005. 
Lederen sitter i SISKEK – sentral klinisk etisk komite og også i lokalt KPU (Pasient-og 
kvalitetssikkerhetsutvalget). 
 
Mandat: 

 Bidra til å utvikle prosedyrer med etiske implikasjoner, på sykehusnivå. 
Lov om spesialisthelsetjeneste av 2. juli 1999 pålegger spesialisthelsetjenesten å yte 
tjenester for primærhelsetjenesten.  Etikk komiteen kan bidra der det er ønskelig. 
Komiteen skal bidra til å høyne kompetanse i klinisk medisinsk etikk for å kunne 
identifisere, analysere og om mulig løse etiske problemstillinger relatert til 
pasientbehandling - før beslutning tas (prospektiv) eller når en beslutning har skapt 
konflikter eller kritiseres (retrospektiv). 
Ved samtlige helseforetak skal det være en klinisk etikk-komite.  Komiteene er tverrfaglig 
sammensatt og består av 8-12 medlemmer med klinisk kompetanse og kompetanse i 
klinisk medisinsk etikk. 
  

Medlemmer: 
Ida Høiby, leder (fram til 1. mai 2915) 
Magnhild Handeland Helberg, sykehusprest og leder i KEK fra 1. mai 2015. 
Knut Sivertsen, barnelege. 
Stein Vaaler, Medisinsk faglig rådgiver. 
Linda Bakkerud, sosionom. 
Bjørn Aastebøl, psykiatrisk sykepleier DPS Kongsvinger. 
Erik Eggers, intensiv sykepleier. 
Karin Varden, HR rådgiver, sekretær i KEK. 
 
Arbeidsmål for 2016: 

 Gjøre klinisk etikk komite kjent i divisjonen med den hensikt å synliggjøre mulighet for å 
få belyst aktuelle saker.  (Artikkel i internavisa om komiteens arbeid). 

 Videreføre refleksjonsgruppe ved medisinsk sengepost.  

 Bidra til å høyne den kliniske etikk kompetansen ved sykehuset, for å medvirke til at 
pasienter og pårørende får et best mulig møte med sykehuset. 

 Bidra til å utvikle eller videreutvikle prosedyrer med etiske implikasjoner, på sykehusnivå. 

 Utveksle erfaringer med andre KEK komiteer gjennom deltagelse på Høstseminar. 
 
Aktivitet 2015: 
Det er avholdt 8 møter 

 6 medlemmer fra KEK deltok på Innføringskurs i klinisk etikk arbeid. 

 Har utarbeidet nytt evalueringsskjema for etterlatte mappa. 

 Leder KEK er fast medlem i KPU (Kvalitets og pasientsikkerhetsutvalget) 
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 Forberedt kurs som ble avlyst.  Grunn: For få påmeldte. 

 Leder KEK har ledet sorggruppe for etterlatte sammen med kreftsykepleier. 

 Jobbet med etiske dilemmaer som er rettet til KEK fra ansatte på sykehuset eller fra KPU 
(Kvalitets og Pasientsikkerhetsutvalget) 

 Jobbet med ulike prosedyrer, særlig med prosedyrer knyttet opp mot pleie og omsorg ved 
livets slutt. 
 

     Kurs/opplæring 2015: 
      Se punktet over. 
 
    Hovedutfordringer 2016: 

 Rekruttere nye medlemmer.    

 Bidra til å høyne den kliniske etikk-kompetansen ved sykehuset, for å medvirke til at 
pasienter og pårørende får et best mulig møte med sykehuset.  

 Fortsette refleksjonsgruppa på medisinsk avdeling, og eventuelt å starte etiske 
refleksjonsgrupper på andre avdelinger. 

 
 
 
                                                        
______________________  ______________________ 
Magnhild H. Helberg  Kongsvinger, dato:  2. februar 2016. 
Leder Klinisk Etikk Komité 

 
           
      


