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Organisering 

KEK – Kongsvinger er en av sju lokale klinisk etikk komiteer i SI, opprettet høsten 2005  

Lederen sitter i SISKEK - sentral etisk komité  

 

Mandat: 

 Bidra til å øke evnen å identifisere, analysere og løse etiske problemer og dilemmaer knytta til 

sykehusets virksomhet. 

 Fremme samtale og refleksjon om etiske og moralske dilemmaer knytta til 

pasientbehandlingen. Øke bevisstheten for denne type utfordringer.  

 Bidra til å høyne den kliniske etikkompetansen ved sykehuset, for å medvirke til at pasienter 

og pårørende får et best mulig møte med sykehuset. 

 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 

 

Medlemmer: 

Ida Høiby, Leder KEK/Sykepleier Kir.avd. 

Gunvor Tjugum Sørlien, avd. sjef Kirurgi/føde-barsel./sykepl.  

Magnhild Helberg, Prest 

Tordis Ulvo Hornslien, Sosionom, til 31.08.2012   

Knut Sivertsen, Barnelege 

Jon Arne Sparby, overlege/Med.avd. 

Elisabeth Melbye, Sykepleier/Intensiv 

Marit Thorsby, Sekretær 

 

Arbeidsmål for 2012  

 Deltagelse for KEK medlemmene på høstseminaret på Soria Moria 

 

Aktivitet 2012: 

 Det er avholdt 11 møter.  

 Ett KEK medlem er også medlem av Kongsvinger kommunale etiske komité, deltatt på 2  

        møter i 2012. 

 En representant fra Kongsvinger kommunale etiske komité deltok på møte i KEK i oktober 

 Kurs med Marie Aakre 15.februar, tema Hverdagsetikk. Kurset var i samarbeid med 

       kommunene og sykehuset, 99 ansatte deltok. 

 Ferdigstillelse av etterlattekonvolutten 

 Mottatt tre etiske problemstillinger fra pårørende, helsepersonell og en fra Kvalitet og 

pasientsikkerhetsutvalget. To av problemstillingene har belyst problemstillinger som er 

videreført i nye arbeidsgrupper. Samarbeid mellom legene på tvers av fagspesialitet for 

pasienter med alvorlige og komplekse tilstander.  Prosedyre for omsorg ved livets slutt.  



 Jobbet med prosedyrer:  

- Beslutningsprosess for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og 

døende 

- Stell av døde 

- Rutiner ved dødsfall i avdelingene 

- Omsorg ved livets slutt 

 Leder KEK sitter som representant i gruppe for opprettelse av ”Stille rom” 

 

Kurs/opplæring i 2012: 

 4 KEK medlemmer deltok på høstseminaret på Soria Moria 21-22 november 

 2 KEK medlemmer deltok på motivasjonsseminar på Lillehammer 

 

 

Hovedutfordringer 2013 

 Rekruttering av nye KEK medlemmer 

 Innføringskurs / høst møte 2013 for KEK medlemmene 

 

Budsjett og regnskap 2012 

Budsjett kr. 25 000,- brukt til kurs for medlemmer i KEK 

 

 

 
 


