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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 

Knut Sivertsen, Barnelege 

Jon Arne Sparby, overlege/Med.avd. 

Elisabeth Melbye, Sykepleier/Intensiv 

Bjørn Aastebøl rådgiver/spes.sykepleier, DPS Kongsvinger  

Lillian Hemseter, sosionom.  

Marit Thorsby, Sekretær 

 

Arbeidsmål for 2013   

 Deltagelse for KEK medlemmene på høstseminaret på Soria Moria 

 

 

Aktivitet 2013: 

 Det er avholdt 8 møter.  

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

        møter i 2013.. 

 Ferdigstillelse av etterlattekonvolutten 

 Mottatt en etisk problemstilling fra helsepersonell. Denne problemstillingen belyste bruken av 

begrepet AUR.  

 Vært tilstede på to avdelingsmøter på sengpostene kirurgi og medisin for å informere om 

etterlattemappen. 

  Revidert åpenkontakt brosjyre.  



 Forberedt og lagt frem en tidligere case på seminar på Gjøvik og Høstseminaret.  

 Jobbet med prosedyre:  

 Planlagt og holdt kurset ”kan vi trøste hjertene” av Kirsten Tornøe for ansatte ved divisjonen 

og kommunene. Samarbeid med Geografisk undervisingsutvalg.  

- Omsorg ved livets slutt 

 

 Leder KEK er fast medlem av Kvalitets og pasientsikkerhets utvalg.  

 

Kurs/opplæring i 2013: 

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

 2 KEK medlemmer deltok på innføringskurs Soria Moria  

 1 KEK medlem deltok på Schjelderup seminaret.  

 3 KEK medlemmer deltok på KEK Seminar på Gjøvik  

 

 

Hovedutfordringer 2014 

 Høst møte 2014 for KEK medlemmene 

 Fortsette å arbeide etter mandatet til KEK. 

 

 

Budsjett og regnskap 2013 

Budsjett kr. 25 000,- brukt til kurs for medlemmer i KEK. Det er også brukt til å avholde kurset 

”kan vi trøste hjertene” og til innkjøp av litteratur.  

 

 

 
 


