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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 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 

Komitéen 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 

beslutninger 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 KEK/sykepleier kir.avd. 

Gunvor Tjugum Sørlien, spl/spesialrådgiver Dips helsefag  

Magnhild Helberg, sykehusprest 

Knut Sivertsen, barnelege 

Jon Arne Sparby, overlege/med.avd. til 01.09.14 

Elisabeth Melbye, sykepleier/intensiv avdeling. 

Bjørn Aastebøl rådgiver/spes.sykepleier, DPS Kongsvinger  

Lillian Hemseter, sosionom – til 01.08.14 

Marit Thorsby, sekretær 

 

Arbeidsmål for 2014: 

• 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. 

 

Aktivitet 2014: 

Det er avholdt 9 møter.  

• Ett KEK medlem er også medlem av Kongsvinger kommunale etiske komité, det har ikke vært 

møter her i 2014 

• Arbeidet med forslag til nytt spørreskjema i etterlattemappa 

• Ferdigstilt brosjyre ”Åpen kontakt/forenklet innleggelse” 

• Prosedyre med vedlegg: Omsorg ved livets slutt, ferdigstilt og tatt i bruk 

• Leder KEK er fast medlem av Kvalitets og pasientsikkerhets utvalg.  

• Utarbeidet info om tilbud til etterlatte om å delta i sorggruppe, lagt i etterlattemappa 

• Jobbet med problemstillinger som er rettet til KEK fra ansatte på sykehuset. 

 

Kurs/opplæring i 2014: 

• 3 KEK medlemmer deltok på høstseminaret på Soria Moria 21-22 november 

• 1 KEK medlem deltok på Schjelderup seminaret.  

• 3 KEK medlemmer deltok på Pårørende dag, med fokus på pårørende og etikk i 

helsetjenesten, på Ahus 3.september 

• 2 KEK medlemmer har deltatt på fagdag - Dialysen 

 

 

Hovedutfordringer 2015: 

• Høst møte 2015 for KEK medlemmene 

• Fortsette å arbeide etter mandatet til KEK. 

• Fremme samtale og refleksjon om etiske og moralske dilemmaer knytta til 

pasientbehandlingen. Øke bevisstheten om etiske utfordringer på avdelingsnivå.  

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

pasienter og pårørende får et best mulig møte med sykehuset. 

• Rekruttere nye medlemmer.  

• Arrangere kurs september 2015: Tema:  «Tid og prioritering».  Foredragsholder: Trond 

Markestad.  

 

 

Budsjett og regnskap 2014: 

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


