
 

   
 

 

  Lillehammer                                                                                                                                                       
Klinisk etikk-komité 

 

BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 62 33 30 00 Faks: 62 33 34 50 Org.nr. 983 971 709   

Furnesveien 26 Postboks 104 E-post:postmottak@sykehuset-innlandet.no Kontonr.: 1644.06.05390 

 
2380 Brumunddal 2381 Brumunddal www.sykehuset-innlandet.no  

 

 

ÅRSMELDING 2011, LOKAL KLINISK ETIKK KOMITE, SYKEHUSET 
INNLANDET, DIVISJON LILLEHAMMER 

 
Klinisk etikk-komité på Lillehammer (KEKL) er underlagt sentral klinisk etikk-komité for Sykehuset Innlandet 
HF, SISKEK, og rapporterer til leder. Komitèen ble etablert våren 2006.  
Baard Olav Jensen er leder for komitéen.     
  
MANDAT 

 Bidra til å øke evnen til å identifisere, analysere og løse etiske problemer og dilemmaer knyttet til 
sykehusets kliniske virksomhet. 

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

 Undervisning og temakvelder / seminarer. 

 Informasjonsmateriell. 

 Bidra i diskusjoner på arbeidsplassen. 
 
MÅLGRUPPE 

 Helsepersonell. 
 
HENSIKT 

 Fremme den etiske bevissthet hos de ansatte. 

 Være rådgivende og gi beslutningsstøtte i etisk vanskelige kliniske problemstillinger.                                          

 Være rådgivende ved utarbeidelse av prosedyrer med etiske problemstillinger. 
 
MEDLEMMER 

 Åste Renolen, avdelingssykepleier dialyse (sluttet i september 2011). 

 Karin Mæhlum, intensivsykepleier IO-enheten, akuttavdelingen (tiltrådte i september 2011).    

 Anne Opjordsmoen Aksnes, smertesykepleier/palliativt team.  

 Mari Søreide, sykehusprest  (tiltrådte i april 2011).      

 Dag Paulsen, overlege, medisinsk avdeling.  

 Benedikte Skjølås, konst. overlege, barneavdelingen.     

 Grethe Kleveland, konst. avdelingssjef, nevrologisk avdeling.  

 Lars Petter Haug, oversykepleier, DPS Poliklinikk Lillehammer.    

 Toril Kolås, avdelingssjef, gyn/fødeavdelingen.  

 Baard Olav Jensen, overlege anestesiavdelingen.  

 Arn Meland, konst. overlege, kirurgisk avdeling, ortopedi.   

 Sekretær i komitèen: Åse Ryager, divisjonssekretær og saksbehandler i divisjon Medisinsk service.     
 
ARBEIDSFORM 

 Komitèen skal ta stilling til ulike dilemmaer, og diskutere dette på faglig og etisk grunnlag.   

 Komitèen har regelmessige møter, samt adhoc møter dersom saker krever dette.   

 Komitèen markedsfører seg ved undervisning på avdelinger, informasjon på ledermøter, 
introduksjon for nyansatte og turnusleger, i torsdagsmøter, KEK-dag og via internavis.  

 KEK-dagen ble arrangert 3. november.   



 

      

    

     

 

 Saker kan sendes til alle medlemmene i komitèen. Egen prosedyre på hvordan melde saker er 
utarbeidet, http://ek.sihf.no/docs/dok/dok32637.doc 

 MØTER/ARRANGEMENTER 

 Komitèen har gjennomført 6 møter i 2011.  
Komitèen har fått oversendt  to saker  i 2011.  

1. Den ene saken ble avvist med begrunnelse at det var mangel på samtykke.  
2. Den andre saken førte til en diskusjon i komitéen om hvorvidt det kunne gis muligheter for å 

få et tillegg  i prosedyren SI/15-09 ” Anmodning om utlevering journalkopi ” i forhold til om 
pårørende med DIPS tilgang kan gi opplysninger til inneliggende pasienter som selv ønsker 
dette. Krav til tillatelse må være oppfylt i følge kap 5.1 i pasientrettighetsloven. Henvendelse 
ble sendt til fagdirektør og fortaksadvokat. Innspillet fikk ikke tilslutning.   

 Komitèen arrangerte egen KEK dag 3. november med temaet ”Er det mulig å overholde 
taushetsplikten  i den moderne medisin?” IKT sjef Roar Halvorsen og informasjonssikkerhetsleder 
Håkon Iversøn snakket om IKT i SI.  Foretaksadvokat  Bente LaForce hadde tema om ”Når har 
helsepersonell rett til å lese journalen til en pasient?” Dagen ble avsluttet med paneldebatt. Temaet 
skapte interesse og det var godt oppmøte.   

 Komitèen deltok på torsdagsmøte:  
o Våren 2011: Foretaksadvokaten i SI, Bente LaForce, snakket om problematiseringen av 

samtykkekompetanse.   
o Høsten 2011: Kommunikasjonsrådgiver fra HSØ, Frank Roar Byenstuen, snakket om  

etiske /juridiske problemstillinger ved publisering på sosiale medier.   

 Komitéen deltok på Schjelderupseminaret i juni med 2 medlemmer.  
  

KURS 

 Komitèen hadde 3 deltakere på innføringsseminaret i år. 

 Komitèen deltok med 3 medlemmer på Soria Moria seminaret (nasjonalt høstseminar).    
 
ØKONOMI            

 Komitèen har hatt et budsjett på kr 20 000. Komitèen  har brukt pengene til deltakelse på 
innføringsseminar, nasjonalt høstseminar, KEK dagen, servering på møtedager med inviterte gjester 
og oppmerksomhet til foredragsholdere.   
 

PLANER OG MÅLSETTINGER FOR 2012 

 Fortsette å legge vekt på informasjon og bekjentgjøring. Informere i møtene med nyansatte,  i 
introduksjonsmøte turnuskandidater, i torsdagsmøter, i avdelingsmøter og andre relevante 
sammenhenger.   

 Oppdatere og tilrettelegge informasjon om komitéen på intranett. 

 Revidere mandatet. 

 Arrangere seminar for LI ansatte.  

 Nye medlemmer skal delta på innføringsseminaret høsten 2012. 

 Alle medlemmer skal delta på Soria Moria seminaret i november.     
 
For KEKL, Lillehammer 20. januar 2012 
 
Åse Ryager  
Sekretær 
Sign. 
  
 

http://ek.sihf.no/docs/dok/dok32637.doc


 

      

    

     

 

Ytterligere informasjon finnes på:  http://sihf-
web.sihf.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=97&I=6841&mids=109a935a1025                                               
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