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ÅRSMELDING 2012 

Klinisk etikk-komité Lillehammer (KEKL) 
 
 

Klinisk etikk-komité på Lillehammer (KEKL) er underlagt sentral klinisk etikkomité for 

Sykehuset Innlandet, SISKEK, og rapporterer til leder i SISKEK. Komiteen ble etablert våren 

2006. Komiteens mandat er tuftet på nasjonalt mandat for kliniske etikkomiteer i helseforetak.   

Baard Olav Jensen er leder for komiteen.     

 

Målgruppen er helsepersonell. Målet er å fremme den etiske bevissthet hos de ansatte, være 

rådgivende og gi beslutningsstøtte i etisk vanskelige kliniske problemstillinger. Vi kan også                     

være rådgivende ved utarbeidelse av prosedyrer med etiske problemstillinger.    

 

Vår komitè skal være frittstående og uavhengig og medlemmene må sikres rammer for å delta 

i arbeidet og skal ha ressurser for å kunne tilegne seg nødvendig kompetanse i klinisk etikk.  

 
 

 Vårt mandat:  

 Bidra til økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til 

pasientbehandling. 

 Bidra til økt forståelse av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillinger og 

spørsmål knyttet til ressursbruk og prioriteringer i sykehuset.   

 Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med 

spesialisthelsetjenesten. 

 Bidra til økte ferdigheter i å identifisere, analysere og avklare etiske problemer og 

dilemmaer.  

 Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske 

utfordringer før og/eller etter at beslutninger tas.  

 På forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses.  

 Være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål.  

 Bidra til virksomhetens kvalitetsarbeid.  

 

 

 Vår arbeidsform: 

 Alle kan henvende seg til komiteen.  

 Behandling av saker skal som hovedregel skje med basis i anonymiserte 

pasientopplysninger. Ved fravikelse av hovedregelen om anonymisering må det 

innhentes samtykke fra pasienten før saken framlegges for komiteen, jf. 

helsepersonelloven §22. Medlemmene i KEKL har taushetsplikt om 

personidentifiserende opplysninger (eller helseopplysninger) de får adgang eller 

kjennskap til som medlem av komiteen. Deltakere i KEKL som ikke omfattes av 

helsepersonelloven (for eksempel ekstern jurist og brukerrepresentant) bør underskrive 

taushetserklæring. 



 

      

    

   Side 2  

 

 

 Komiteen bestemmer selv møtehyppighet og arbeidsform innen mandatets rammer, 

men komiteen skal ha mulighet for å samles på kort varsel i hastesaker.  

 Komiteen skal skrive referater.  

 Komiteen skal skrive årsrapport. 

 Komiteens arbeid skal jevnlig evalueres iht. gjeldende rutiner for evaluering i SI. 

 
 Aktiviteter i 2012: 

 Komiteen gjennomførte 9 møter i fjor, av disse var 3 ad hoc-møter hvor vi ga råd i fm  

etiske problemstillinger meldt fra avdelingen. Av tema her kan nevnes utfordring for 

helsepersonell ift. oppfølging etter operasjon og tilsyn og samtykke. Sakene ble drøftet 

etter KEK-malen.  Komiteen har også mottatt saker som ikke trengte drøfting da disse 

løste seg på avdelingsnivå før de nådde å bli behandlet hos oss.   

 Komiteen har revidert mandatet og tilnærmet dette mot nasjonalt mandat for kliniske 

etikkomiteer i helseforetak.   

 Komiteen besvarte evalueringen ift. videre framdrift av etiske komiteer i Sykehuset 

Innlandet (SI). Flertallet var tilfredse med at dagens ordning med en sentral komité og 

lokale komiteer på de enkelte hus fortsetter. 

 Komiteen arrangerte egen KEK dag 9. november med temaet ” Etikk i 

kommunikasjon og konfliktløsning. Vi hadde med oss to eksterne forelesere: Steinar 

Bryn fra Nansen Fredsenter hadde ”Dialog som undervurdert verktøy i 

konflikthåndtering - erfaringer fra et lang liv som dialogarbeider” som tema og Halvor 

Nordby fra Høgskolen i Lillehammer hadde ”Etiske dilemmaer i utfordrende 

pasientkommunikasjon” som tema. Det var to meget interessante foredrag og det var 

godt oppmøte.  

 Komiteen deltok på husets fredagsmøte den 1. juni med foredraget ”Etikkarbeid i 

praksis” ved Grethe Kleveland.   

 Komiteen hadde også i år deltakere med på Schjelderupseminaret.    

 Ingen fra komiteen deltok på innføringsseminaret (Nasjonalt høstseminar for kliniske 

etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten) i år, men vi hadde 4 medlemmer på Soria 

Moria seminaret (nasjonalt høstseminar).         

 
 Aktiviteter og planer i 2013:  

 Møter er planlagt følgende datoer: 19. februar, 14. mai, 17. september og 26. 

november. Ved hastesaker kaller komiteen inn til ad-hocmøter.  

 Arrangere seminar for LI ansatte i løpet av høsten 2013. 

 Skal fortsatt legge vekt på informasjon og bekjentgjøring, herunder informere i 

møtene med nyansatte, i introduksjonsmøte med turnus-/LIS leger, i fredagsmøter, i 

avdelingsmøter og i andre relevante sammenhenger.     

 Ha fokus på kompetanse og å kunne tilby  medlemmene deltakelse på relevante 

seminarer og kurs.    

 Saker kan sendes til alle medlemmene i komiteen. Egen prosedyre på hvordan melde 

saker er utarbeidet, http://ek.sihf.no/docs/dok/dok32637.doc 

 
Økonomi:           

Komiteen hadde et budsjett på kr 25 000 i fjor. Komiteen har brukt pengene til 

deltakelse på seminarer, KEK dagen, servering på møtedager med inviterte gjester og 

oppmerksomhet til foredragsholdere.  

Komiteen er informert om at budsjettet i 2013 er på likelydende beløp.     

  

http://ek.sihf.no/docs/dok/dok32637.doc
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 Sammensetning av medlemmer:  

1. Baard Olav Jensen (leder), seksjonsoverlege, Avdeling for akuttmedisin   

2. Toril Kolås, avdelingssjef, Avdeling for gyn/føde (fratrådte i august) 

3. Karin Mæhlum, intensivsykepleier IO enheten, Avdeling for akuttmedisin  

4. Anne Opjordsmoen Aksnes, smertesykepleier/palliativt team   

5. Mari Søreide, sykehusprest (permisjon høst 2012 )  

6. Grethe Kleveland, konst. avdelingssjef, Avdeling for nevrologi og nevrofysiolgi   

7. Marjan Frankenberg, Fagkonsulent, DPS, Døgnavdelingen Lillehammer   

8. Arn Meland, konst. overlege, Avdeling for kirurgi og ortopedi (fratrådte i mai) 

9. Morten Bergkåsa, ass.lege, Avdeling for kirurgi og ortopedi (tiltrådte i juni) 

10. Benedikte Skjølås, konst. overlege, Barneavdelingen  

11. Åse Ryager (sekretær), divisjonssekretær og saksbehandler i divisjon Medisinsk 

service   

 

 

For KEKL, Lillehammer 19. februar 2013 

 

 

 

Åse Ryager  

Sekretær Klinisk etikk-komitè Lillehammer 

Sign/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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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