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ÅRSMELDING 2018 
 

Bakgrunn og mandat for Klinisk etikk-komité (KEK) Lovisenberg 
KEK Lovisenberg ble opprettet og oppnevnt av adm dir i oktober 2004. Komiteen fokuserer 

på de etiske implikasjoner ved sykehusets kliniske virksomhet og bidrar til å øke etisk 

bevissthet, refleksjon og kompetanse i sykehuset. 
 

KEK skal  

- være et kvalifisert og tverrfaglig forum hvor klinikere, i forkant eller etterkant, kan drøfte 

etiske problemer fra klinisk praksis (kasusdiskusjoner). Metoden vil være strukturerte 

samtaler som kan tydeliggjøre klinikerens valgmuligheter og etiske implikasjoner av 

mulige løsninger. 

- bidra til å øke evnen til å identifisere, analysere og løse klinisk etiske problemer i 

sykehuset generelt. Dette kan for eksempel skje gjennom temamøter / seminarer for 

sykehusets ansatte. 

- ha oppmerksomhet rettet mot sammenhengen mellom ressursbruk og prioriteringer. 

- bidra til bevisstgjøring om ansattes atferd og holdninger overfor pasienter, pårørende, 

samarbeidspartnere og kollegaer. 
 

 

Sammensetning pr 31.12.2018 

 
Navn Profesjon Stilling 

Leder  

Bjørn Magne Eggen  

Lege  Fagdirektør ved 

LDS 

Sekretær 

Eirik Os  

Sykehusprest Hovedprest 

Marcus Lund Frølich Lege Overlege 

Klinikk for medisin 

Suzanne Børretzen Psykolog Nic Waals Institutt 

Morten Magelssen Lege/forsker 

(fagetiker) 

SME/ekstern 

Camilla Arnesen Lege Overlege anestesi 

Klinikk for kirurgi 

Pamela Åsten Logoped TAKO senteret 

Liv Bech 

Johannessen(perm) 

 

Siri Lobenz Rørstad 

Sykepleier/ 

 

 

Psykolog-

spesialist 

Ledende 

spesialsykepleier 

Lovisenberg DPS 

Seksjonsleder 

Lovisenberg DPS 

Kristin Østlie Psykolog Rådgiver 

Psykiatrisk 

klinikkledelse 

Trine Sortland Triumf Sykepleier Klinikk for medisin 

Katrine Rutledal Bruker-

representant 

Brukerutvalget 

 

 



 

Arbeidsform og aktivitet 
KEK hadde 8 møter i 2018.  

I tillegg har vi deltatt på kurs og seminarer i regi av Senter for medisinsk etikk, UiO. 

KEK har ansvar for fagformidling i sykehuset gjennom halvdagsseminarer og fredagsmøter. 
 

 

Klinisk etiske saker til behandling 
KEK har  mottatt 4 klinisk etiske saker til behandling i 2018. 

1. En sak handlet om vurdering av pasientens samtykkekompetanse og grunnlaget for ev. 

bruk av tvang i gjennomføring av ECT behandling 

2. En sak handlet om tilnærmingen til ev. reintubering - ved planlegging for ekstubering 

av pasient i respirator 

3. En sak var en drøfting på generelt grunnlag: «Hvordan kan nødrett brukes i situasjoner 

som ikke er knyttet til ø-hjelp.» 

4. En sak handlet om omfanget av samtykke til videoopptak av konsultasjon – dvs. det 

problematiske i å forespørre pasient psykisk helsevern om filming av terapisamtaler til 

bruk i individuell veiledning også kunne brukes i større undervisningssammenhenger 

– og i så fall, hvilke, og hvor store (liten veiledningsgruppe, undervisning med 

eksterne, konferanser).  

Hva gjør det med behandlingsrelasjonen at pasient forespørres ved oppstart av 

behandling om mulig framtidig bruk av opptaksmaterialet i større 

undervisningssammenheng? 

 

 

Andre aktiviteter: 
1. Henvendelse fra overleger ved anestesi og medisinsk akuttmottak om etiske 

dilemmaer knyttet til igangsetting av akuttmedisinsk behandling/rutiner ved HLR 

minus. Henvendelsen resulterte i planlegging og gjennomføring av større seminar 

våren 2018 om «Når nok er nok»: 

Tema: Hvilke tanker gjør vi oss før vi starter avansert eller ressurskrevende 

behandling? Iverksetter vi tiltak uten å reflektere over hvor lenge det skal pågå, 

eller hva som skal til for å avslutte? 

  

Møteleder: Bjørn Magne Eggen, leder av klinisk etikk-komité (KEK) LDS 

 

Innledere:  

Reidun Førde. Professor i medisinsk etikk, Oslo 

Kliniske kasus – hentet fra LDS-hverdagen 

 

 

Det er også gitt undervisning i etikk og verdier for ulike enheter internt og eksternt. Det er 

økende interesse for etikkrefleksjon og medlemmer av KEK inviteres til å være fast deltager i 

Kvalitets og pasientsikkerhetsutvalg både ved en avdeling lokalt og det sentrale KPU   

 

Rammebetingelser 
Sykehuset dekker utgifter knyttet til KEKs arbeid. 
 

KEKs sekretæroppgaver ivaretas innenfor stillingen til den sykehusprest som til enhver 

tid sitter i KEK. 


