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Årsmelding Klinisk etikk-komité 2017 

Sykehuset Østfold HF 2017 
 
Utvalgets medlemmer: 
 
Jan Sverre Vamnes, overlege anestesiseksjonen og leder i KEK, medlem fom 150217 
Andreas Stensvold, avd.sjef kreftavdelingen, medlem fom 150217 
Kristin Cornelia Utne, LIS lege onkologisk seksjon, medlem fom 150217 
Anne-Grete Melkerud, spesialkonsulent kommunikasjonsavd., medlem fom 150217 
Finn Arild Andersen, rådgiver avdeling for rusbehandling, medlem fom 150217 
Hilde Myrvold, intensivsykepleier nyfødtintensiv, medlem fom 150217 
Sigmund Nakkim, avd.sjef/hovedprest prestetjenesten 
Peter Holm, overlege anestesiseksjonen 
Jostein Vist, seksjonsleder juridisk seksjon 
Britt Hege Grøntvedt, overlege psykiatri 
Bente Krondal Andreassen, sekretær kvalitets- og pasientsikkerhetsavd. 
Jan Henrik Lund, overlege/med.faglig rådgiver fag og utvikling, medlem tom 150217 
May Knutsen, rådgiver psykisk helsevern og rusbehandling, medlem tom 150217 
Hilde J.R. Nesengen, spesialfysioterapeut fysikalsk medisin og rehabilitering, medlem tom 150217 
Anne Helene Martinsen, sykepleier pol.4 kreft og hematologi, medlem tom 150217 
Hilde Brun Andersen, LIS lege indremedisin, medlem tom 150217 
Monica Olsson, eldreoverlege i Sarpsborg kommune, medlem tom 150217 
 
 
Klinisk etikk-komité har avholdt 9 møter i 2017 
 
Saker behandlet i Klinisk etikk-komité: 
 

 Hva forventes av oss, hvordan skal vi handle for å imøtekomme mandatet? 

 Pågående diskusjoner om komiteens sammensetning 

 Planlegging av kursdag/seminar i etikk 311017 

 Case: MS pasient – vurdere begrensning av livsforlengende  behandling (kommune) 

 Case: Anonym sak psykiatri 

 Overbehandler vi og forlenger lidelser? 

 Etiske problemstillinger knyttet til medikamentvalg og kostnader 
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 Ad hoc sak: Barn med TRISOMI 18 

 Case: Pasient med hjerneskader etter trafikkulykke 

 Case: Pasient med psykose og uten samtykkekompetanse – abort eller beholde barnet 

 Situasjon knyttet til avisinnlegg og bildebruk 

 Orientering og gjennomgang av etikkseminaret i SØ 311017 og høstseminaret i Oslo  
13-141117 

 
 
Videre planer/Fremtidige saker: 
Vi håper å delta på Høstseminaret til Senter for Medisinsk etikk også høsten 2018.  
Erfaringen er at det er nyttig og viktig for inspirasjon og dyktiggjøring av komiteen. I og med at 
komiteens sammensetning ble endret i 2017 med flere nye medlemmer er dette ekstra nyttig. I 
tillegg har SME også en egen opplæring for nye KEK-medlemmer som er meget nyttig.  
Vi vil:  

 Dyktiggjøre medlemmene, gamle og nye  

 Fortsatt spre informasjon om komiteen og inspirere til etiske drøftinger  

 Delta på Høstseminaret til SME  

 Tilby undervisning og delta i faglige samlinger rundt i sykehuset  

 Drøfte konkrete saker som meldes inn til komiteen  

 Søke å støtte beslutningsprosesser også ved ad hoc møter når det er aktuelt.  

 Arrangere etikkseminar i 2018 og planlegger et om prioritering. 

 Arbeide for bedre kontakt ut i klinikkene 

 Påvirke slik at deltakerne har tid til å delta på møtene, samt at leder frikjøpes for tid til større 
engasjement  

 
 

Evaluering:  
 

 Utvalgets medlemmer har høy kompetanse, men om utvalget har kompetanse til å håndtere 
slike spørsmål som endret mandat i forhold til prioriteringer og økonomi er vi usikre på. 

 Mandatet er endret, men det har egentlig ikke skjedd noe endring i hva utvalget arbeider 
med. Om det skyldes at mandatet er uklart eller om det er uklart for organisasjonen hva 
utvalget skal brukes til kan antakelig diskuteres. 

 Forutsatt at det er meningen at utvalget skal bringes inn i diskusjoner om prioriteringer mv. 
må utvalget inviteres inn i slike diskusjoner. På den annen side ligger ansvar for prioriteringer 
hos den enkelte avdelingssjef i samarbeid med klinikksjef. Medlemmene i KEK synes det er 
vanskelig å ta initiativ i disse diskusjonene. 

 Mandatet burde vært klarere formulert i forhold til at dette er en klinisk etikk komité. 

 Vi bør vurdere å ta inn representanter for de største kliniske virksomhetene, med dette 
menes operativ spesialitet og en indremedisinsk spesialitet, aktuell, relevant, klinisk 
virksomhet ikke er godt nok representert i gruppen. 

 Komiteen arbeider aktivt og engasjert. Medlemmene har god kunnskap og innsikt og stiller 
gode og relevante spørsmål, og skaper gode drøftinger. Dette gjør at de som har hatt saker gir 
positive tilbakemeldinger også dette året.  

 Fortsatt er det behov for å informere i fagmiljøene om komiteens arbeid.  
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 De kliniske sakene er mest engasjerende.  

 Medlemmene har hatt enkelte saker fra eget felt, noe som har vært lærerikt og fruktbart.  
 Komiteen har hatt en god blanding av kontinuitet og fornyelse.  

 Mangler representant for kommunelege kompetansen og brukerrepresentasjonen 

 Sykehusledelsen må vurdere lederens fortsatte deltakelse sett i lys av hans reduserte 
arbeidstid og derved reduserte muligheter for akutte innsatser 

 Vi bør vurdere å ta inn representanter for de største kliniske virksomhetene, med dette 
menes operativ spesialitet og en indremedisinsk spesialitet. Aktuell, relevant, klinisk 
virksomhet ikke er godt nok representert i gruppen 

 I henhold til mandatet sitter komiteen 2 år, men retningslinjene sier også at komiteen skal 
nedsettes på nytt fra 1. mars 2018. Komitémedlemmene ønsker gjenvalg.  

 Komiteen vedlegger også en evaluering i form av en artikkel fra SME, publisert i Tidsskrift for 
den Norske Legeforening i januar 2018. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jan Sverre Vamnes                                                                           Bente Krondal Andreassen 
leder i Klinisk etikk-komité                                                              sekretær 
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