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Sigmund Nakkim, hovedprest og leder i KEK 
Jan Henrik Lund, fagdirektør 
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Arbeidsform: 
Saker kan fremmes av medlemmer, enkeltpersoner i og utenfor sykehuset, enheter i 
sykehuset og sykehusets ledelse. KEK har fast møteplan med møter en gang i måneden, 
vanligvis av 2 1/2  times varighet. Den/de som har fremmet en sak blir i blant invitert til å 
legge frem problemstillingen og delta på et møte. Det skrives referat og gis tilbakemelding til 
den/de som har fremmet en sak. Det er ikke utviklet noen rutine for innhenting av samtykke 
fra berørte parter. I komiteens drøftinger tilstrebes anonymisert behandling av sakene der det 
er mulig, og referatene er anonymisert. Det kan allikevel være en utfordring med 
anonymisering da noen av sakene kan bli lett gjenkjennelige fordi de kan være unike.  
Komiteens arbeid evalueres primært gjennom årlig evalueringsskjema der det enkelte 
medlem gir sin vurdering. 
 
Aktiviteter: 
Foruten planlagte møter har vi ad hoc møter når en aktuell situasjon har oppstått. Dessuten 
undervisninger, deltagelse på fagmøter/temamøter på ulike poster/enheter i sykehuset. 
Introduksjonsdagen for nyansatte. 
 
Klinisk etikk-komitè har avholdt 6 møter i 2011. 
 
Saker behandlet i Klinisk etikk-komitè: 

 Sak fra rusavdelingen: Husregler og rettigheter 

 Avsluttet respiratorbehandling ungdom  

 Gjennomgang av veileder for nettbruk og sosiale medier 

 Deltakelse på introduksjonsdagen for nyansatte vår/høst  

 Arbeid med å arrangere etikkseminar i SØ 19.04.12 

 Deltakelse på det nasjonale høstseminaret i Oslo 

 Orientering om aktuelle kurs/seminarer 

 Alderspsykiatrisk pasient og somatisk inngrep 

 Sak fra SLB-palliativ kreftpasient 

 Deltakelse på heldagsseminaret om pasientrettighetsloven kap.4A 

 Uttalelse vedr. Nasjonalt mandat for KEKer 

 Fra leserinnlegg om religionsutøvelse 

 Avisoppslag om twitter i SØ 
 
KEK har også dette året for det meste hatt drøftinger i etterkant av en situasjon eller mer 
tematiske saker. Deler av komiteen har vært konsultert i en konkret behandlingssituasjon i 
møte med behandlingsmiljøet og pårørende. En nyttig og god drøfting med gode innspill til 



en plan for videre behandlingsstrategi. Flere av komiteens medlemmer har holdt 
undervisning eller innlegg i sykehuset og bidratt til etiske refleksjon og tenkning. En 
presentasjon/ressursbank til KEK-medlemmene for å holde informasjon og undervisning om 
KEK-arbeid er gjennomgått. Den planlagte undervisning/seminardagen måtte flyttes til 2012. 
 
Videre planer/fremtidige saker: 

 Seminardag i april 2012 om prioriteringer der prof.dr.theol og politiker Inge Lønning 
har hovedinnlegget.  

 Dyktiggjøre medlemmene av KEK, gamle og nye. 

 Fortsette arbeidet med å gjøre komiteen kjent i sykehuset.  

 Delta med flere fra komiteen på Høstseminaret for Kliniske etikk-komiteer.  

 Holde flere undervisninger/ delta på faglige samlinger i sykehuset. 

 Drøfting av noen spørsmålsstillinger omkring terminale pasienter og etikk og ansvar 
vedr den døde pasient. 

 Drøfte de konkrete saker som meldes inn fra sykehuset og andre. 
 
Evaluering: 

 Komiteens drøftinger og arbeid oppleves meningsfylt og nyttig. Engasjerte og levende 
interesserte deltagere i komiteen.  

 Tilfanget av konkrete etiske dilemmaer fra fagmiljøene er fortsatt noe begrenset. 

 Det oppleves ekstra positivt når noen berørte selv legger frem saken for komiteen 

 Konkrete kliniske situasjoner skaper størst engasjement. 
 
Økonomi: 
KEK finansieres som administrerende direktørs utvalg over hans budsjett med en god 
praksis. 
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Leder i klinisk etikk-komitè/hovedprest   sekretær 
 


