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ÅRSMELDING KLINISK ETIKK-KOMITÈ 
 
Sykehuset Østfold HF 2012 
 

Utvalgets medlemmer: 
Sigmund Nakkim, hovedprest og leder i KEK 
Jan Henrik Lund, overlege/rådgiver 
Line Christensen, kreftsykepleier 
Emmy Knudsen, hjelpepleier 
May Knutsen, rådgiver 
Harald Sandnes, psykologspesialist 
Michael Steffen, kommuneoverlege 
Peter Holm, anestesioverlege,  
Kristin Negård, enhetsleder/akuttsykepleier, medlem fra 01.03.12 
Hilde J.R. Nesengen, fysioterapeut, medlem fra 01.03.12 
Bente Krondal Andreassen, sekretær 
 
 
 
Klinisk etikk-komitè har avholdt 9 møter i 2012. 
 
 
 
 
Saker behandlet i Klinisk etikk-komitè: 

 Behandlingsstrategi vedr.multihandikappet pasient 

 Arbeid med å arrangere etikkseminar i SØ 19.04.12 

 Arbeid med å arrangere etikkseminar i SØ 18.04.13 

 Tema vedr. syning 

 Orientering om aktuelle kurs/seminarer 

 Omsorgen for døende. Refleksjon over en hendelse. 

 Deltakelse på introduksjonsdagen for nyansatte vår/høst 

 Informasjon, dokumentasjon, genetikk etc. – barn født ved eggdonasjon 

 Sak fra A8/SLB – terminal pasient med familie – etiske utfordringer 

 Orienteringssak: vedr. bruk av biologisk materiale 

 Orienteringssak: ad hoc sak – barn med syndrom 

 HLR minus/intensivstatus ved innkomst 

 Avslutte behandling KOLS med pasient sammensatt helseproblem 

 Etiske retningslinjer Helse Sør-Øst. Implementering i SØ. 

 Temaer fra kurs med SME på Metochi 
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 Problemstilling ved akuttmottaket 

 Jehovas vitner – refleksjoner etter en kontakt 

 Seminartilbud informasjon ”verdighet og krenkelser” 
 
 
Tilfanget av saker ut fra kliniske situasjoner kunne vært større, men det kommer jevnlig. Som oftest 
i etterkant av en situasjon, men også under en problemstilling. Deler av komiteen har vært 
konsultert i en konkret behandlingssituasjon. Flere av komiteens medlemmer har også dette året 
holdt undervisning eller innlegg i sykehuset og bidratt til etiske refleksjon og tenkning. Det oppleves 
inspirerende for den som holder innlegg, og responsen er positiv. 
 
 
Videre planer/fremtidige saker: 
I 2013 planlegger vi seminardag 18.april med fokus på hverdagsetikk i sykehuset med innlegg fra 
litt ulike enheter og vinkler. Vi fortsetter med kompetanseutvikling i komiteen. To nye medlemmer 
har vært på innføringskurs. Høstseminaret til Senter for medisinsk etikk (SME) gir kunnskap og 
inspirasjon. 

 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 

 Helse Sør-Øst sine etiske retningslinjer blir en del av komiteens informasjon i sykehuset 

 Drøfte de konkrete saker som meldes inn fra sykehuset og andre 

 Meldt ønske om å drøfte konkret situasjon fra akuttmottaket 
 
 
Evaluering: 

 Komiteens drøftinger og arbeid oppleves meningsfylt og nyttig. Komitémedlemmene er 
engasjerte og levende interesserte deltagere 

 Tilfanget av konkrete etiske dilemmaer fra fagmiljøene er fortsatt noe begrenset 

 Fortsatt er de kliniske situasjonene mest engasjerende 

 En god blanding av kontinuitet og fornyelse i komiteen gir god kvalitet 

 Leder og et komitémedlem deltok i SME sitt ukeseminar i høst med stort utbytte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sigmund Nakkim      Bente K. Andreassen 
Leder i klinisk etikk-komitè/hovedprest   sekretær 
 
 


