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ÅRSMELDING KLINISK ETIKK-KOMITÈ 
 
Sykehuset Østfold HF 2013 
 

Utvalgets medlemmer: 
Sigmund Nakkim, hovedprest og leder i KEK 
Jan Henrik Lund, overlege/med.faglig rådgiver 
Line Christensen, kreftsykepleier 
Emmy Knudsen, hjelpepleier 
May Knutsen, rådgiver 
Harald Sandnes, psykologspesialist 
Michael Steffen, kommuneoverlege 
Peter Holm, overlege  
Kristin Negård, enhetsleder/akuttsykepleier 
Hilde J.R. Nesengen, fysioterapeut 
Bente Krondal Andreassen, sekretær 
 
 
Klinisk etikk-komitè har avholdt 9 møter i 2013.  
 
 
Saker behandlet i Klinisk etikk-komitè: 

 Arbeid med å arrangere etikkseminar i SØ 18.04.13 

 Arbeid med å arrangere etikkseminar i SØ 03.04.14 

 Orientering av aktuelle kurs/seminarer 

 Deltakelse på introduksjonsdagen for nyansatte i SØ vår/høst 

 Undervisningsdag for smittevern 13.06.13 i B0 og 13.11.13 i Indre Østfold. 

 Drøfting av saker fra KEK medlemmers egen hverdag 
-Mobbesaker/henvisninger til BUPP 
-Henvisninger på fysioterapi 
-ALS pasient 

 Aktuell sak akuttmottaket/eller transportsak 

 Rapport fra samtale med Jehovas Vitner 

 Jus og etikk ved Jehovas Vitners reservasjon mot blodoverføring 

 Forslag om ordning med livssynsnøytralt livstestamente 

 Høring vedr. livssynsnøytralt livstestamente 

 Ad hoc sak fra A6 

 Psykiatrisk pasient som trenger somatisk behandling 

 Psykiatrisk pasient med behov for somatisk undersøkelse 

 Rapport drøfting av sak knyttet til Dialyseavdelingen 

http://www.sykehuset-ostfold.no/
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Også dette året har det vært en blanding av saker: drøfting av en aktuell situasjon, saker der 
behandlerteamene står i en konkret valgsituasjon og saker med mer etterrefleksjon. Et par av 
sakene har vært i grenselandet mellom somatikk og psykiatri. Det har også i år vært 
undervisninger, og vi har arrangert det årlige etikkseminaret med god deltagelse og positiv 
respons. Dagen besto bl.a. av innspill om etiske problemstillinger fra ulike deler av sykehuset og 
viste noen av de mange verdivalg og etiske avveiingene som hele tiden foregår.  
 
Det viser seg at behandlingssituasjoner der pasienten har utfordringer som involverer flere og ulike 
deler av helsevesenet, (somatikk, psykiatri, rusbehandling, første og andrelinje) kan skape 
særskilte etiske dilemmaer. En tett samhandling der man ser hele pasientens situasjon i 
sammenheng risikerer å splittes opp i halvgode eller ikke sammenhengende løsinger. 
 
 
Videre planer/fremtidige saker: 
 
I 2014 planlegger vi etikkseminar torsdag 3. april med fokus på ”Etikk og selvmordsforebygging”   
v/psykologspesialist Kim Larsen, og på ”Verdighet og krenkelse” v/Liv Stanghelle. 
Det er fortsatt viktig å delta på høstseminaret til Senter for medisinsk etikk, og derigjennom drive 
kompetanseheving i komiteen. Planen er fortsatt å  

 dyktiggjøre medlemmene av KEK, gamle og nye 

 fortsette arbeidet med å gjøre komiteen kjent i sykehuset 

 delta fra komiteen på Høstseminaret for Kliniske etikk-komiteer 

 holde flere undervisninger og delta på faglige samlinger i sykehuset 

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

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

 tidspress i jobbsituasjonen for medlemmene har gitt noe flere forfall til møtene dette året 

 tilfanget av konkrete etiske dilemmaer fra fagmiljøene er bedret, men fortsatt noe begrenset 

 de kliniske situasjonene mest engasjerende 

 det er fruktbart når medlemmene i blant kan ta frem etiske dilemmaer fra eget fagfelt 

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

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


