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Årsmelding Klinisk etikk-komité 2014 

Sykehuset Østfold HF 2014 
 

Utvalgets medlemmer: 
Sigmund Nakkim, hovedprest og leder i KEK 
Jan Henrik Lund, overlege/med.faglig rådgiver 
Line Christensen, kreftsykepleier 
Emmy Knudsen, hjelpepleier, medlem til 31.12.14 
May Knutsen, rådgiver 
Harald Sandnes, psykologspesialist 
Michael Steffen, kommuneoverlege 
Peter Holm, overlege 
Kristin Negård, enhetsleder/akuttsykepleier, medlem til 31.12.14 
Hilde J.R. Nesengen, fysioterapeut 
Bente Krondal Andreassen, sekretær 
 
 
 
Klinisk etikk-komité har avholdt 9 møter i 2014. 
 
 

Saker behandlet i Klinisk etikk-komité: 

 «5 valg for verdighet» Nordlandias utgave av livstestament  
 Arbeid med å arrangere etikkseminar 030414 
 Pasienthistorie mellom sykehus og kommune som førte til en krevende livssituasjon 
 Retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase – høring 
 Flere Synergisaker 
 Ad hoc sak: «behandlingsnivå pasient med hjerneskade» 
 Nevrologi case 
 Deltakelse på introduksjonsdagene i SØ 
 Orientering av aktuelle kurs/seminarer 
 Deltakelse på høstseminaret høsten 2014 
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Vi har dette året hatt saker i hovedsak retrospektivt, men også ad hoc i en aktuell situasjon. Som i fjor 
hadde vi også dette året saker i grensesnittet mellom somatikk og psykiatri som kan gi spesielle 
utfordringer. Noen saker vi har sett på fra synergi har i utgangspunktet ikke hatt etiske dilemmaer 
men vært driftsmessige utfordringer. Hvis slike meldinger er uttrykk for hardt arbeidspress over tid 
kan man tenke at det kan bli et etisk dilemma knyttet til prioriteringen av ressursene, men det har 
ikke komiteen løftet som egen sak. 
Vi har hatt god erfaring med å ha drøfting med pårørende tilstede i en aktuell sak, noe som synes å 
bidra til forståelse og styrke kommunikasjonen. 
Etikkseminaret vi arrangerte hadde to hovedretninger: Det ene var Etikk og selvmordsforebygging, 
med noe refleksjon omkring evthanasi. Det andre var Verdighet og krenkelse, om godhet og ondskap 
i sykepleie.  
 
Videre planer/fremtidige saker: 
I 2015 har vi valgt å ikke arrangere eget etikkseminar med tanke på all undervisning og 
gjennomføring av flytting til Kalnes. Vi håper å delta på høstseminaret til Senter for Medisinsk etikk, 
men flytting til Kalnes kan sette noen begrensinger. Erfaringen er at det er nyttig og viktig for 
inspirasjon og dyktiggjøring av komiteen. 
Ellers vil vi  

 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. 

 
Evaluering: 

 Komiteen arbeider aktivt og engasjert, og medlemmene har god kunnskap og innsikt, noe som 
gjør at de som har hatt saker uttrykker at det er nyttig og positivt. 

 Tidspress og sykdom har gjort at komiteen har hatt noe forfall. Noen går også ut av komiteen 
ved årets slutt. 

 Fortsatt kunne vi hatt flere saker fra fagmiljøene. 

 De kliniske sakene er mest engasjerende. 

 Medlemmene har hatt enkelte saker fra eget felt, noe som har vært lærerikt og fruktbart. 

 Komiteen har en god blanding av kontinuitet og fornyelse. 

 Flere deltok med godt utbytte på Høstseminaret. Det gir læring og bekreftelse på komiteens 
arbeid. 

 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sigmund Nakkim       Bente Krondal Andreassen 
leder i klinisk etikk-komité/hovedprest    sekretær  
 
 


