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Årsmelding Klinisk etikk-komitè 2016 

Sykehuset Østfold HF 2016 
 
Utvalgets medlemmer: 
 
Sigmund Nakkim, hovedprest og leder i KEK, prestetjenesten 
Jan Henrik Lund, overlege/med.faglig rådgiver, fag og utvikling 
Line Christensen, kreftsykepleier, medlem tom 170216 
May Knutsen, rådgiver, psykisk helsevern og rusbehandling 
Harald Sandnes, psykologspesialist, medlem tom 311216 
Michael Steffen, kommuneoverlege medlem tom 310116 
Peter Holm, overlege, anestesiseksjonen 
Hilde J.R. Nesengen, fysioterapeut, fysioterapiavd. 
Jostein Vist, foretaksjurist, fag og utvikling, 
Britt Hege Grøntvedt, psykiater/overlege, overlege psykiatri 
Anne Helene Martinsen, sykepleier, pol.4 kreft og hematologi 
Hilde Brun Andersen, lege indremedisin, LIS indremedisin 
Monica Olsson, S.borg kommune, eldreoverlege 
Bente Krondal Andreassen, sekretær, kvalitets- og pasientsikkerhetsavd. 
 
Klinisk etikk-komitè har avholdt 9 møter i 2016. 
 
Saker behandlet i Klinisk etikk-komitè: 
 

 Planlegging av kursdag/seminar i etikk våren 2017 

 Retningslinjer om medikamenter som ikke er innkjøpt av sykehuset 

 Case: fra psykisk helsevern – graviditet og prevensjon 

 Case: fra psykisk helsevern – personlig hygiene – tvang 

 Case: fra lege/behandlerteam ved hematologisk avdeling 

 Ad hoc sak fra føde/barsel – trisomi 18 syndrom 

 Flere etiske temaer fra det enkelte medlem 

 Case: pasient i psykiatrisk behandling- utsendelse av landet 

 Case fra Sarpsborg kommune – ansvarsforhold psykiatrisk pasient 

 Saker fra Synergi 

 Omtale av artikkelen «keisersnitt uten samtykke» 
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 Barns rett til helsehjelp 

 Invitasjon til KEK evalueringsforskning 
 

Også i år hadde vi i flere saker invitert instanser/personer rundt pasienten, noe som gir en bred, god 
drøfting, og som har hatt positiv betydning for behandling og samarbeid til beste for pasient og 
pårørende.  
Det har vært saker både fra somatikk og psykiatri, og i sonen mellom sykehus og kommunehelsetjeneste. 
Som i 2015 valgte vi i 2016 å ikke arrangere eget heldags etikkseminar med tanke på all undervisning og 
innkjøring på Kalnes. Vi har imidlertid hatt undervisninger for ulike miljøer/enheter i sykehuset om etikk, 
og med vekt på deres hverdagsetiske utfordringer. Det har vært godt mottatt. 
Vi deltok på Senter for Medisinsk etikk sitt Høstseminar, som i år også markerte 20 års jubileum for dette 
arbeidet. Vi var flere som deltok på seminaret, og det er nyttig og viktig å ha kontakt med dette fagmiljøet 
til inspirasjon og læring, og til å kunne bidra fra vårt eget arbeid. 

 
Videre planer/fremtidige saker: 
 
Vi håper å delta på Høstseminaret til Senter for Medisinsk etikk også høsten 2017.  
Erfaringen er at det er nyttig og viktig for inspirasjon og dyktiggjøring av komiteen. I og med at komiteens 
sammensetning endres 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(er), og planlegger et om prioritering. 
 
Evaluering: 
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.  

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