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Årsmelding Klinisk etikk-komité 2018 

Sykehuset Østfold HF 2018 
 
 
Utvalgets medlemmer: 
 
Jan Sverre Vamnes, overlege anestesiseksjonen og leder i KEK, medlem tom 310818 
Jan Henrik Lund, overlege fag og utvikling og leder i KEK, medlem fom 010818 
Andreas Stensvold, avd.sjef kreftavdelingen 
Anne-Grete Melkerud, spesialkonsulent kommunikasjonsavd. 
Finn Arild Andersen, rådgiver avdeling for rusbehandling 
Hilde Myrvold, intensivsykepleier nyfødtintensiv 
Sigmund Nakkim, avd.sjef/hovedprest prestetjenesten 
Peter Holm, overlege anestesiseksjonen 
Jostein Vist, seksjonsleder juridisk seksjon 
Kristin Cornelia Utne, LIS lege onkologisk seksjon 
Britt Hege Grøntvedt, overlege psykiatri 
Bente Krondal Andreassen, sekretær kvalitet- og pasientsikkerhet 
 
 
Klinisk etikk-komité har avholdt 6 møter i 2018 
 
 
Saker behandlet i Klinisk etikk-komité: 

 

 Ferdigstille vurdering om øvelser på avdøde 

 Sak fra lungemedisinsk avdeling 

 Søknad sendt europeisk forskningsprosjekt ang. støtte til bl.a å styrke etikkarbeidet 

 Synergi: undersøke om det er mulighet for å få aktuelle saker til gjennomgang i KEK 

 Drøftingsmøte 250418 – pasienten har en langtkommen Amyotrofisk LateralSklerose 

 Gjennomgang av rapporten «Hvordan arbeider klinisk etikk-komiteér» fra SME UiO 

 HLR-beslutninger v/anestesiseksjonen – daglige problemer 

 Etikkseminar i SØ 181018 – planlegging – booke foredragsholder – gjennomføring - 
evaluering 

 Innføringskurs 22-231018 – deltakelse - refleksjon 
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 Høstseminar 19-201118 – deltakelse - refleksjon 

 Synergisaker til gjennomgang og diskusjon 

 Anmodning om rådføring av muligheter – pasient truer og trakasserer - døgnområde 8 
– kirurgisk 

 Nye møtedatoer for 2.halvår 2018 

 Prosedyren HLR- (minus) – tas opp i ledermøte 

 Sak fra intensiv avdeling 

 Drøfting angående aktiv hjelp eller avslutning av behandling nevrologisk avd. 

 Østfoldkonferansen avholdt i oktober – informasjon 

 Innsyn i pasientjournal - informasjon 

 Selvmord på institusjon – hvordan påvirker det oss? 

 KEK som sak i Stortinget - gjennomgang 

 Evaluering av KEK 2018 

 Nye møtedatoer for 1.halvår 2019 

 Opprettet ny felles epostadresse til KEK 
 
 
 
 
Videre planer/fremtidige saker: 
 
KEK planlegger å fortsette aktiviteten i året som kommer på linje med 2018. Saker mottas 
fortløpende. 
 
 
 
 
Evaluering: 
 
Evalueringen av KEK fra utvalgsmedlemmene viser berettigelsen av KEK. Det reises spørsmål om en 
mer proaktiv virksomhet, med oppsøking av kliniske enheter og opplæring/trening i etiske 
problemstillinger. Slik aktivitet er ønskelig, men forutsetter faste stillingsressurser hos de utøvende 
medlemmene, noe som hittil ikke har vært mulig. Alle nåværende medlemmer ønsker å fortsette i 
utvalget. 
 
 
 
Med vennlig hilsen        
 
Jan Henrik Lund       Bente Krondal Andreassen 
leder i Klinisk etikk-komité                                                                      sekretær 
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