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Årsmelding Klinisk etikk-komité 2019 

Sykehuset Østfold HF 2019 
 
 
Utvalgets medlemmer: 
 
Jan Henrik Lund, overlege og leder i KEK 
Andreas Stensvold, avd.sjef kreftavdelingen 
Anne-Grete Melkerud, spesialkonsulent kommunikasjonsavd. tom 311019 
Karoline Kristiansen, spesialrådgiver kommunikasjonsavd.  fom 011119 
Finn Arild Andersen, rådgiver avdeling for rusbehandling 
Hilde Myrvold, intensivsykepleier nyfødtintensiv 
Sigmund Nakkim, avd.sjef/hovedprest prestetjenesten 
Peter Holm, overlege anestesi seksjon 
Jostein Vist, seksjonsleder juridisk seksjon 
Kristin Cornelia Utne, LIS lege onkologisk seksjon tom 310319 
Britt Hege Grøntvedt, overlege psykiatri 
Mona Pedersen Unnerud, fagansvarlig bioingeniør fom 010319 
Bente Krondal Andreassen, sekretær kvalitets- og pasientsikkerhetsavd. 
 
 
Klinisk etikk-komité har avholdt 4 møter i 2019 
 
Saker behandlet i Klinisk etikk-komité: 
 

 Etikkseminar i SØ 211119 – planlegging – booke foredragsholdere – gjennomføring – 
evaluering – refleksjon - questback 

 Innføringskurs 28-291019 – deltakelse – refleksjon 

 Høstseminar 14-151119 – deltakelse – refleksjon 

 Synergisaker til gjennomgang og diskusjon 

 Nye møtedatoer for 2.halvår 2019 

 Nye møtedatoer for 1.halvår 2020 

 Evaluering av KEK 2019 

 Komiteens sammensetning 
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 Forberede etikkseminar i SØ 

 Ad hoc møter - refleksjonsmøte 

 Pasientkasus fra Habiliteringstjenesten (drøftinger/begrensninger rundt HLR minus, status og 
intensivmedisinsk behandling) 

 Bruk av operasjonsutstyr på «kadaver» v/opr.avd. og sterilsentralen 

 Pasientkasus fra Psykisk helsevern 

 Kasuistikk til drøfting – presentasjon  

 Kan pasienthistorier brukes i undervisningsøyemed når pasienten ikke kan forespørres om 
tillatelse? 

 Eventuelt-saker – Immunterapi – Medisinmangel i SØ 
 
 
 
Videre planer/fremtidige saker: 
 
KEK vil fortsette arbeidet som hittil, søke å gjøre KEK mere kjent i sykehuset og å gjennomføre 
møtene tross få meldte saker. Møtetemaer og saker til drøfting kan da bringes med direkte fra 
medlemmenes kliniske hverdag. 
 
Det planlegges deltakelse i SMEs kurs og seminar som før, med mål om at alle medlemmer får 
gjennomført innføringskurs og deltar på høstseminar. 
 
Flere av KEK-medlemmene har et ønske om at det settes i gang refleksjonsgrupper på avdelingsnivå, 
noe som bør være en fremtidig målsetting. 
 
Det er allerede igangsatt planlegging av etikkseminar i SØ i november 2020. 
 
 
Evaluering fra KEK-medlemmene: 
-Forutsetningene for KEK synes ikke helt avklart. Det fremstår som uklart om sykehusledelsen i det 
hele har tanker om hva KEK skal brukes til. 
-KEKs mandat er etter sin ordlyd klart nok, men benyttes i liten grad. 
-Forslag til endring i mandatet: Brukerrepresentant utnevnt av brukerutvalget i SØ.   
- KEK skal ta ansvar for å gjennomføre et årlig etikkseminar i SØ. 
-Medlemmene har den nødvendige erfaring og kompetanse, men kunne også hatt kompetanse fra 
kommunehelsetjenesten og brukerutvalget. 
-Det bør settes av tid til å øve på SME modellen og etikk refleksjon 
-Vi trenger representasjon fra kommunehelsetjenesten og brukerutvalget. Kirurgisk og medisinsk 
representant – mer klinisk. 
-KEK kan bli mer synlig i SØ. Forslag om å legge ut informasjon på intranett ca en uke før KEK møte 
avholdes. Et innlegg på intranett per år om arbeidet og etiske problemstillinger. Hvilken anvendelse 
av KEK og hvordan skal KEK fremstå, adm.direktør vurdere dette? Har sykehusledelsen noen saker 
som bør drøftes? 
-Ang. arbeidsformen så trenger vi flere saker å jobbe med, jevnlig bruk av case, øve på SME modellen. 
 Dette vil bidra til at KEK vil kunne være bedre forberedt til f.eks ad hoc saker. 
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-Det har dessverre vært for mange avlysninger i 2019. Møtene bør gjennomføres som planlagt til 
evn.case/SME modellen/rutiner og struktur. 
-Møtene fungerer veldig bra med god ledelse av KEK leder. 
-KEK får tilfredsstillende sakspapirer 
-Konklusjoner er klare. 
-Individuelle evalueringer: Etter å ha deltatt på introduksjonskurs har jeg fått bedre innsikt og blitt 
mer trygg. Håper KEK kan ha glede av min videreutdanning i etisk refleksjonsveiledning. Deltakelse på 
høstseminaret i SME. KEK medlemmer med gode refleksjoner, engasjerte, aktive og med bred 
erfaring.  Alle KEK medlemmer ønsker å fortsette som medlem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jan Henrik Lund      Bente Krondal Andreassen 
leder i Klinisk etikk-komité     sekretær 
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