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ÅRSMELDING FOR  SENTRAL KLINISK ETIKK KOMITE (SISKEK) I   

SYKEHUSET INNLANDET(SISKEK) 2011 

 

  Mandat, organisering og arbeidsform.  

   Mandat: 

 Sentral klinisk etikk-komité er rådgivende for administrerende direktør innen området 

klinisk etikk.  

 Sentral klinisk etikk-komité er rådgivende for øvrig ledelse innen området klinisk 

etikk.  

 Sentral klinisk etikk-komité utarbeider forslag til sentrale prosedyrer innen området 

klinisk etikk.  

 Sentral klinisk etikk-komité skal arrangere et åpent seminar innenfor fagområdet 

klinisk etikk minimum hvert annet år.  

 Sentral klinisk etikk-komité skal være støttende og rådgivende til lokale klinisk etikk-

komiteer.  

 Saker som ikke løses i lokal klinisk etikk komite oversendes sentral klinisk etikk 

komite for behandling. 

Lokale kliniske etikk-komiteer: De syv lokale komiteene har egne mandat og utvikler egen 

arbeidsform. 

 Oppnevningsperiode: Nye medlemmer oppnevnes for fire år.  

 Reoppnevning:  Det er ingen fast grense for hvor mange ganger et medlem kan 

reoppnevnes.  

 Prosess:  Både forslag om nye medlemmer og reoppnevning skal være en prosess 

mellom lokal leder av klinisk etikk komite og divisjonsdirektør.  Lokal leder tar sin 

lokale komite med på råd før avgjørelse tas.  Administrerende direktør SI oppnevner 

og reoppnevner medlemmer.  Beskjed om oppnevning og reoppnevning sendes 

sekretær i sentral klinisk etikkkomité.  

 Ved spørsmål om faglighet hos medlemmer i lokal klinisk etikk komite avgjøres dette 

av adm direktør 

    Organisering: 

 Sentral klinisk etikk-komité er rådgivende for administrerende direktør.  

 Administrerende direktør oppnevner leder av de lokale klinisk etikk-komitéer som 

igjen utgjør sentral klinisk etikk-komité.  

 Vise adm. direktør Stabsområde Helse er komiteens leder.   



 

      

    

     

 

 Stabsområde Helse ivaretar sekretærfunksjonen. 

     Arbeidsform: 

 Sentral klinisk etikk-komité utarbeider årsplan.  

 Sentral klinisk etikk-komité avgir årsmelding.  

 Sentral klinisk etikk-komité har minimum et møte i vår halvåret og et i høsthalvåret. 

Medlemmer:    

Marit Steinsrud, leder klinisk etikk komite` SI Gjøvik, Ida Høiby (ny), leder klinisk etikk 

komite` SI Kongsvinger, Bent Monsbakken (ny), leder klinisk etikk komite`divisjon Psykisk 

helse, Rolf Ottar Langen, leder klinisk etikk komite` SI Tynset, Guttorm Eidslott, leder 

kliniske etikk komite` SI Elverum, Alexander Mills, leder klinisk etikk komite` SI Hamar, 

Baard Olav Jensen, leder klinisk etikk komite` SI Lillehammer og leder, vise 

administrerende direktør Hans Iver Børresen, Sykehuset Innlandet HF. Helsefaglig rådgiver 

Elisabeth Johnsgaard, Stab Helse er sekretær.     

 

Aktivitet:   

 

Årsrapport for 2010 var orienteringssak i Ledermøtet og i Styret for Sykehuset Innlandet. 

 

Medlemmene i SISKEK deltok alle, med unntak av leder og sekretær, ved Senter for 

medisinsk etikk s høstmøte i november 2011. 

 

Møte  21. desember. Der ble aktivitet og utfordringer diskutert. Det ble besluttet å evaluere 

arbeidet som gjøres innen det organiserte klinisk etikk arbeidet i SI, i 2012. 

Videre ble det besluttet å avholde et motivasjonsseminar for medlemmene i de lokale 

komiteene samt divisjonsledelsene, våren 2012. Deler av seminaret, hovedforedraget,  vil 

være åpnet for alle. 

    

Tre av sju komiteer har ikke tildelt sekretær fra divisjonen og tar dette opp med egen ledelse. 

 

Representant fra en lokal klinisk etikk komite har bidratt inn i Helse SørØst sittt arbeid med 

overordnede etiske retningslinjer. 

 

Leder/ sekretær i SISKEK har ansvar for oppnevning av nye medlemmer, re oppnevning og 

takk til de som trer ut av de lokale komiteene. Dette etter anbefaling fra lokale KEK ledere. 

 

Budsjett 2012:  

Totalbudsjett for 2011 var kr. 175.000. For 2012 økes dette til kr. 215.000. Det innbefatter 

kr. 25.000 til hver lokal klinisk etikk komite, kr. 30.000 for KEK ledernes deltagelse ved 

Høstmøtet arrangert av Senter for medisinsk etikk og kr. 10.000 til motivasjonsseminar for 

alle medlemmene i lokale kliniske etikk komiteene. 


