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ÅRSMELDING 2011 FOR KLINISK ETIKKOMITÉ VED SØRLANDET SYKEHUS HF 

 

1. Organisasjonsmessig tilknytning 

Det var tidligere to komiteer ved Sørlandet sykehus, en i Arendal og en i Kristiansand. Komiteene ble i 2007 

slått sammen til en. Komiteen(KEK) er fra 2009 direkte underlagt FOU-direktøren. Fra 2011 underlagt 

Fagdirektøren 

 

2. Komiteens sammensetning 

Mariann Stadler, leder   Psykologspesialist, Psykiatrisk avdeling, SSK 

Eivind Stenehjem   Overlege, Kirurgisk avdeling,SSK 

Olav Søvik                          Overlege, Anestesiavdeling, SSK 

Guro Smith-Tønnessen   Eksternt medlem  

Terje Mesel    Førsteamanuensis UiA, fagetisk konsulent SSHF 

Lillian, Grønsund   Spesialsykepleier i kreftbehandling, med. avd, SSL 

Lars Jul-Hansen                                               Avd.leder/overlege, Gyn.obst. avd, SSA 

 

I år har det vært stor utskiftning i komiteen, etter stabilitet i mange år. Halve komiteen ble skiftet ut og den er 

litt slankere enn tidligere. For at forandringene ikke skulle bli så store , valgte komiteen å ikke erstatte alle 

medlemmene som gikk ut. Fordelen med det er at komiteen er mer håndterlig og det er lettere å komme til 

orde. Ulempen er at det blir få i komiteen fra Arendal og Flekkefjord. I løpet av 2012 håper KEK å få 

rekruttert i alle fall ett medlem til fra Arendal.  

3. Arbeidsform 

Komiteen har i løpet av 2011 har hatt 6 ordinære møter av to timers varighet. I tillegg ble det avholdt to 

møter i en egen arbeidsgruppe som ble nedsatt for å utforme en egen etisk sjekkliste til bruk i sykehusets to 

anestesiavdelinger. Sykehusets ansatte kan fremme saker.  Det skrives referat etter hvert møte og alle 

henvendelser blir besvart skriftlig. KEK har ikke utarbeidet egne rutiner for innhenting av samtykke fra 

pårørende 

 

 

4. Aktivitet 

 Foruten møtene, holdt leder et innlegg om KEK på Sørlandet Sykehus sin strategiplan konferanse i februar. 

Førsteamanuensis, Terje Mesel, har holdt 20-25 foredrag om etikkarbeid i sykehus for flere avdelinger ved 

sykehuset i løpet av året. Leder deltok på nasjonal høstseminar for KEK’er  

 

Sak fra Klinikk for Psykisk Helse 

En psykolog og en overlege ved Alderspsykiatrisk enhet sendte en forespørsel til KEK. En pårørende til en 

pasient innlagt ved enheten tok stadig kontakt med pasientens behandler via epost angående ulike 

opplysninger vedrørende pasientens tilstand og behandling. Ansvarlig behandler reiser følgende spørsmål: Er 
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det juridisk sett lov å svare på pårørendes epost? På den annen side: kan man tenke seg at man som 

fagperson bryter en fagetisk norm ved ikke å svare pårørende? 

 KEK mener at når det gjelder de etiske spørsmål som reises i denne saken, er de i all hovedsak 

ivaretatt gjennom lovverket. Viktige opplysninger om pasients helse og behandlingen som gis skal 

og bør videreformidles til nærmeste pårørende, så sant pasienten samtykker til dette.Opplysninger 

kan gis på mange måter. Fremdeles er det slik at opplysninger angående helse helst blir gitt muntlig, 

direkte eller over telefon, eller skriftlig i form av et brev. Å gi sensitive opplysninger over e-post er 

brudd på loven. Med alderen følger svekket evne til ny læring og svekket hukommelse. Det er 

derfor svært vesentlig at eldre personer får god og grundig informasjon i en adekvat form. 

Informasjonen bør helst gis både skriftlig og muntlig. 

 

Retningslinje for livreddende behandling 
Etter initiativ fra Anestesiavdelingen i Kr.sand  ble det satt ned en arbeidsgruppe bestående av fagpersoner 

fra anestesiavdelingene i Arendal og Kr.sand med det mandat å lage en etisk sjekkliste, etter modell fra den 

KEK utarbeidet for nyfødtenheten for ca ett år siden. Retningslinja ble også sendt til SME og kan benyttes av 

andre sykehus om ønskelig. 

 

Sak fra Senter for kreftbehandling 

Spørsmål om ev. etiske dilemmaer ved bruk av en kreftmedisin på annen indikasjon, brukt i første omgang i 

forskningsøyemed. På sikt muligens patent på produktet. KEK anser saken for å være for komplisert for det 

lokale KEK og mener saken først må behandles i Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk (REK). 

 

Sak fra Operasjonsavdelingen 

I forbindelse med ombygging i operasjonsavdelingen tas ny teknologi i bruk. Innebygde kameraer i 

operasjonslampene planlegges i operasjonsavdelingen med mange muligheter for å ta bilde og film 

av den pågående operasjon. Begrunnelsene er jo mulighet for dokumentasjon, og for læring, både i 

sanntid og i ettertid. Kanskje også operasjon under ekstern guiding i sanntid. Spørsmål til KEK: 
etiske utfordringer og ta hensyn til i forbindelse med å ”la kamera gå”?  KEK jobber fremdeles med denne 

saken. Den ble lagt til side fordi neste sag ble prioritert og er ikke en hastesak.  Saksfremmer er inneforstått 

med dette.   

 
 

Retningslinje når pasienter nekter blodoverføring 

Sykehusledelsen ba KEK om å se på etiske aspekter ved utkastet til en retningslinje når pasienter nekter 

blodoverføring. Mens KEK jobbet med denne saken, ble temaet aktualisert av konkret sak ved Sørlandet 

sykehus, der en pasient ble gitt blod mot sin vilje. Dette førte til at sykehusledelsen ba KEK om å utarbeide 

et forslag til prosedyre. Resten av KEK’s tid i 2011 har gått med til å ferdigstille dette forslaget, som 

foreligger i disse dager. 

 

 

5. Regnskap og budsjett 
KEK ved Sørlandet sykehus har fremdeles et svært billig i drift . KEK har ikke eget budsjett. Kun 

fagkonsulent er lønnet i 10% av sin stilling, resten er betalt av sine respektive avdelinger. I 2011 har det kun 

vært utgifter ifm leders deltagelse på nasjonalt høstseminar.. For øvrig var det bevertning i forbindelse med 6 

møter i løpet av året.  

Sørlandet Sykehus HF har i sin strategiplan for 2012-2014 nedfelt at KEK skal: ”ha en proaktiv rolle i 

sykehusets strategi og utvikling og ha fokus på kompetansehevende tiltak i forhold til klinisk etikk og normal 

praksis” Det har så langt ikke fulgt med noen økonomiske ressurser til dette arbeidet. Fagkonsulent har i år 

brukt adskillig mer tid enn de 10% han er betalt for til dette arbeidet gjennom sine fordrag i sykehusets 

avdelinger. Dette arbeidet vil derfor ikke bli videreført i 2012 så sant ikke de økonomiske rammene endres. 

 

KEK anser det som positivt at sykehusledelsen i år flere ganger har henvendt seg til KEK angående 

vanskelige etiske saker. Samtidig er det slik at disse sakene er svært ressurskrevende. KEK har derfor bedt 

om at fagkonsulent får betalt for en større del av sin virksomhet i KEK. Dersom arbeidsmengden fortsetter å 

øke, vil det også bli nødvendig at KEK’s leder frikjøpes til oppgavene i ca 20%. 
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Det er forøvrig ønskelig at flere KEK-medlemmer deltar på innføringsseminaret og høstkurset i regi av 

senter for medisinsk etikk( SME).  

6. Forøvrig. 

Det har vært et aktivt år for KEK ved Sørlandet Sykehus HF. KEK har fått mye oppmerksomhet i flere saker 

og det merkes at KEK er blitt kjent for flere ansatte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 For Klinisk Etikkomité ved Sørlandet Sykehus HF  Mariann Stadler – leder  

 

 

 

 

 

 

 


