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ÅRSMELDING 2012 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, SSL 
Lars Jul-Hansen                                                Avd.leder/overlege, Gyn.obst. avd, SSA 
 

Fra 01.01.13 er komiteens sammensetning som følger: 
 
Pål Friis, leder   Overlege ved med.avd, SSK 
Terje Mesel, sekretær   Førsteamanuensis UiA, fagetisk konsulent SSHF 
Olav Søvik    Overlege, Anestesiavdelingen, SSK 
Guro Smith-Tønnessen   Eksternt medlem 
Lillian Grønsund   Spesialsykepleier i kreftbehandling, SSL 
Lars Jul-Hansen   Avd.leder/overlege Gyn.obst, SSA 
Silje Aasland    Psykologspesialist, Psyk.avd, SSL 
Hilde Østerholt   Spesialsykepleier i psykiatri, SSA 

Med vennlig hilsen 
Sørlandet sykehus HF 
 
3.Arbeidsform 
Komiteen har i løpet av 2012 hatt 5 ordinære møter av to timers varighet og 3 ekstraordinære 
møter i  forbindelse med en spesielt krevende sak med mye medieomtale. Et av disse møtene 
var et oppsummeringsmøte i etterkant, der alle som hadde vært involvert i saken ble invitert med. 
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 
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Leder deltok på Metochi-seminaret for nasjonlale KEK’er i september .  Påtroppende leder og leder 
deltok på SME’s nasjonale høstseminar. 
Det ble sendt ut en pressemelding fra KEK til lokalavisene i forbindelse med en sak der det ble stor 
pågang fra de lokale mediene. Leder skrev en kronikk i lokalavisene i etterkant av to saker som ble 
mye omtalt i avisene. 

Blodoverføringssaken 
Retningslinjen ”Når pasienten nekter blodoverføring” ble ferdigstilt.  

 
Sak om filming på operasjonssalen 

 
Filming på operasjonssalen. I forbindelse med at det bygges nye operasjonssaler ved Sørlandet 
sykehus, Kristiansand, fikk KEK forelagt en sak vedr. etiske og juridiske aspekter ved filming og 
billedtaking ved operasjoner.  
KEK  anser generelt sett gevinsten av filming under operasjoner større enn ulempene ved den. Det 
krever imidlertid at Helseforetaket er seg bevisst de problemer som kan oppstå. KEK foreslår  punkter 
til retningslinjer for filming på operasjonsstuer. 

 
Sak om pasient som nekter å spise 

 
Dette blir en svært krevende sak, mest pga medias håndtering av saken. KEK  går i gang med saken 
umiddelbart og det dannes en arbeidsgruppe  bestående av 3 KEK-medlemmer som der og da har 
mulighet til å delta. Pasienten anses som kompetent, godt informert og til å kjenne til konsekvensene 
av å ikke spise over lengre tid. 
KEK  konkluderer derfor med at Pasientrettighetsloven §4-9 bør følges og at  pasienten dermed bør får 
lov til å nekte å spise. Det er dissens i komiteen i denne saken. 

 
Sak om avisreportasje 

 
Henvendelse fra Avgiftningsenheten (rusbehandling) vedr. å samarbeide om en reportasje i lokalavisa 
om denne type behandling. Avdelingsleder ønsker å ha drøftet  ev. etiske dilemmaer ved dette. Saken 
ble ikke ferdigbehandlet i løpet av året. 
 
5. Regnskap og budsjett. 
Foruten at KEK hittil har fått dekket alle utgifter til deltakelse på aktuelle seminarer ble det i løpet av 
året vedtatt at komiteen sekretær skal lønnes i 20% fra 2013. 
 
6. For øvrig 
Avtroppet leder takker for seg og ønsker alle landets KEK’er lykke til videre med et viktig arbeid! 
 
Mariann Stadler 
 Avtroppet leder- KEK ved Sørlandet sykehus 
 

 
 
 


