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Klinisk etikk-komité 

 

ÅRSMELDING 2014 

 

Bakgrunn og oppnevning: 

Klinisk etikk-komité ved Sunnaas Sykehus ble opprettet høsten 2003. Komitéens hovedoppgave er 

å utdype forståelsen av etiske dilemmaer i sykehusets kliniske hverdag. 

 

Mandat og oppgaver: 

Arbeidet til KEK SunHF har som utgangspunkt Nasjonalt mandat for kliniske etikkomitéer i 

helseforetak. KEK SunHF legger på bakgrunn av dette og forholdene på Sunnaas sykehus, spesielt 

vekt på følgende oppgaver. 

 Øke den klinisk etiske bevisstheten og kompetansen blant sykehusets personale. 

 Gi råd i kliniske enkeltsaker der det er etiske dilemmaer.  

 Gi råd til sykehusets ledelse i saker der klinisk-etiske spørsmål er berørt. 

 

Sammensetning: 

KEK SunHF består av leder, sekretær og medlemmer. Komitéen består av representanter fra 

sykehusets ulike faggrupper og seksjoner samt sykehusprest og brukerrepresentant. 

I 2014 hadde komitéen følgende medlemmer: 

 

Seksjonsoverlege, HS-  leder Frank Becker  Gikk ut av KEK desember 2014 

Sykehusprest, AKIM-  sekretær Katrine Bråtane    

Brukerrepresentant  Karstein Kristensen    

Sykepleier, VO 5  Lena Svensdotter    

Sykepleier, RMN 1  Anine Zapffe   Gikk ut av KEK januar 2014 

Psykologspesialist, RMN 1 Helene Høye   

Juridisk rådgiver, HR- enheten Trude Gjeldvik   

Sykepleier, VO 4  Sara Araste  Gikk inn i KEK august 2014 

Sosionom, KRESS  Marianne Hjerstedt  Gikk inn i KEK mai 2014 

 

Arbeidsform:  
KEK ved Sunnaas Sykehus HF avholder møter 3 ganger i halvåret. Ved behov møtes komitéen 

oftere. I 2014 har vi ikke vært fulltallige og møtevirksomheten har derfor også vært noe redusert. 

 

Aktiviteter: 

Det er avholdt 5 ordinære møter i 2014 med følgende saker: 

 Etikk i den daglige rehabiliteringen  

 Nye KEK medlemmer 

 Teaminndeling – dedikerte KEK-medlemmer per team 

 Ståsted vedrørende tro- og livssynssamtaletjeneste 

 Oppdatering av KEK på internett, intranett og brosjyrer 

 Hvordan forholde seg til taushetsplikten ovenfor pårørende 

 Pasientsikkerhet og bruk av symboler.  

 Etikk adventskalender. 

 Pasientsikkerhet 



Sunnaas sykehus Side 2 
 

 To case vedrørende behandling av pasient 

 Case vedrørende samtykkekompetanse. 

 Case vedrørende skilting av dører og bordkort vs. taushetsplikt 

 

Kompetanseheving: 

2 deltaker på introduksjons/innføringskurs for KEK-medlemmer. 

En deltaker på pårørendedag på Ahus med etikk som hovedfokus. 

 

 

Publikasjoner/foredrag: 

Det var ingen foredrag eller publikasjoner i 2014. 

 

Hovedutfordringer 2014: 

- Fortsette med veiledning i etiske problemstillinger i de kliniske teamene i klinikken, og øke 

oppmerksomheten vedr. etiske spørsmål. 

 

 


