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Klinisk etikk-komité 

 

ÅRSMELDING 2017 

 

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 2017 hadde komitéen følgende medlemmer: 

 

Medisinsk fagsjef, FKL (leder) Grethe Månum   

Sykehusprest, AKIM, (sekretær) Katrine Bråtane    

Brukerrepresentant   Odvar Jacobsen  Gikk ut av KEK høsten 2017 

Sykepleier, Avd. Vurdering Lena Svensdotter   Gikk ut av KEK våren 2017 

Psykologspesialist, Avd RMS Helene Høye   

Juridisk rådgiver  Trude Gjeldvik   

Sykepleier, Avd. Kogn Rehab Sara Araste   

Klinisk sosionom, Avd. Kogn Rehab Marianne Hjertstedt   

Overlege, TRS (sjeldensenter)  Ingeborg Lidal   Gikk ut av KEK våren 2017 

Overlege, Avd. TBI    Gunnar Langård  Gikk inn i KEK våren 2017 

   Gikk ut av KEK høsten 2017 

Sårsykepleier, Avd. MNB Philip Bilberg Gikk inn i KEK våren 2017 

 

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

oftere.  

 

Aktiviteter: 
Det er avholdt 6 ordinære møter i 2017 med følgende saker/innhold: 

 Lagring og arkivering av KEK-saker. 

 Etikk i den daglige rehabiliteringen 2017. Arbeide med 6-trinnsmodellen 

 Etikkseminar våren 2017 

 Årsmelding 2016  

 Henvisning av case fra avdeling i desember 2016.  

 Presentasjon av KEK på BU-møte 
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 Frigjøring av liten prosent av stilling for KEK arbeid. Sara presenterer saken. 

 Nye medlemmer i KEK 

 Logg 

 Møtedatoer 2017 og KEKs planlagte aktiviteter 

 Religion og livssyn på arbeidsplassen. Helene presenterer  

 Etikkseminar høsten 2017 og etikk-kurs 

 Etikkseminar på Sunnaas i desember 2017 

 Etikk kalender 

 

I tillegg til dette har vi hatt flere telefon- og maildrøftinger for bistand for kliniske team i konkrete 

klinisk-etiske problemstillinger.  

 

Kompetanseheving: 

Fire deltakere på nasjonalt høstseminar for klinisk etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten. 
 

Publikasjoner/foredrag: 

Alle medlemmene har vært involvert i å presentere klinisk etikk komité (KEK) sin rolle og funksjon 

samt 6-trinnsmodellen i ulike fora på sykehuset. I løpet av året har KEK hatt innlegg på sykehusets 

allmøte, i de ulike avdelingene, for Foretaksledelsen, på Styremøte og på klinikkledersamling. 

 

Prioriterte arbeidsområder 2017: 

Ett av hovedmålene for KEK i 2017 har vært å gjøre KEK-mandat og 6-trinnsmodellen kjent for 

alle ansatte – inkludert lederne i SunHF. I lys av dette har vi: 

 

- Videreført arbeidet med veiledning i etiske problemstillinger i de kliniske teamene i 

klinikken. 

- Informasjon om KEK og dets rolle til ansatte i klinikk og sykehusets ulike ledelsefora. 

- Innførte praktisk bruk av 6-trinnsmodell. 

- Brukte 6-trinnsmodellen for å drøfte aktuelle problemstillinger som teamene meldte inn, i 

forkant av KEKs besøk til de ulike team. 

- I 2018 vil vi videreføre implementering av 6-trinnsmodellen. 
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