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Klinisk etikk-komité 

 

ÅRSMELDING 2011 

 

Bakgrunn og oppnevning: 

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

å utdype forståelsen av etiske dilemmaer i sykehusets kliniske hverdag. 

 

Mandat: 

KEK SunHF skal blant annet: 

- Gjennom sitt arbeid være rådgivende for sykehusets beslutningstakere og 

derigjennom styrke sykehusets etiske kompetanse                                                                                          

 

- Være et forum for diskusjoner av etisk vanskelige problemstillinger før beslutninger 

tas, der ingen løsninger synes opplagte 

 

- Drøfte og analysere beslutninger som har skapt konflikter eller kritiseres av 

en eller flere av de impliserte 

 

- Ivareta at alle perspektivene i en etisk vanskelig sak blir grundig vurdert og sette aktuelle 

parter i stand til å forstå de ulike sidene ved saken. 

 

- Arbeide for økt bevissthet overfor etiske spørsmål hos alle sykehusets ansatte  

og gjøre det lettere for klinikere å begrunne sine oppfatninger 

 

- Utarbeide retningslinjer for håndtering av etisk vanskelige situasjoner 

 

- Vurdere og ivareta ulike perspektiver i sitt arbeid 

 

- Arrangere aktuelle etikk-seminarer for sykehusets ansatte 

 

Sammensetning: 

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

sykehusets ulike faggrupper som gjenspeiler det tverrfaglige rehabiliteringstilbudet, sykehusprest, 

kvalitetsansvarlig, en representant for de ansattes tillitsvalgte og en brukerrepresentant.  

I 2011 hadde komiteen følgende medlemmer: 

Klinikkoverlege Frank Becker leder 

Sykehusprest Katrine Bråtane sekretær vara: sykehusprest Grethe Hummel 

Fagsjef sykepleie Grace Romsland 

Kvalitetsrådgiver Siv Anita Horn  Gikk ut av KEK 11.01.11 

Kvalitetsrådgiver Anne-Stine Røberg  Gikk inn i KEK 03.02.11 

Seksjonsleder Kjersti Vardeberg 

Brukerrepresentant Tove Forsberg (FFO, Akershus)  Gikk ut av KEK 17.03.11 

Brukerrepresentant Karstein Kristensen   Gikk inn i KEK 09.06.11 

Foretakstillitsvalgt Anine Zapffe (NSF)  

Sykepleier  Lena Ericsson   Gikk inn i KEK 11.01.11 
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Arbeidsform: 

Sykehusets ansatte så vel som pasienter, pårørende og brukerorganisasjoner kan fremme saker for 

Klinisk etikk-komité. Komiteen har et selvstendig ansvar for på egen hånd å ta opp saker som 

berører klinisk etiske problemstillinger som er aktuelle i foretaket.  

KEK ved Sunnaas Sykehus HF avholder møter 3 ganger i halvåret. Ved behov møtes komiteen 

oftere. 

 

Aktiviteter: 

Det er avholdt 6 ordinære møter i 2011 med følgende saker: 

 Årsmelding 2010 

 Drøfting og sluttevaluering av pasientkasus fra 2009 

 Nytt nasjonalt forslag for mandat for KEK 

 Etiske anbefalinger vedr. bruk av moderne, sosiale medier.  

 Mediehåndtering ved Sunnaas Sykehuset 

 Årets etikkseminar ”Etikk i den daglige rehabiliteringen” 

 Brosjyre om KEK 

 

Årets etikkseminar ”etikk i den daglige rehabiliteringen” ble arrangert på en lit annen måte enn 

tidligere år. Vi hadde en innledende samling i auditoriet fredag 16.9. med overføring til Askim og 

Oslo.  

 

Temaer:  

Presentasjon av KEK og dets arbeid (v/Frank Becker), “etiske problemstillinger i tverrfaglig team 

(v/Grace Romsland) og presentasjon av høstens “Etikk i den daglige rehabiliteringen”  

I løpet av høsten 2011 fikk alle behandlingsteam besøk av 2 KEK-medlemmer på et tverrfaglig 

teammøte.  

Med utgangspunkt i spørsmålet «Hvordan håndterer vi etiske problemstillinger i hverdagen i 

teamet?» drøftet man konkrete etiske utfordringer som teamene mente å stå oppe i. KEKs rolle var 

ikke å komme med «etiske fasitsvar», men å bidra til økt refleksjon rundt disse problemstillingene. 

Teamene viste stor interesse for å legge fram aktuelle saker og sterkt engasjement i gjennomgåelsen 

av dem. 

Vi hadde en avsluttende samling i auditoriet fredag 9.12.  

 

Kompetanseheving: 

3 deltaker på kurs om sosiale medier i helsevesenet 30. - 31. mai. 

2 deltaker på introduksjons/innføringskurs for KEK-medlemmer 19. - 20. september.  

 

Frank Becker, leder i KEK på Sunnaas Sykehus HF, hadde to innlegg i løpet av 2011. 

        Becker F (2011): Etiske utfordringer rundt sosiale medier. Nasjonalt høstseminar i klinisk 

etikk, Oslo/Norway, 22.11. 2011  

        Becker F (2011): ”Sosiale medier i sykehus - etiske erfaringer og anbefalinger fra Sunnaas” 

Sosiale medier i sykehus - etiske utfordringer for helsepersonell, Klinisk etikk-seminar, 

Rikshospitalet, Oslo, 31.05. 2011 

 

Hovedutfordringer 2012: 

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

større oppmerksomhet rettet mot denne aktiviteten. 


