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Klinisk etikk-komité 

 

ÅRSMELDING 2015 

 

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 2015 hadde komitéen følgende medlemmer: 

 

Konst. medisinsk fagsjef phd, (leder) Grethe Månum  Gikk inn i KEK januar 2015 

Sykehusprest, AKIM, (sekretær) Katrine Bråtane    

Brukerrepresentant  Karstein Kristensen   Gikk ut av KEK november 2015 

Brukerrepresentant   Odvar Jacobsen  Gikk inn i KEK november 2015 

Sykepleier, avd. for vurdering Lena Svensdotter    

Psykologspesialist, HR-enheten Helene Høye   

Juridisk rådgiver, HR- enheten Trude Gjeldvik   

Sykepleier, avd. kognitiv rehabilitering Sara Araste   

Sosionom, avd. kognitiv rehabilitering Marianne Hjerstedt   

 

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

oftere.  

 

Aktiviteter: 

Det er avholdt 8 ordinære møter i 2015 med følgende saker/innhold: 

 Case innsendt av Anne Karine Dihle om skilt vs. taushetsplikt. 

 Pasientsikkerhet og bruk av symboler. 

 Etikk adventskalender. 

 Innspill fra Sara Araste vedrørende etikkseminar. 

 Pasientsikkerhet 

 Årsmelding 2014 

 Etikk i den daglige rehabiliteringen 2015. 

 Møtedatoer i 2015  

 Økonomi 
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 Grethe Månum orienterer om budsjett 2016. 

 Nytt KEK-medlem   

 Diskusjon vedr utvidelse av KEK. 

 Referat fra høstseminaret.   

 Klargjøring av KEK mandat. 

 Lagring og arkivering av KEK-saker. 

 

I tillegg til dette har vi hatt 5-7 ekstraordinære møter (fysisk/telefon) for drøfting/bistand kliniske 

team i konkrete klinisk etiske problemstillinger.  

 

Kompetanseheving: 

Syv deltakere på nasjonalt høstseminar for klinisk etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten. 
To deltakere på foredraget “Etikk og rehabilitering” den 05.02.15 ved Øistein Ringstad, 

lege/førsteamanuensis Høyskolen i Østfold 

 

Publikasjoner/foredrag: 

Det var ingen publikasjoner i 2015. 

Alle medlemmene var imidlertid involvert i fremføring av en presentasjon om Klinisk Etisk Komite 

(KEK) sin rolle og funksjon samt 6-trinnsmodellen. Denne presentasjonen ble holdt på sykehusets 

Allmøte samt i de ulike avdelingene.  

Undervisningsbolken “La etikken blomstre i klinisk praksis” som komiteen hadde i auditoriet 

10.12.15 ble streamet og deretter publisert som en modul i sykehusets elektroniske Læringsportal 
(http://sunhfintranett/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=58&iInfoId=11444&iDisplayType=2).  

 

Prioriterte arbeidsområder 2015: 

- Fortsatte med veiledning i etiske problemstillinger i de kliniske teamene i klinikken. 

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

- Innførte praktisk bruk av 6-trinnsmodell. 

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

KEK-besøkene til ulike team. 
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