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Klinisk etikk-komité Sunnaas sykehus HF 

 

ÅRSMELDING 2019 

 

Bakgrunn og oppnevning: 

Klinisk etikk-komité (KEK) ved Sunnaas Sykehus HF (SUNHF) 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 ved SUNHF, 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 er oppnevnt av direktøren og består av leder, nestleder, sekretær og medlemmer. Komitéen 

har representanter fra sykehusets ulike faggrupper og avdelinger, samt sykehusprest og 

brukerrepresentant. I 2019 hadde komitéen disse medlemmene; tre siste var nye fra våren 2019: 

 

Helene Høye       Psykologspesialist, Avd for ryggmargsskade (leder) 

Grethe Månum       Medisinsk fagsjef, Forskningsavdelingen (nestleder) 

Katrine Bråtane       Sykehusprest, Enhet for aktivitet, kultur, idrett og miljø,    

     (sekretær) 

Anne Beate Budalen      Brukerrepresentant   

Trude Gjeldvik       Juridisk rådgiver  

Marianne Hjertstedt      Klinisk sosionom, Avd. for kognitiv rehabilitering 

Philip Bilberg      Fag og systemansvarlig sykepleier, Kompetanseenheten 

Kristine Marie M. Vege              Lege og PhD-stud, Forskningsavdelingen   

Angelina Sergeeva      Fungerende klinikkoverlege, Avd. for traumatisk hjerneskade  

Kathrine Olsen Torp      Sykepleier, Avd. for vurdering   

 

Arbeidsform:  
KEK SUNHF avholder i utgangspunktet 3 møter i halvåret. Ved behov møtes komitéen oftere.  

 

Aktiviteter: 

 Det er avholdt 6 ordinære møter i 2019 med følgende saker/innhold:  

o Rekrutering av nye medlemmer, sammensetning, mandat og budsjett. 

o En etisk drøftingssak ble tatt med i et ordinært møte.  

o Kvalitetssikring av etiske problemstillinger i etikk-adventskalenderen 

o Årsmelding 2018 

o Årshjul 2019 

o Orienteringssaker:  
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 Nybygg SUNHF og OU-prosessen: verdier og prioriteringer.  

 Klinisk etikk i krevende pasientsak, som berørte pårørendearbeid, 

informasjonsplikt og samtykkekompetanse v. Angelina Sergeeva. 

 Gjennomgang av sentrale begreper og dokumenterer vedrørende 

prioriteringsetikk og prioriteringer i helsevesenet, samt begrepet 

«samvalg». 

 

 KEK har hatt et ekstraordinært møte pga innmeldt sak, samt telefondrøftinger for bistand for 

kliniske team i konkrete klinisk-etiske problemstillinger. Det er verdt å bemerke at to 

innmeldte saker dreide seg om etiske dilemmaer knyttet til behandling og oppfølgning av 

pasienter med locked-in syndrom, som kan tyde på at dette er en pasientgruppe som 

aktiverer mange etiske dilemma. 

 Kvalitetssikring av trygg lagring i datasystem for sensitive opplysninger som KEK innehar, 

inkludert mappe og andre sentrale dokumenter for KEK-arbeid.  

 

Kompetanseheving: 

 Kompetanseheving i etisk refleksjon i sykehusavdelingene:  

o Målet er å øke refleksjonskompetanse i sykehusavdelingene for alle ansatte 

helsearbeidere. To eller tre representanter fra KEK veileder etikkrefleksjonsgrupper i 

de ulike avdelingene, og i dette arbeidet benyttes 6-trinnsmodellen.  

o 4 avdelingsbesøk ble gjennomført i 2019. Etisk krevende problemstillinger/case ble 

drøftet i forbindelse med besøkene.  

 Kurs- og seminardeltakelse KEK-medlemmer:  

o Deltagelse (fire personer) på 2-dagers Høstmøte i regi av Senter for Medisinsk etikk 

(SME), med saksfremlegg av etiske dilemmaer knyttet til pasient med locked in-

syndrom; en sak som ble innmeldt KEK våren 2019.  

o Deltakelse (en person) på seminar for ledere og sekretærer i Kliniske etikk komiteer. 

 Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten, i regi av SME.  

o KEK sekretær Katrine Bråtane fullførte kurs i ledelse av etikkrefleksjonsgruppe. 

 

Ressurser, frikjøp og budsjett: 

KEK Sun HF hadde i 2019 et budsjett på kr 86.000. Arbeid i KEK inngår ikke i ordinær arbeidstid 

for KEK-leder, som har et funksjonstillegg på kr 25.000,- per år. Dette trekkes fra tildelte 

budsjettmidler. Sekretær avspaserer en uke per år istedenfor funksjonstillegg. Sekretær skal også ha 

egen PC. Hvert medlem får frigitt tid av sin leder til KEK-møter, forutsatt at disse meldes i god tid.  
 

Budsjett 2019:  
Budsjettert: Utgifter: Resterende midler per 

31.12.19: 

KEK leder funksjonstillegg: 25.000,- 0,-  

PC til sekretær:                                         15.000,- 0,-  

Deltakelse på høstseminaret x 8 pers. på kr: 40.000,- 8000,-  
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Honorar til foredragsholder på kr: 5.000,- 0,-  

Adventskalender og diverse på kr: 1.000,- 0,-  

Sum:                                                                  86.000,- 8000,- 78000,- 

 

Det bemerkes at funksjonstillegg til leder, samt utlegg til etikk-adventskalender ikke er belastet 

KEK-budsjettet for 2019, hvilket regnskapsavdelingen er gjort oppmerksomme på i mail 11.02.20. I 

KEK sin aktivitetsplan for 2020 forutsettes det at budsjett for 2019 videreføres 2020.  

 

Publikasjoner/foredrag: 

Alle KEK-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 flere avdelinger, for Foretaksledelsen, på styremøte og klinikkledersamling. I 

tillegg var KEKs nestleder Grethe Månum bidragsyter og ledet undervisning i klinisk etikk og bruk 

av 6-trinnsmodellen i LIS-utdanning (leger under spesialisering).  

Prioriterte arbeidsområder 2019:  

Ett av hovedmålene for KEK i 2019 har vært å gjøre KEK-mandatet og 6-trinnsmodellen kjent for 

alle ansatte, inkludert ledere ved SUNHF. Dette er en oppgave som anses å være kontinuerlig. I lys 

av dette har KEK:  

 Videreført arbeidet med veiledning i etiske problemstillinger i kliniske avdelinger ved 

sykehuset, der målet har vært et besøk fra KEK pr avdeling 

 Gitt informasjon om KEK og dets rolle til ansatte i klinikk og i sykehusets ulike lederfora 

 Brukt 6-trinnsmodellen for å drøfte aktuelle problemstillinger som avdelingene har 

meldt/henvist til KEK, og i forkant av KEKs besøk til de ulike avdelingene. 

 KEK Sunnaas har styrket komiteen med flere medlemmer med mål om økt 

refleksjonskompetanse knyttet til medisinske problemstillinger inkl. prioriteringer 

 Opprettholdt etikk-adventskalenderen i 2019 

 Prioriterte kurs i regi av SME, inkl. Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten  

 

I 2020 ønsker KEK å videreføre de samme arbeidsområdene som for 2019, samt øke fokuset på 

prioriteringsetikk, og gjennomføre et åpent fagseminar for ansatte. 

 

 

 

Sunnaas sykehus HF, 11.02.20 

 

Med hilsen på vegne av KEK Sunnaas 

 

Helene Høye                                                Katrine Bråtane 

leder KEK                                                    sekretær KEK 
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