
 
 

Årsmelding 2011 - KEK Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) 

Klinisk etikkomite (KEK) ved SiV HF har i perioden 2007-2009 vært inaktiv. Komiteen ble 

reetablert høsten 2009 og har følgende mandat: 

 Bidra til å høyne den etiske refleksjon, bevissthet og kompetanse ved sykehuset 

 Fremme samtale og refleksjon om etiske problem og dilemma, eventuelt å arrangere 

seminar eller gruppeundervisning der etiske spørsmål reises 

 Bidra til å øke evnen til å identifisere, analysere og løse etiske problem og dilemma 

knyttet til sykehusets kliniske virksomhet 

 På forespørsel, gi råd om hvordan konkrete etiske problem og dilemma som har 

oppstått ved sykehuset kan løses, og være et forum der behandlere kan få drøfte slike 

problem prospektivt eller retrospektivt 

 Bidra til bevisstgjøring om etiske problem knyttet til ressursbruk og prioritering slik at 

fordeling av knappe ressurser skjer på en best mulig rettferdig måte. 

 Bidra til at pasienters og pårørendes møte med sykehuset blir best mulig. 

 Avgrense sin virksomhet i forhold til andre utvalg og råd. 

  

Komiteens medlemmer er oppnevnt av administrerende direktør. Komiteen har i 2011 bestått 

av: 

 

Per Olav Dale   Klinikksjef  Leder 

Nina Cecilie Firing  Avdelingsspl   

Maiken Nerland   Helsesekretær  

Helene Hem   Bioingeniør   

Liselotte Wettby   Sykehusprest   Fast medlem 

Hans Randby   Overlege   

Mildrid Søndbø  Sykepleier/Hovedverneombud   

Lars Peter Lauritzsen  Overlege 

Laila Eriksen    Brukerrepresentant Brukerutvalget  

Ida Mollerud   Jurist   Sekretær  

 

 

Møter 2011:  

Avholdt 7 ordinære møter (á 1 ½ time)  

Avholdt 1 drøftingsmøte om kasus (1 ½ time) 

 

 

Etikkomiteen har deltatt på: 

 Internt etikkseminar i Klinikk Medisinsk Diagnostikk (vår) 



 
 Internt etikkseminar i kirurgisk sykepleieavdeling (høst) 

 Innføringskurs Klinisk etikkomite, Senter for medisinsk etikk (SME – høst 2 dager) 

 Nasjonalt høstseminar for kliniske etikk-komiteer 2011, SME 21. - 22. november. 

Tema: Om Kliniske etikkomiteer; arbeidsformer og utfordringer. 

 

Saker 2011 

 Kompetanseutvikling for medlemmene og ansatte på SiV HF (se punktet ovenfor) 

 Drøftet KEK-arbeid generelt og spesielt med Reidar Pedersen fra SME 

 Startet presentasjon av KEK i sykehuset 

 Drøftet enkelttemaer; refleksjonsgrupper, utkast retningslinje HLR minus, behov for 

retningslinje for sedering  

 Pasientsak (kommunikasjon med alvorlig syke pasienter) 

 

 

Hovedutfordringer og målsettinger for 2012 

 Direktøren vurderer antall komiteer etter innlemming av Psykiatrien i Vestfold i SiV 

HF. Oppnevner medlemmer til KEK for 3-4 år  

 Implementere nytt nasjonalt mandat for KEK  

 Fortsette presentasjon av KEK i sykehuset 

 Fortsette kompetanseutvikling av KEK-medlemmene og øvrige ansatte (interne og 

eksterne kurs, seminarer etc) 

 Fortsette utvikling av KEKs arbeidsform 

 Delta i implementering av retningslinje HLR minus 

 Delta i implementering av ny etisk retningslinje gjeldende for alle foretak i Helse Sør 

Øst 

 

Budsjett og regnskap 

 

Budsjett 2011: kr 35 000 

Budsjett 2012: kr 35 000 

 

Regnskap 2011: Totalt forbrukt kr 24.668 mot budsjett på kr 35.000 

 

 


