
 
 

Årsmelding 2012 - KEK Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) 

Klinisk etikkomite (KEK) ved SiV HF har følgende mandat (nytt fra 2012): 

 Bidra til økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til 

pasientbehandling  

 Bidra til økt forståelse av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillinger og 

spørsmål knyttet til 

ressursbruk og prioriteringer i helseforetakene  

 Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med 

spesialisthelsetjenesten  

 Bidra til økte ferdigheter i å identifisere, analysere og avklare etiske problemer og 

dilemmaer  

 Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske 

utfordringer før og/eller 

etter at beslutninger tas  

 På forespørsel gi råd om hvordan konkretisere etiske problemer kan løses  

 Være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål  

 Bidra til virksomhetenes kvalitetsarbeid  

 

 

Komiteens medlemmer er oppnevnt av administrerende direktør. Ny oppnevning våren 2012. 

Medlemmer 2012 – 2016: 

 

Lisbeth Sommervoll   Klinikksjef  Leder 

Nina Cecilie Firing  Avdelingsspl   

Maiken Nerland   Helsesekretær  

Helene Hem   Bioingeniør   

Liselotte Wettby   Sykehusprest   Fast medlem 

Arne Thorvik   Avdelingsoverlege 

Hans Randby   Overlege   

Lene Nygaard Andersen Overlege    

Lars Peter Lauritzsen  Overlege 

Anne Marie Gabrielsen Overlege 

Mona Knudsen   Brukerrepresentant Brukerutvalget  

Ida Mollerud   Jurist   Sekretær  

 

 

Møter 2012:  

Avholdt 8 møter (á 1 ½ - 2 timer)  

 

 



 
Etikkomiteen har deltatt på/arrangert: 

 ”Etikk-kurset Metochi” i regi av Senter for medisinsk etikk (leder) 

 Arrangert internt, tverrfaglig etikkseminar for 65 deltakere. Kursleder Reidar Pedersen 

Tema: Beslutningsprosesser – livsforlengende behandling 

 

Saker 2012 

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

 Drøftet 4 kasuistikker mottatt fra klinikkene/ledelsen.  

 

Hovedutfordringer og målsettinger for 2013 

 Fortsette presentasjon av KEK i sykehuset 

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

eksterne kurs, seminarer, refleksjonssgrupper etc) 

 Fortsette utvikling av KEKs arbeidsform 

 Bidra i implementering av etisk retningslinje gjeldende for ansatte i Helse Sør Øst 

 

Budsjett og regnskap 

 

Budsjett 2012: 35 000,- 

Regnskap:  

 

Budsjett 2013: 35 000,- 

 


