
 

 

Årsmelding 2013 - KEK Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) 

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

 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.  

 

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 Avdelingsoverlege    

Haakon Fossgard  Overlege 

Anne Marie Gabrielsen Overlege 

Lena Hesstvedt  LiS-lege  (fra 2013) 

Mona Knudsen   Brukerrepresentant Brukerutvalget  

Ida Mollerud   Jurist   Sekretær  

 

 

Møter 2013  

Avholdt 13 møter (á 1 ½ - 2 timer) 

 



 
 

 

Etikkomiteen har deltatt på/arrangert 

 Høstseminar Senter for medisinsk etikk  

 Arrangert internt, tverrfaglig etikkseminar for 81 deltakere 26.11.13.  
Kursleder Reidar Pedersen 

Tema: Etikk – tvang og samtykkekompetanse 

 

Saker 2013 

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

 6 kasuistikker mottatt fra klinikkene/ledelsen (2 hastesaker) 
 Ung pasient med spiseproblematikk (kvalmeproblem i forbindelse med matinntak som gjør 

det vanskelig med inntak av tilstrekkelig næring). I flere år fått støtteernæring i. v. via 

VAP samt PEG; en behandling med risiko for infeksjonskomplikasjoner. Pasienten ønsker 

selv denne behandling. Var det riktig å fortsette denne type av behandling til tross for 

komplikasjonsrisiko - og at man ved denne støttebehandling kunne tenke seg at man 

utsetter underliggende psykologiske problemstillinger? 

 Var det riktig å unnlate informasjon til pasienten begrunnet i pårørendes ønsker/råd, der 

pasienten fikk påvist alvorlig sykdom med sannsynlig kortsiktig prognose? 

 Nattsykepleiere ba KEK reflektere over økonomibegrensninger kontra etiske 

problemstillinger i en realistisk løsningsorientert prosess for å kaste lys over nettopp 

økonomi kontra etikk. (Etiske utfordringer, men også om arbeidsmiljø, helsejuss og 

ledelse). KEK jf mandatet, forholdt seg til de etiske utfordringene i saken og drøftet den 

etter SME-modellen. 

 Var det etisk forsvarlig med fortsatt behandling av alvorlig syk pasient som ikke lenger 

ville la seg behandle? 

 Var det riktig å avslutte livsforlengende behandling mot nærmeste pårørendes vilje, når 

slik behandling faglig sett ikke ble ansett hensiktsmessig? 

  ”10 på Topp” – Informasjon på intranettet om navngitt helsepersonell med flest ”ikke 

avsluttede oppgaver” i EPJ. Etisk betenkelig? (Ansett å ligge utenfor KEKs mandat – ikke 

drøftet) 

 

Hovedutfordringer og målsettinger for 2014 

 Fortsette presentasjon av KEK i sykehuset 

 Fortsette kompetanseutvikling av KEK-medlemmene og øvrige ansatte (interne og 
eksterne kurs, årlig seminar, refleksjonssgrupper etc.) 

 Vurdere felles seminar for helsepersonell i sykehuset og en kommune (samhandling) 

 Fortsette utvikling av KEKs arbeidsform 
 

Budsjett og regnskap 

 

Budsjett   2013 

Regnskap 2013 

35 000,- 

20 000,- 

Budsjett 2014 

 

35 000,- 

 


