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Årsmelding 2016 – Klinisk etikkomite (KEK)  

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 konkrete etiske problemer kan løses  

 Være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål  

 Bidra til virksomhetenes kvalitetsarbeid  

 

Komiteens medlemmer er oppnevnt av administrerende direktør.  

Medlemmer 2016 – 2019: 

 

Jon Anders Takvam   Klinikksjef  Leder 

Nina Cecilie Firing  Seksjonsleder   

Liselotte Wettby   Sykehusprest    

Arne Thorvik   Avdelingsoverlege 

Hans Randby   Overlege   

Kristine Kobro   LiS-lege 

Therese Bjønness  LiS-lege    

Kirsti Solheim Verheughe Sykepleier   (fra vår 2016) 

Kjerstin Aune   Fysioterapeut     (fra høst 2016) 

Mona Knudsen    Brukerrepresentant Brukerutvalget  

Ida Mollerud   Jurist  

Katrine Svinterud  Adm/konsulent  Sekretær    

 

 

Møter 2016 

Avholdt 11 møter (á 1 ½ - 2 timer) 

 

Etikkomiteen har deltatt på/arrangert 

 Innføringskurs: praktisk etikk i helsetjenesten, Senter for Medisinsk Etikk 2016  

(Kirsti S. Verheughe og Jon Anders Takvam) 

 Nasjonalt høstseminar 2016, Senter for medisinsk etikk  (Kristine Kobro)   

 Etikkundervisning v/ sykehusprest Liselotte Wettby 

o Regelmessige møter i 4 etiske refleksjonsgrupper på onkologisk avdeling (leger, sykepleiere 

og helsesekretær)  

o Etisk refleksjon for Trainee-sykepleiere 
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 Begge sykehusprestene har gjennomført kurset/emnet "Veiledning av etikkrefleksjon i 

helsetjenesten" ved Senter for Medisinsk Etikk, UiO. 

 

Saker drøftet i 2016 
 Pasienten ønsker/makter ikke mer utredning eller behandling som innebærer flytting ut av 

hjemmet. Er det riktig å la pasienten bli liggende hjemme uten å forsøke ytterligere 

utredning/behandling i spesialisthelsetjenesten?  

 

 Er det etisk riktig å gi ernæringstilførsel med tvang til barn mellom 12 og 16 år, der barnet har 

alvorlig spiseforstyrrelse, er innlagt frivillig og motsetter seg tiltaket? 

KEKs drøfting – se Sak 2016-43 Alvorlig spiseforstyrrelser - barn under 16 år - tvang.doc  

 

Hovedutfordringer og målsettinger for 2017 

 Presentere KEK i sykehuset 

 Fortsette kompetanseutvikling av KEK-medlemmene og øvrige ansatte (interne og eksterne kurs, 

årlig internt seminar, refleksjonsgrupper etc.) 

 Fortsette utvikling av KEKs arbeidsform 

 

Budsjett og regnskap 

Budsjett 2016 

Regnskap 2016 

35 000,- 

Budsjett 2017 35 000,- 

 

http://siv/intranett/Moter/Klinisk%20Etikk-komite/Referater/Case/Sak%202016-43%20Alvorlig%20spiseforstyrrelser%20-%20barn%20under%2016%20år%20-%20tvang.doc

