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Årsmelding 2015 – 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 2015 – 2019: 

 

Jon Anders Takvam   Klinikksjef  Leder 

Nina Cecilie Firing  Seksjonssjef   

Gry Kristensen   Helsesekretær    

Liselotte Wettby   Sykehusprest    

Arne Thorvik   Avdelingsoverlege 

Hans Randby   Overlege   

Kristine Kobro   LiS-lege 

Lene Nyegaard Andersen Avdelingssjef/overlege    

Therese Bjønness  LiS-lege   (fra vår 2015) 

Mona Knudsen    Brukerrepresentant Brukerutvalget  

Ida Mollerud   Jurist  

Haakon Fossgard  Overlege  (til vår 2015) 

Helene Hem   Bioingeniør  (til vår 2015) 

Anne Marie Gabrielsen  Overlege  (til vår 2015) 

Lena Hesstvedt   LiS-lege  (til vår 2015) 

Katrine Svinterud  Adm/konsulent  Sekretær    

 

 

Møter 2015 

Avholdt 8 møter (á 1 ½ - 2 timer) 

 

Etikkomiteen har deltatt på/arrangert 

Ingen  
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Saker/undervisning 2015 

 2 kasuistikker mottatt fra klinikkene/ledelsen (lenker fungerer bare internt i SiV): 

 Egenfinansiering av nye, svært kostbare medikamenter 

  Er det etisk riktig å ta bort et fungerende – men ikke optimalt fungerende, nyre der 

pasienten ønsker det til tross for risiko for nye plager og betydelig forkorting av livet? 

 Etikkundervisning  

o for leger på Nevrologisk seksjon 

o for annet personell Nevrologisk seksjon 

o forskningsetikk på forskningslunsj 

o undervisning LIS-leger Klinikk medisin  

o etiske refleksjonsgrupper på Onkologisk seksjon (leger, sykepleiere og helsesekretær)  

o Etisk refleksjon for Trainee-sykepleiere (fagdager) 

 

Hovedutfordringer og målsettinger for 2016 

 Fortsette presentasjon av KEK i sykehuset, ny oppdatert sak på intranette, gjøre KEK kjent på 

fredagsmøte for legene, samtlige medlemmer av komiten gjør KEK enda bedre kjent i egen 

avdeling.  

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

kurs, årlig seminar, refleksjonssgrupper etc.) 

 Fortsette utvikling av KEKs arbeidsform 

 KEK skal holde seminar for ansatte ved SiV HF 

 Alle nye medlemmer av KEK skal gjennomføre innføringskurs: partisk etikk i helsetjenesten.  

 

Budsjett og regnskap 

 

Budsjett   2015 

Regnskap 2015 

35 000,- 

13.600,- 

 

 

 

 


