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Første KEK ved sykehuset Telemark ble oppnevnt av direktøren i 2000 

Oppnevning av medlemmer gjøres av direktøren, anbefalinger skjer på klinikknivå.  Alle 

klinikker ved sykehuset er representert, både somatisk og psykiatrisk. Kragerø, Notodden, 

Rjukan og Seljord psyk er nå inne med èn representant hver 

Vi har ikke hatt brukerrepresentant. 

 

Mandatet : 

   -Bidra til å høyne den kliniske etikk-kompetansen ved sykehuset 

   -Bidra til økt bevissthet om etiske problemstillinger knyttet til 

     ressursbruk og prioritering 

   -Fremme refleksjon og samtale om etiske problemstillinger 

   -Være en støtte i etisk vanskelige beslutningsprosesser 

   -Etikkomiteen samarbeider med/avgrenser seg mot kvalitetsutvalget 

     og klage-/skadeutvalget 

   -Etikk-komiteen behandler saker på livsyns nøytralt grunnlag. 

 

(Det nasjonale mandat for KEKer ble framlagt for direktøren like før jul, og blir det mandatet 

KEK Sthf vil styre etter i fremtiden) 

Sammensetning: 

 

   Terje Talseth Gundersen, sykehusprest, leder 

   Johan Lothe Okkenhaug,psykiater, nestleder –overlege voksenpsykiatri              

                                    Fungerte til juni 2011. Fra aug 2011 ny representant: 

                                    Halvor Kjølstad, Fagsjef psykiatri, psykiater 

   Harald Omland, Klinikkoverlege, kirurgisk klinikk, fungerte til juni   

   2011, fra aug 2011 ny representant: 

   Kristin Liyanarachi, lege i spesialisering 

   Kirsti Sørbø, enhetsleder, sykepleier, Medisinsk klinikk, nestleder KEK 

   Gerd Lillian Austad, fagutviklingssykepleier, ny 

   Eirik Eliassen, gynekolog, klinikksjef, Kvinneklinikken 

   Clarice Øyhaugen, sykepleier, avd.sykepleier, Medisin Kragerø 

   

              Wenche Røysted, Seksjon for arbeidsmedisin, overlege 

   Nils O.Lid, over lege medisin Notodden. 

 

   Sykepleier Kari RokoTveiten, DPS Seljord, psykiatrisk sykepleier 

   Sykepleier Bjørg Kaasa, Sthf Rjukan 

   Yvona Lelek Obenius, sykepleier nyfødt intensiv 

Referent oppgaven går på rundgang i komiteen. 

 

 

 

 



Arbeidsform 

 

Komiteen har ett møte i måneden, ( 7møter i 2011) Varighet på møtene er 1,5-2 timer. 

Alle ansatte ved Sykehuset Telemark kan fremme saker til komiteen. 

Tilbakemeldinger, i skriftlig form, gis til de berørte parter: vanligvis de som har fremmet 

saken og avdelingsledelsen.  Vi anonymiserer alle saker i referater og tilbakemeldinger til 

avdelinger. 

De som har fremmet en sak, legger fram saken for etikkomiteen.  Det hender også at to eller 

flere fra komiteen møter de som har fremmet en sak, på avdelingen, og siden drøfter den i 

komiteen. 

Vi følger ofte case- modellen fra SME i case arbeid. 

Foreløpig har vi ikke hatt evalueringer/kvalitetssikring av komiteens arbeid. 

 

 

 

 

 

  

 

Aktiviteter. 

 

 

Vi har i 2011 deltatt med 5 deltagere på Høstseminaret. 2 deltakere på innføringskurset. 

 

KEK har  deltatt aktivt med etikk undervisning på en rekke avdelinger og klinikker, både i 

somatikken og psykiatrien. 

Bla. to ganger i semesteret, case gjennomgang  på medisinsk morgenmøte. Alle med. doktorer 

tilstede.  Dette har blitt ett fast innslag 3-4 ganger årlig. 

 

To av KEKs møter ble utvidet med  et lokalt etikk seminar ved sykehuset på Rjukan og i 

Kragerø. En anledning til å presentere KEK og KEKs arbeid. 

På Rjukan foreleste en av KEKs medlemmer generelt om verdier og verdi tenking.  Deretter 

lagt fram et aktuelt case som ble livlig diskutert.  Tidsramme: 2, 5 t.    30-40 deltakere.  Åpent 

for alle. 

 

I Kragerø beholdt vi samme lesten, men temaet var samtykkekompetanse, jus og etikk. 

Ass fylkes lege foreleste sammen med fylkeskommunen jurist. 

Deretter en framlagt en aktuell case om en eldre kvinne som ikke vil spise og 

samtykkekompetanse.  Igjen stort engasjement og diskusjon. Ca 35 deltakere åpent for alle. 

 

Vi har også fulgt opp arbeide med sykehusets kjerneverdier, men ikke kommet så langt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Målsettinger 2012 

. 

Gjøre KEK  og KEK`s arbeid enda bedre kjent på sykehuset (spesielt via intern nettet og det 

interne nettet på sykehuset. 

Forankre KEKs arbeid bedre i ledelsen.  Delta på leder møter. Undervisning for ledere. 

 

Få flere saker fra avdelingsnivå. Dette er tydeligvis et kontinuerlig arbeid, mange ansatte 

kjenner ikke til KEKs eksistens. 

Videreføre arbeidet med STHFs kjerneverdier.  

 

 

Regnskap/budsjett 

 

KEK fører ikke noe regnskap, men får disponere ca. 50000,-60.00 i året til deltakelse på 

kurser og seminarer etc. og andre utgifter. 

 

 

Sykehuset Telemark 2012-02-15 

Terje Talseth Gundersen, leder KEK, STHF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


