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Årsrapport for Klinisk Etisk Komité (KEK), Sykehuset Telemark HF 
 
Første Klinisk Etiske Komité (KEK) ved Sykehuset Telemark HF ble oppnevnt av direktøren i 2000. 
Oppnevning av medlemmer gjøres av direktøren etter anbefalinger på klinikknivå. 
Med unntak av Akutt- og beredskapsklinikken er alle klinikker ved sykehuset  representert, både 
somatisk og psykiatrisk. 
I tillegg har KEK en jurist (ansatt på sykehuset) og to brukerrepresentanter. 
Det ble i 2015 valgt ny klinisk etisk komité, men det ble ikke avholdt møter første kvartal av 2015 
blant annet grunnet omorganisering på sykehuset. Første møte ble avholdt mai 2015. 
 
Mandat: 
   Vi følger det nasjonale mandatet 
 
Sammensetning: 
   Halfrid Waage, fagdirektør og leder 
   Terje Talseth Gundersen, sykehusprest 
   Eirik Eliassen, klinikksjef Kirurgisk klinikk – og lege 
   Anne Marte Evenstad, spesialkonsulent Psykiatrisk klinikk – og psykiatrisk  
   sykepleier 
   Anne Gro Holtan Øvrebø, overlege Medisinsk klinikk – avd. medisin Øvre  
   Telemark        
   Håkon Tobro, overlege Medisinsk klinikk – nevrologi og rehabilitering 
   Wenche Røysted, overlege Medisinsk serviceklinikk – arbeidsmedisin 
   Yvona Lelek Obenius, sykepleier, Barne- og Ungdomsklinikken (BUK) –  
   nyfødt intensiv  
   Helle Devik Haugseter, rådgiver / jurist 
   Kari Thomsen, brukerrepresentant 
   Thyra Giæver, brukerrepresentant (ny fra desember 2015) 
   Anne Borge Kallevig, sekretær for KEK, administrasjonskonsulent Direktørens
   kontor  
 
Arbeidsform: 
   Komiteen har hatt jevnlige møter i 2015. Varighet på møtene er 2 timer. 
   Alle ansatte ved Sykehuset Telemark HF 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 denne fram for etikkomiteen.  
   Vi har benyttet etisk refleksjon som metodikk i flere saker, hvor formålet har 
   vært å bidra til systematisk gjennomgang for å sikre at alle problemstillinger  
   belyses. 
   Foreløpig har vi ikke hatt evalueringer / kvalitetssikring av komiteens arbeid. 
 
 
Aktiviteter: 
   Vi har i 2015 hatt 4 møter. 

Vi har i 2015 deltatt med to deltakere på SME–kurs, og  
to deltakere på Høstseminaret. 
Avholdt  kurs i SAMVALG -  ”shared decision making” som omhandler 
pasientens deltakelse i beslutningsprosesser rundt egen sykdom og 
behandling – metodikk og verktøy 
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Saker som har vært behandlet: 

o Gjennomgang og revisjon av prosedyren HLR minus -  både 

medisinsk, etisk og juridisk. Ny prosedyre er implementert, og ble 

presentert på ”fredagsmøte” dvs møte for alle legene. 

o Gjennomgang og revisjon av prosedyre: Beslutninger ved 

begrensning av livsforlengende behandling. Denne prosedyren ble 

også tema/presentert på ”fredagsmøte” 

o Gjennomgang av utkast til prosedyre: Blodprodukter – når pasienten 

nekter. Prosedyren ble gjennomgått med etisk refleksjon som 

metodikk, og sendt på høring i organisasjonen. 

o Presentasjon av SIM-senterets arbeidsmetoder med tanke på bruk 

innenfor etikkområdet. 

    
   KEK har øvd spesifikt på etisk refleksjon som metodikk. 
   KEK har en representant med som foredragsholder på kurs for nyansatte. 
 
 
 
Målsettinger 2016: 

o Fokusere på etikk innenfor pasientsikkerhetsprogram –integrere 

etiske problemstillinger inn mot den kliniske virksomheten 

o Arrangere etikkseminar 2016 

 
Regnskap/budsjett: 
   KEK fører ikke noe regnskap, men får disponere ca 50.000,- til 60.000,- i året  
   til deltakelse på kurs og seminarer etc., og andre utgifter. 
 
 
Skien 1. februar 2016  
Sykehuset Telemark HF 
 
Anne Borge Kallevig 
sekretær 
 

 


