
 

 

Årsrapport for 2019 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. 
I tillegg deltar helsejurist, sykehusprest og to brukerrepresentanter. 
 

 
Mandat:   Vi følger det nasjonale mandatet 

 
Sammensetning:  Halfrid Waage, fagdirektør og leder 

Jan Brastein, sykehusprest (fra okt 2019) 
Terje Talseth Gundersen, sykehusprest (til nov 2019) 
Ørnulf Paulsen, overlege, Medisinsk klinikk - palliativ 
Eirik Eliassen, overlege, Kirurgisk klinikk - gynekologi 
Anne Marte Evenstad, spesialkonsulent Psykiatrisk klinikk –  og psykiatrisk sykepleier 
Anne Gro Holtan, 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 
Hanne Kittilsen, brukerrepresentant  
Gun Inger Heibø, brukerrepresentant (fra nov 2019) 
Anne Borge Kallevig, administrasjonskonsulent Direktørens kontor og sekretær for 

 KEK 
 

 
Arbeidsform:  Komiteen gjennomfører møter med varighet på to 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. 

 
 

Aktiviteter: Klinisk etisk komité ved Sykehuset Telemark HF har gjennomført 5 møter i 2019. 
Møtene har vært avholdt ved Sykehuset Telemark HF, Skien. 
I november arrangerte vi etikk seminar på sykehuset. Seminaret var åpent for alle. 
Tema: «Etikk i helsevesenet. Det forsvarlige versus det optimale». 
Foredragsholder Paul Leer Salvesen, teolog, professor i etikk og teknologi og forfatter. 
I november deltok to fra oss på Høstseminaret på Soria Moria. 
 

 
Sentrale saker som har vært behandlet: 
 

 Bruk av transportbelte ved for utagerende pasient innlagt på lukket akuttpost for eksempel når 
vedkommende tas med på biltur for å få miljøskifte. 
 



 

 

 cDCD – Organdonasjon etter sirkulatorisk død. Diskusjon av problemstillingen og redegjørelse for videre 
prosess i Nye metoder. 

 

 Helsehjelp til barn når det ikke foreligger samtykke fra begge foreldrene. Hvor langt bør man strekke seg 
for å innhente slikt samtykke. 
 

 Spørsmål om utredning av alvorlig genetisk sykdom. Pasient (med lett kognitiv svikt) ønsker å vite, men 
pårørende ønsker ikke.  
 

 Åpenhet/ytringsfrihet for pasient versus ansattes personvern og forsvarlig behandling ved filming eller 
lydopptak  
 

 Bevare tillit og god behandlerrelasjon til pasient versus å gi den beste medisinske behandlingen. 
  
Det er skrevet egne referater fra sakene. De er av informasjonssikkerhetshensyn lagret i Public 360. Vi ønsker fra 
2020 i større grad å gjøre tilgjengelig saker med stort læringspotensiale. 

 
 
Målsettinger 2020: 
 

o Trening på case og etiske problemstillinger på møtene fremover 
o Være pådrivere for den etiske refleksjon ute på sykehuset 

o Legge ut saker om etiske dilemmaer jevnlig på intranettet 

o Presentere KEK sitt arbeid og være mer synlig og tilgjengelig i organisasjonen 

 

 

 

Regnskap/budsjett: KEK fører ikke noe regnskap, men kan søke HR-direktør om midler til deltakelse på 
       kurs og seminarer etc., og andre utgifter. 

 
 
 
Skien 14. januar 2020 
Sykehuset Telemark HF 
 
Anne Borge Kallevig 
sekretær 
 

 
 
 
 


