
 
 

 

Årsmelding 2014,  
KEK Klinikk Ringerike sykehus, VV HF 
 

Innledning 

Klinisk etikk-komité i klinikk Ringerike sykehus ble reetablert i 2012 etter perioden uten stedlig 
ledelse fra 2010 – 2012.   
Medlemmene oppnevnes for 3 år av gangen og kan gjenoppnevnes.  
 

 

Mandat - Hensikt 

Lokal klinisk etikk-komité (KEK) skal bidra til å høyne den kliniske etikk-kompetansen hos 
helsepersonell ved sykehuset. KEK skal tilrettelegge for identifikasjon, analyse og om mulig 
synliggjøre handlingsalternativer ved etiske problemstillinger relatert til pasientbehandlingen, 
både i enkeltsaker og systemmessig.  

Eksempler: 

 Klargjøre og atskille faglige og etiske aspekter  
 Sikre berørte parter informasjon og deltagelse  
 Komme frem til en mulig løsning eller konklusjon via konsensusdannelse, dokumentasjon, 

tilbakemelding og implementering  

 
 

Mandat - Ansvar og arbeidsoppgaver 

KEK skal på bakgrunn av innmeldte saker og oppsøkende samt bevisstgjørende virksomhet knyttet 
til klinisk etiske problemstillinger: 
 

 Ta initiativ til seminarer om kliniske etikk for sykehusets ansatte 

 Anvise metoder for hvordan klinikere kan utvikle kompetanse for å belyse, drøfte, forstå 
og eventuelt løse etisk/moralske dilemmaer i forbindelse med pasientbehandling 

 Gi råd på forespørsel i konkrete klinisk etiske spørsmål 

 Fremme samtale og refleksjon om etiske problemer og dilemmaer 
 

 

Arbeidsform 

Komitéen har minimum fire møter i året og har i 2014 hatt fem møter á 1-2 timer. Det skrives 
referat fra møtene som distribueres til medlemmene og klinikkdirektør.  
Alle kan henvende seg med problemstillinger til KEK, men KEK vurderer om sakene faller inn under 
komitéens mandat. 
 

 
 

Medlemmer 

KEK skal være sammensatt slik at etisk kompetanse og klinisk kompetanse er vektlagt.  
KEK ved Ringerike sykehus består av følgende personer: 
 
Carsten Brocker, fagsjef medisin (leder) 



 
 

 

Rikard Berling, avdelingsoverlege anestesiavdelingen 
Joachim Friestad, overlege medisinsk avdeling og palliativt team 
Lisbeth Engen, palliativ sykepleier og palliativt team 
Ellen Løstegård, avdelingssykepleier medisinsk avdeling 
Vigdis Stenberg, overlege medisinsk avdeling 
Marie Lyngseth, sykehusprest 
Lisbet Liberg, intensivsykepleier 
Hilde Eriksen Bråten, rådgiver kvalitet og helsefag (sekretær) 
Colin Poole, avdelingsoverlege ved kirurgisk avdeling (fram til februar 2014) 
 
Colin Poole var medlem i KEK frem til hans bortgang i februar 2014. Han har ikke blitt erstattet ila 
2014. 
 
KEK RS knytter til seg annen relevant kompetanse og erfaring i enkeltsaker. 
 

 
 

Aktiviteter 

5 vanlige møter, av disse 1 møte på kort varsel 
Seminar  – eget arrangement 
2 deltakere har vært med på KEK-dag for VV på Sundvolden hotell våren -14 
3 deltakere har vært med på KEK DS`s etikkseminar våren -14 
 

Det har vært fremmet én etisk problemstilling fra det kliniske miljø for vurdering i KEK. 

Spesialbehandling til pasienter. Det ble over uker tilrettelagt for terminal pasient/dennes 
pårørende som hadde spesielle krav og ønsker, bl.a. ift hvem, og fra hvilke yrkesgrupper, 
som skulle inn til pasienten. Dette ble opplevd vanskelig for personalet. 
Tilstede: KEK samt representanter for involvert personell (lege og sykepleier). 
Anbefaling: KEK landet på anbefaling om å være åpen for unntak i spesielle tilfeller som 
dette samt en anbefaling om å strukturere dialog med pårørende og oppfølgingen av 
involvert personell. 
 
Det ble arrangert et halvdagsseminar i regi av KEK RS 20.november 2014. Seminaret hadde 
følgende program: 

- Informasjon om arbeidet ved Hvalsmoen transittmottak v/ sykepleier Gjermund Bråten 
- Arbeidet på helsesenter for papirløse migranter i regi av Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo 

Røde Kors v/ Lege Svein Aarseth 
- Tolkeutvalgets utredning og konklusjoner v/spesialrådgiver og tidligere departementsråd i 

Helse og omsorgsdepartementet Anne Kari Lande Hasle 
- Immigranter og våre holdninger v/professor ved Senter for medisinsk etikk UiO, Jan Helge 

Solbakk 
Seminaret ble meget vellykket, ca 200 deltakere (i sal samt på videooverføring) 
 

 

Hovedutfordringer og målsettinger for neste år 

Hovedutfordring: Gjøre KEK RS mer kjent, og ved det øke antall enkeltsaker til diskusjon i KEK 
 
Deltakere med på ”Innføringskurs i arbeid med klinisk etikk-komitéer” 



 
 

 

Alle KEKs medlemmer med på ”Høstkurs” Soria Moria 
Minimum 4 møter  
Gjøre KEK mer kjent innen virksomheten: 

- Lokalt arrangement i -15 
- Tilbud til enheter/faggrupper om deltakelse på fagdager/personalmøter etc  

 

 

Regnskap og budsjett 

I 2014 hadde KEK på RS ikke eget budsjett. Det ble opprettet prosjektnummer innen 
klinikkdirektørens ansvar (3001009/100003).  
 

KOSTNADER Kr 

Kostnader lokalt seminar 20.nov-14  

- innkjøp av mat/drikke samt gave til foredragsholdere 3000 
2750 
2000 

-honorarer og reiseutgifter til foredragsholdere 5454 

SUM UTGIFTER: 13204 

 
Budsjett for KEK i 2015: 30 000,- til disposisjon. 

 
Med vennlig hilsen 
For KEK Klinikk Ringerike sykehus 
 
Hilde Eriksen Bråten 
Rådgiver kvalitet/helsefag | Medisinsk og kirurgisk avdeling | Klinikk Ringerike sykehus 
Vestre Viken | www.vestreviken.no  
Telefon: 32 11 62 28  
 

http://www.vestreviken.no/

