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Årsmelding 2011 

 
1. Oppnevning, medlemmer og mandat 

 

1.1. Oppnevning 

Komiteens medlemmer oppnevnes av foretaksledelsen, vanligvis for 3 år av gangen med 

mulighet for reoppnevning. Innenfor rammen av sitt mandat, er komiteen faglig 

selvstendig og uavhengig av foretaksledelsen. Komiteen avgir årsmelding til 

foretaksledelsen. 

 

1.2. Medlemmer 

Komiteen skal bestå av 8 medlemmer. 

4 komitémedlemmer gikk ut av komiteen i løpet av året og 3 nye medlemmer ble 

oppnevnt. 

Pr 31. jan 2011 hadde komiteen flg sammensetting. Komiteen står i manko for ett 

medlem.  

 

Navn: Stilling: Arbeidssted: 

Wenche Kjølås 

(leder) 

Kreftsykepleier Medisinsk poliklinikk 

Klinikk Kirkenes 

Rune Dahl Assistentlege Medisinsk avdeling 

Klinikk Kirkenes 

Hanne Iversen Anestesilege Klinikk Hammerfest 

Karen Lorentzen Sykehusprest Hammerfest SH 

Gerd Svorkmo Olsen 

(f.o.m. 1/8-10) 

Psykiatrisk sykepleier Døgnenheten i Tana (DPS Øst-

Finnmark) 

Eli Haaland Sykepleier SANKS, Lakselv 

Malin Fors Psykolog VPP, Hammerfest 

 

 

1.3. Mandat 

Komiteen skal ifølge mandatet: 

 Fremme etisk bevisstgjøring, refleksjon og årvåkenhet i den kliniske hverdag,  

 Fremme den avdelingsvise samtalen om etiske problemstillinger, prospektivt eller 

retrospektivt. 

 Være en støtte i vanskelige beslutningsprosesser 

 Ha en rådgivende funksjon i behandlingen av konkrete saker/henvendelser 

 Bidra til bevisstgjøring mht ressursbruk og prioriteringer 

 

  Klinisk Etikk- Komité 
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2. Arbeidsform og møteaktivitet 

 

2.1. Melding av saker 

Alle ansatte i Helse Finnmark kan fremme saker. Komiteen kan også behandle saker 

fremmet av pasienter, dette vil vurderes i hvert enkelt tilfelle. Alle komitémedlemmene 

kan kontaktes per telefon, e-post eller personlig. Det finnes også et eget meldeskjema på 

intranettsiden til Helse-Finnmark. 

 

2.2. Faste møter 

Komiteen har faste møter på telematikk den siste mandagen hver måned, med unntak av 

jul- og sommerferie. En til to ganger i året møtes medlemmene fysisk i Hammerfest eller 

Kirkenes. Når det innkommer hastesaker, møtes tilgjengelige medlemmer på det aktuelle 

sykehuset mellom de faste møtene. 

 

2.3. Møter i 2011 

Komiteen har avholdt 9 ordinære møter på lyd/bilde i 2011, samt 2 heldagsmøter der hele 

komiteen var samlet. I tillegg er det  avholdt ett hastemøte med involverte parter på 

lyd/bilde i forbindelse med en akuttsak, samt et oppfølgingsmøte med berørte parter etter 

en akuttsak. 

 

 

3. Saker til behandling 

 

3.1. Innmeldte saker 

Komiteen har behandlet innmeldte saker i 2011 med flg. tema: 

 Problemstillinger knyttet til Helse Finnmark sin praksis angående bruk av sosiale 

media (Facebook), samt informasjon via mail til ansatte i forbindelse med større 

ulykker.  

 Henvendelse fra utenlandsk fotograf vedr. fotografering av kvinner som mottar 

fødselshjelp av Helse Finnmark 

 Avslutning av livsforlengende behandling i konkret pasienttilfelle. 

 Utlevering av klær og eiendeler til pårørende i forbindelse med dødsfall 

 

 

I alle saker som tas opp til behandling, gis det et skriftlig svar til innmeldte part samt til 

relevante ledere. I saker som omhandler enkeltpasienter, legges svaret i pasientens journal. 

 

3.2. Andre temaer som har vært opp til diskusjon i KEK 

 KEK sin rolle og forankring i Helse Finnmark 

 Sak om eksperimentell / utprøvende behandling i Helse Finnmark 

 KEK og videre tilknytning til prosjektet ”Verdibasert hverdag” 

 Etiske retningslinjer for Helse Nord 

 Interpellasjon i Stortinget vedrørende overflytting av en døende person fra ett av 

sykehusene i Finnmark til hjemkommunen 

 Innhenting av informasjon og oppfølging i pasientsaker der KEK har vært 

involvert. 

 Miniseminar ang om kommunikasjon og bruk av sosiale medier i forbindelse med 

ulykker i Helse Finnmark 

 Gjennomføring av seminarer om Pasientrettighetsloven kapittel 4A 
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 Felles nasjonalt mandat for Kliniske Etikk komiteer, innspill i forbindelse med 

høring. 

 

 

4. Informasjon til ansatte 

 

4.1. Arrangering av seminar 

Våren 2011 arrangerte KEK et seminar med fokus på Pasientrettighetsloven, kapittel 4 A. 

Seminaret ble gjennomført  som halvdagsseminar ved Klinikk Kirkenes Sykehus og 

Klinikk Hammerfest. Fylkeslegen i Finnmark var foreledragsholder på seminarene. 

 

4.2. Informasjonsmøter 

Ved en anledning har komiteen informert om KEK samt deltatt i debatt om verdimessige  

temaer for en av avdelingene i Helse Finnmark 

 

4.3. Intranett 

Komiteen har en egen side på intranettet til Helse Finnmark. Her er komiteen og 

medlemmene presentert, samt informasjon om komiteens arbeid. Det er lagt ut medisinske 

kasus med diskusjon, og her finnes også meldeskjema til komiteen. 

 

 

5. Kompetanseheving 

 

5.1. Kurs og seminarer 

Komiteen deltok med to medlemmer på innføringskurset på Soria Moria, arrangert av 

Seksjon for Medisinsk Etikk, UiO. 

 

Komiteen deltok videre med to medlemmer på Høstmøtet for de Kliniske Etikk-

Komiteene arrangert av Seksjon for Medisinsk Etikk, UiO. 

Her deltok også tidligere medlem og leder i KEK, Kari Agledahl, med forelesing om sitt 

doktorgradsarbeid og om vår KEK sin erfaring med bruk av lyd/bilde teknologi i 

forbindelse med de faste møtene våre. 

 

6. Regnskap og Budsjett 

 

6.1. Regnskap for 2011 

 

Lønnsutgifter leder/sekretær, 20% stilling inkl KLP 108.600 

Arrangering av seminar + innkjøp trykksaker 

 

 

10.000 

Reisekostnader, interne møter i KEK + deltagelse på 

kurs ved SME 

 

55.000 

Totalt 173.000 

 

 

 

 

 

6.2. Budsjett for 2012 
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Lønnsutgifter leder/sekretær, 20% stilling inkl KLP 100.000 

Nettverkssamling KEKène i Helse Nord 10 000 

2 tilstedemøter for medlemmene 40 000 

Deltagelse på innføringskurs ved SME x 2 personer 15.000 

Deltagelse på høstmøtet ved SME x1 personer 15.000 

Andre reisekostnader for medlemmer og eksterne  3 000 

Totalt 183.000 

 

 

7. Hovedutfordringer og målsettinger for 2011 

 Visjonen for det kliniske etikkarbeidet i Helse Finnmark er å bevisstgjøre de ansatte i 

forhold til den etiske dimensjonen av arbeidet, spesielt i den kliniske hverdagen. 

 KEK informerer fortsatt i de enkelte avdelingene om komiteens mandat og arbeid, 

men ønsker at initiativet i hovedsak kommer fra avdelingene. 

 KEK bidrar gjerne i forbindelse med videreføringen av prosjektet ”Verdibasert 

hverdag” 

 KEK ønsker å holde fast på behandlingen av enkeltsaker/kasus, og ser det som viktig å 

holde fast på  pasientens perspektiv versus medisinske og økonomiske faktorer. 

 Et hovedmål for 2012 er å implementere og konkretisere det nye nasjonale mandatet 

for KEK-arbeidet.  

 Arrangere nettverkssamling med de andre etikkomiteene i Helse Nord juni 2012 

 Fortsette kompetansehevingen til de enkelte medlemmene i KEK, spesielt nye 

medlemmer 

 

 

 

 

 


