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Årsmelding 2012 

 
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, men har bestått av 6-7 medlemmer store deler av 

2012. Ett nytt medlem ble oppnevnt høsten 2012. 

Pr 31. desember 2012 hadde komiteen flg. sammensetting: 

 

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  Psykiatrisk sykepleier Døgnenheten i Tana (DPS Øst-

Finnmark) 

Eli Haaland Sykepleier SANKS, Lakselv 

Harald G Sunde Medisinskfaglig 

rådgiver 

Helse Finnmark 

Arbeidssted: Kirkenes 

 

 

1.3. Mandat 

Komiteen utfører sin virksomhet i h.h.t til Nasjonalt mandat for kliniske etikk komiteer i 

helseforetak, ved det Kongelige Helse og Omsorgsdepartement per jan 2012  

 

2. Arbeidsform og møteaktivitet 

 

2.1. Melding av saker 

I hht det nye Nasjonale mandatet for KEK kan ansatte, pasienter og pårørende tilknyttet 

Helse Finnmark fremme saker. Alle komitémedlemmene kan kontaktes per telefon, e-post 

eller personlig. Det finnes også et eget meldeskjema både på intranett- og internettsidene 

sidene til Helse-Finnmark. 

 

  Klinisk Etikk- Komité 
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2.2. Faste møter 

Komiteen har faste møter via videokonferanse den siste mandagen hver måned, med 

unntak av jul- og sommerferie. I tillegg har komiteen 1 hel møtedag hvert halvår der 

komiteen møtes fysisk. Ved hastesaker møtes tilgjengelige medlemmer på det aktuelle 

sykehuset mellom de faste møtene. 

 

2.3. Møter i 2012 

Komiteen har avholdt 6 ordinære møter på lyd/bilde i 2012, samt 2 heldagsmøter der hele 

komiteen var samlet. I tillegg stod KEK Helse Finnmark som arrangør av årets 

nettverksmøte i juni mnd. for KEKène i Helse Nord. Samtlige komiteer i Helse Nord var 

representert. Et viktige tema på møtet var bl.a ønsket om lik behandling av KEKène i 

Helse Nord mht budsjett og frikjøp av stillingsbrøk for leder og sekretær. 

 

Saker til behandling 

 

2.4. Innmeldte saker 

Komiteen har i 2012 ikke mottatt noen meldte saker til etisk drøfting. 

 

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, arkiveres svaret i pasientens 

journal. 

Komiteens virksomhet, herunder svar på saker og forespørsler samt møtereferat arkiveres i 

foretakets elektroniske arkiv, e-phorte. 

 

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

 Helse Nord prosjektet ”Verdibasert Hverdag”  

 Oppfølging av den såkalte ”fotosaken” ved Klinikk Hammerfest  

 Planlegging og gjennomføring av nettverksmøtet for KEKène i Helse Nord 

 Innføring av Nasjonalt mandat 

 NOU-høringen vedr. transplantasjon, obduksjon og overgivelse av lik 

 Komitesammensettingen og grad av tilknytning til foretakets ledelse, herunder 

KEK sin rolle og forankring i Helse Finnmark 

 Utarbeidelse av prosedyre/retningslinjer for drift og utnevnelse av medlemmer til 

KEK i Helse Finnmark 

 

 

3. Informasjon til ansatte 

 

3.1. Arrangering av seminar 

I 2012 stod vårt KEK som arrangør av den årlige nettverkskonferansen for de Kliniske 

Etikk komiteene i Helse Nord. Konferansen fant sted i Pasvik den 6. og 7. juni. 

 

3.2. Informasjonsmøter 

Ved et par anledninger har medlemmer fra KEK vært invitert til enkeltavdelinger for å 

informere om KEK. 

 

3.3. 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 
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kasus med diskusjon, og her finnes også meldeskjema til komiteen. Intranettsiden er 

revidert i 2012, samt at KEK har fått sin egen side på foretakets hjemmeside på internett. 

Både Nasjonalt mandat og manualen for de kliniske etikk komiteene er  i 2012 lagt ut på 

foretakets intranettside. 

       

3.4 Annen medvirkning 

I 2009 satte Helse Nord i gang prosjektet ”Verdibasert Hverdag”  Dette var et felles 

prosjekt for alle helseforetakene i Helse Nord. Prosjektperioden var 2009-2011. Det var 

satt ned egne arbeidsgrupper i de ulike helseforetakene.  

Leder i KEK har sittet som medlem i prosjektets arbeidsgruppe for Helse Finnmark. Helse 

Finnmark har for sin del valgt å forlenge prosjektperioden først frem til juli 2012, og siden 

videre fram til mai 2013.  

 

Prosjektet har flg mandat: 

 Gjennomføre en prosess der vårt felles verdigrunnlag i spesialisthelsetjenesten – 

Kvalitet – Trygghet – Respekt – defineres på alle nivåer i organisasjonen og der alle 

ansatte inviteres til å delta. Prosessen skal omhandle betydningen av verdier for den 

enkelte, for arbeidsplassen og for de som vi er til før – brukerne/pasientene med 

pårørende. 

 Fremme en kultur der dialog brukes aktivt og der etikken løftes frem i hverdagen. 

 Undervise og veilede ledere i verdibasert ledelse og etikk. 

 Finne frem arbeidsmåter der verdigrunnlaget brukes aktivt i oppøvelsen av etisk 

refleksjon samt som styringsredskap. Verdigrunnlaget skal i tilegg gjøres synlig i 

besluttinger og styrende dokumenter. 

 

Arbeidsgruppen lokalt i Helse Finnmark har utarbeidet et elektronisk arbeidshefte for de 

ansatte der den enkelte gis anledning til å jobbe med verdispørsmål knyttet til den daglige 

virksomheten i foretaket. 

        

4. Kompetanseheving 

 

4.1. Kurs og seminarer 

Komiteen deltok med ett medlem på nasjonalt høstseminar for de Kliniske etikk 

komiteene på Soria Moria, arrangert av Seksjon for Medisinsk Etikk, UiO. 

Videre har 2 av komiteens medlemmer deltatt på KEK-seminar på Metochi høsten 2012. 

 

 

5. Regnskap og Budsjett 

 

5.1. Regnskap for 2012 

 

Lønnsutgifter leder/sekretær, 20% stilling inkl KLP 113.573 

Reisekostnader, interne møter i KEK , nettverksmøte 

Helse Nord, deltagelse på kurs ved SME 

 

117.369 

Totalt 230.942 

 

 

5.2. Budsjett for 2013 

 

Lønnsutgifter leder/sekretær, 20% stilling inkl KLP 111.284 
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Kurs og eksterne møter 85.000 

Trykksaker/litteratur 10.000 

Totalt 206.284 

 

 

6. Hovedutfordringer og målsettinger for 2013 

 KEK utfører sitt arbeid på bakgrunn av det nasjonale mandatet 

 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 på 

initiativet fra avdelingene. 

 KEK bidrar i videreføringen av prosjektet ”Verdibasert hverdag” ved at leder sitter i 

arbeidsgruppen i Helse Finnmark 

 KEK gjennomfører ½ dags seminarer for ansatte i Helse Finnmark ved Klinikk 

Hammerfest og Klinikk Kirkenes våren 2013 

 KEK bidrar til utvikling og samarbeid mellom KEKène i Helse Nord 

 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..  

 Nye medlemmer i KEK deltar på innføringskurs i klinisk etikk i SME regi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkenes den 28. februar 2013 

Wenche Kjølås 

Leder 

 

 

 

 

 

 


