
                                           Årsmelding 2013 

 

Oppnevning, medlemmer og mandat: 

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

mulighet for forlengelse. Innenfor rammen av sitt mandat er komiteen faglig selvstendig og 

uavhengig av foretaksledelsen. Komiteen avgir årsmelding til foretaksledelsen.  

Komiteen skal bestå av 8 medlemmer men vi har ikke vært fulltallig gjennom hele 2013.  I 

løpet av året har 3 medlemmer trukket seg av ulike årsaker og blitt erstattet av 4 nye. I 

tillegg har det foregått et lederskifte i komiteen.  

Per 31.12.13 hadde komiteen følgende sammensetning: 

  

Wenche Kjølås kreftsykepleier Klinikk Kirkenes 

Eli Haaland Psykiatrisk sykepleier SANKS, Lakselv 

Eilert Sundt kommunikasjonskonsulent Helse-Finnmark 

Espen Kummeneje bioingeniør Klinikk Hammerfest 

Karen Lorentzen Sykehus prest Helse- Finnmark 

Harald G Sunde Medisinsk faglig rådgiver Helse - Finnmark 

Knut-Magne Ekerhovd Lege Klinikk Kirkenes 

Elin Sagbakken Diabetes sykepleier Klinikk Kirkenes  
 

Komiteen utfører sin virksomhet i henhold til Nasjonalt mandat for kliniske etikk komiteer i 

Helseforetak, ved den kongelige Helse og omsorgsdepartement per jan 2012. Komiteen har 

også utformet et lokalt mandat som per 31.12.13 er til godkjenning ved direktør i Helse- 

Finnmark. 

 

Arbeidsform og møteaktivitet: 

I henhold til det nye Nasjonale mandatet for KEK kan ansatte, pasienter og pårørende 

tilknyttet Helse-Finnmark fremme saker. Alle komité medlemmene kan kontaktes per 

telefon, e-post eller personlig. KEK har egen link på Helse-Finnmark sin hjemmeside og eget 

meldeskjema på intra og internett siden til Helse- Finnmark. 

Komiteen har hatt faste møter via videokonferanse en gang pr måned med unntak av august 

og desember. Komiteen har i tilegg møttes fysisk en gang i løpet av året. Ved hastesaker har 

deler av komiteen enten møtt fysisk eller ved video konferanse. 



Komiteen har avholdt 7 ordinære møter via lyd / bilde i tillegg til et fysisk møte. Medlemmer 

i komiteen ar også deltatt på seminarer i regi av SME som innførings seminar, høstseminaret 

og Metochi.   

 

Saker til behandling 

Innmeldte saker:  

KEK har i løpet av 2013 behandlet fem innmeldte saker. Sakene er meldt inn av 

helsepersonell i Helse- Finnmark. Tre av sakene var knyttet direkte opp mot pasient og 

behandling og to saker som var av betydning for ansatte i Helseforetaket. 

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, aktiveres svaret i pasientens 

journal.  

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

foretakets elektroniske arkiv, e-phorte.   

Andre temaer som har vært diskutert i KEK: 

 Drøfting og utarbeidelse av lokalt mandat for KEK. Dette ble sendt til direktøren for 

godkjenning. KEK venter fortsatt på godkjenning av lokalt mandat. 

 Omstrukturering og nedbemaning, hvilken rolle har KEK. 

 KEK har tidvis utfordringer med å rekruttere leger til komiteen. KEK har diskutert 

mulige løsninger på hvordan motivere leger i klinisk virksomhet til å delta i KEK. 

 

Informasjon til ansatte: 

KEK holdt i vår et halvdagsseminar i Kirkenes om begrensning i livsforlengende behandling 

ved Sigurd Sparr.  

KEK laget en ”etisk adventskalender” på intranett der ansatte ble utfordret til å reflektere 

rundt et etisk dilemma gjennom adventstiden. 

Hjemmesiden til KEK er nå synlig på intranett og ale medlemmene er presentert med både e-

post adresse og mobil nummer. 

Et medlem i KEK har gitt informasjon om komiteen til FAMU. 

 

 



Kurs og seminarer: 

 løpet av 2013 har to medlemmer deltatt på Nasjonalt høst seminar for klinisk etikk komité i 

Helseforetakene. Arrangør var Senter for Medisinsk Etikk (SME) UIO. Tre medlemmer har 

gjennomført innføringskurset i etisk arbeid der SME også var arrangør. Begge seminarene 

forgikk på Soria Moria i Oslo. 

 

Budsjett:  

Komiteen er innvilget 20 % stilling for leder. Leder har også ansvar for sekretær arbeid for 

komiteen. I tillegg er budsjettet på kr 65.000 som skal dekke kurs, seminar, møtevirksomhet 

og trykksaker. 

 

 Hovedutfordringer og målsetting for 2014  

 KEK utfører sitt arbeid på bakgrunn av det nasjonale mandatet.  

 Visjonen for det kliniske i etikkarbeidet for Finnmarkssykehuset 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 

initiativ fra avdelingene. 

 KEK gjennomfører halv dags seminar på klinikk Hammerfest våren 2014  

 KEK bidrar til utvikling og samarbeid mellom KEKène i Helse Nord. 

 KEK ønsker å holde fast på behandlingen av enkelt saker og ser det som viktig å holde 

fast på pasientens perspektiv. 

 Nye medlemmer deltar på innføringskurs i klinisk etikk i regi av SME. 

 Synliggjøre for direktør på Finnmarkssykehuset at særlig legene har 

kapasitetsproblemer og derfor deltar sporadisk på møter.  

 Tettere samarbeid med SME 


