
Årsmelding for klinisk etikkomite i Finnmarkssykehuset 

2017 

 Oppnevning, bakgrunn og mandat for komiteen 

Komiteen ble reetablert 1.1.2008, etter å ha vært uvirksom i flere år etter den første 

oppnevningen i 2004. Medlemmene oppnevnes av direktøren, vanligvis for 3 år av gangen 

med mulighet for forlengelse. Vanligvis blir medlemmene foreslått av komiteen, og det er 

komiteen som har rekruttert. I 2016 og 2017 har vi dessuten fått foreslått to medlemmer av 

ledelsen, etter at vi henvendte oss dit. Innenfor rammen av sitt mandat er komiteen faglig 

selvstendig og uavhengig av foretaksledelsen. Komiteen leverer årsmelding til 

foretaksledelsen. Dette er i prinsippet, og har ikke blitt gjort de to foregående år, begrunnet 

lenger ned i denne årsmeldingen. Vi arbeider i tråd med Nasjonalt mandat for kliniske 

etikkomiteer i helseforetak. Komiteen har også utformet lokalt mandat for 

Finnmarkssykehuset. Dette er i hovedsak klipp fra det nasjonale mandatet, og med lokale 

presiseringer. 

 

 Sammensetning/medlemmer (navn, tittel/stilling og avdeling) 

 

Lokalt mandat sier at KEK består av 6-10 medlemmer. Vi fikk to nye medlemmer i løpet av 

året.  

 

Navn: Stilling: Arbeidssted: 

Gunn Kristin Langvoll Diabetessykepleier Klinikk Hammerfest 

Elina Mikalsen, ny h-17 Psykiatrisk sykepleier SANKS/DPS-Midt-Finnmark 

Karen Lorentzen 
(leder/sekretær) 

Sykehusprest Klinikk Hammerfest 

Jørgen Dahl Brukerrepresentant LHL/ Vadsø 

Lasse Hansen, ny v-17 Ambulansearbeider Klinikk prehospitale 
tjenester/Kirkenes 

Thoralf Enge Ortoped Klinikk Hammerfest 

Kristin Pedersen Fysioterapeut/koordinator Klinikk Kirkenes 

Elin Sagbakken Diabetessykepleier Klinikk Kirkenes 

 

 

 

 

 

 



 Arbeidsform (hvem kan fremme saker, møtefrekvens/lengde, 

referatrutiner/tilbakemeldinger, rutiner for innhenting av samtykke fra 

berørte parter, anonymisering, eventuelle målsettinger og 

evalueringer/kvalitetssikring av arbeidet i komiteen) 

 

Hvem kan fremme saker: I henhold til nasjonalt mandat for KEK kan ansatte, pasienter og 

pårørende tilknyttet Finnmarkssykehuset fremme saker. KEK har eget meldeskjema på 

sykehusets Finnmarkssykehuset sin intra- og internettside, der vi har egen lenke på forsida. 

Alle komitémedlemmene kan kontaktes på telefon, e-post eller personlig. Vi ønsker lav 

terskel for henvendelser og krever ikke at de skal være levert på skjema. 

Møtefrekvens, lengde: Komiteen har faste møter på Skype første onsdag i måneden, 

varighet to timer. Komiteen skal i tillegg ha ett møte i året hvor vi møtes fysisk, heldagsmøte. 

Ved hastesaker kan deler av komiteen enten møtt fysisk eller på Skype for business. 

I 2017 har komiteen møttes via lyd/bilde ni ganger. Det årlige heldagsmøtet ble ikke 

gjennomført.  Deler av komiteen har møttes to ganger i forbindelse med saker som hastet og 

som måtte behandles umiddelbart.  

Referatrutiner/tilbakemeldinger: Leder/sekretær har skrevet alle saksreferater i løpet av 

året. Intensjonen er jo at alle skal få prøve seg, men når det kom til stykket, har 

medlemmene ikke hatt tid. Leder skriver møtereferatene, jf mandatet. Vi deltok i prosjektet 

der partene skulle sende skjema med evaluering av drøftingene til SME, og har fått én 

tilbakemelding gjennom det. Når helsepersonell har henvendt seg, har vi ved noen 

anledninger fått muntlige, uformelle tilbakemeldinger, men ikke fra pårørende som har 

henvendt seg. Vi har ikke fått helt på plass hva som skal lagres hvor, men har vært i dialog 

med administrasjonens rådgiver/arkivleder. 

Rutiner for innhenting av samtykke fra berørte parter: Vi bestreber oss på å innhente 

samtykke fra berørte parter, og uttaler begrunnelse innad i KEK der vi ikke har gjort det. 

Anonymisering: Under behandling av en av sakene var flere pårørende til stede, så 

anonymisering var ikke aktuelt. Vi prøvde derimot å anonymisere svaret, noe som gikk 

betydelig utover lesbarheten. Brevet fikk et oppstyltet og stivbent preg. På grunn av små 

forhold har det også i andre saker vært vanskelig å anonymisere. Det lar seg gjøre å følge 

retningslinjer for anonymisering, men det viser seg at de involverte kan bli gjenkjent likevel. 

Målsetting og kvalitetssikring: Målsetting er som tidligere år å gjøre komiteen bedre kjent i 

helseforetaket, og at alle medlemmene minimum deltar på ett regionalt eller nasjonalt møte 

pr år i tillegg til vårt eget heldagsmøte. 

Vi evaluerer delvis arbeidet muntlig underveis, men savner en standard mal for evaluering av 

KEK-arbeid og sjekkliste for kvalitetsindikatorer. 

 



 Aktiviteter (for eksempel resymé av kasusdiskusjoner, retningslinjearbeid, 

seminarer for de ansatte, eventuelle andre oppgaver og prosjekter for 

foretaket, kompetanseheving for medlemmene)  
 

Aktiviteter: 2017 har vært det andre året på rad med noe lavere aktivitet når det gjelder å 

arrangere seminarer og informasjon til ansatte. Årsaken har vært lederbytter og seine svar fra 

ledelsen om klarering av frikjøp og vikar, som gjør at vi har hatt perioder uten formell leder, og at en 

del arbeid som har blitt liggende uten leder/sekretær må tas igjen. Noe utskifting av medlemmer og 

tilskudd av nye. Da har vi trengt tida til opplæring innad i komiteen, å komme inn i KEK-arbeid, 

tenkning og metoder. Bygging av Nye Kirkenes sykehus har vært krevende for de av medlemmene 

våre som arbeider der, med ekstra oppgaver, reiseforbud og annet som har gjort at de ikke har 

kunnet være så aktive i KEK som ønsket. De har fått beskjed om at de bare får delta i det som kan 

karakteriseres som «daglig drift». Dette har vært tematisert innad i KEK og i møte med direktøren, 

der spørsmålet om KEK-arbeid er daglig drift eller ikke har vært oppe. Påkjenningen med bygging av 

nytt sykehus har vært langvarig, da åpning har vært utsatt flere ganger over en periode på over ett 

år. 

Tre medlemmer deltok på det nasjonale høstmøtet på Soria Moria i regi av SME.  

Ett medlem deltok på nettverkssamlingen for KEK- er i Helse-Nord som ble arrangert i 

Henningsvær 22.-23.mai av UNN. 

Det er KEK Finnmarkssykehuset sin tur å arrangere nettverkskonferansen for KEK-er i helse 

nord i 2018, og vi har startet å forberede dette. 

Kasusdrøftinger: 

1. Kir/ort vs intensiv/anestesi: Behandlingsbegrensing vs «gi pasienten mulighet til å vise 

framgang»; stoppe eller forlenge behandling med blodtrykksstøttende medisin noen dager 

til. Behandlingen ble forlenget etter KEKs forslag, pasienten kom levende ut fra sykehuset. 

Pårørende var forespeilet å møte KEK, noe behandlende lege nektet. 

2. Respirator: Legene vil avslutte respiratorbehandling av lungesyk pasient, (ikke kreft), mener 

lungene er så svake at behandlingen er nytteløs og påfører unødig lidelse. Pårørende vil «gi 

en forlenget sjanse» på grunnlag av hva legene på sykehuset pasienten er overflyttet fra har 

gitt forventning om og at de mener å se framgang hos pasienten. KEK forsto det slik at noen 

dagers respirator til ikke ville øke lidelsen utilbørlig sett opp mot muligheten for å overleve til 

et liv pårørende beskrev at pasienten ville ønsket. Pasienten skrevet levende ut, bor i dag 

hjemme. 

3. Hjernedød pasient og organdonasjon. Henvendelse fra lege. Pårørende med på 

forberedelsesmøte, der saken ble redegjort for overfor leder av KEK. Den ble bare presentert 

for KEK, ikke drøftet, da det kom beskjed om at pasienten ikke kvalifiserte for donasjon. 

(Over 62 år(?). 

4. Tvang av aggressiv pasient: Nyoppstått hjerneskade, samtykkekompetanse usikker, varierer i 

beste fall. Må holdes av fire pleiere for vask og stell. Pasienten ikke informert om at KEK 

drøftet spørsmålet.  

5. Barneombudet og rekruttering via terapeutene: Barneombudet ber helsepersonell rekruttere 

barn/pasienter fra psykisk helsevern til å fortelle om de har fått god nok hjelp fra 

helsevesenet eller hva som kunne vært gjort bedre. KEK anbefaler ikke rekruttering via 

terapeutene. 



6. Personalsak: KEK vurderte det som en personalsak, som det jo var, men behandlet den 

likevel på grunn av dens spesielle karakter og konsekvens. (Uenighet innad i komiteen om 

dette.) Den utviklet seg etter første henvendelse fra den ansatte på en måte som førte til at 

KEK-leder opplevde seg fanget av denne til å gi et skriftlig svar. Søkte råd fra SME, og fikk klar 

tale om at vi ikke skulle tatt saken. KEK trakk svaret sitt. 

7. Fastvakt til angstpasient som ikke kom til å leve lenge. Meldt av KEK-medlem, som trakk den 

taktisk, for husfredens skyld når det gjaldt forholdet mellom seg og den aktuelle avdelingen. 

8. Stomi og ambulansetransport: Pasient med stomi som kan komme til å lekke skal flyttes med 

ambulansefly. Det oppstår en ordveksling mellom sykepleier v/avdeling og AMK om at 

flytransport kan risikere å bli avvist om det opplyses at pasienten har stomi, og 

sykepleier blir bl.a. oppfordret til å stryke info om stomi slik at pasienten kan 

transporteres. KEK ble bedt om å drøfte: «-Etisk aspekt ved å oppfordre til å holde 

tilbake info om at pasient har stomi, fordi da er det mer sannsynlig at pasienten blir 

transportert. - Etisk aspekt ved forsinkelser/utsettelse av transport for pasienter 

begrunnet i smittevern.» Dessuten om det er behov for prosedyre eller etiske 

retningslinjer for pasienttransport. Svaret er for langt til at det passer i årsrapporten, 

men kan vanskelig formuleres i et kort sammendrag. Det omtaler flere aspekter ved 

pasienttransport som vi tenker kan ha interesse utover denne saken. Vi kan komme 

tilbake til om deler av svaret kan offentliggjøres på SME sine sider senere. 
 

Ved flere av henvendelsene vi har fått, har medlemmer i komiteen syntes vi har for få 

opplysninger. Har drøftet om hvilke krav/forventninger vi kan ha til å få komplette opplysninger 

for å kunne drøfte saker.  

Retningslinjearbeid: KEK har fått henvendelser der spørsmål om retningslinjer har vært 

tematisert. Ett eksempel er spørsmålet om Finnmarkssykehuset bør ha etiske retningslinjer for 

pasienttransport. Her har vi ikke tatt noe initiativ eller standpunkt, men gitt tilbakemelding om at 

dersom slike retningslinjer lages, er det naturlig at KEK rådspørres. Nesten årlig får vi 

henvendelser som gjelder media eller andre aktørers tilgang til sykehuset. Et sentralt tema har 

vært hvordan disse eventuelt rekrutterer deltakere blant pasienter. I 2017 var det barneombudet 

som henvendte seg. Vi har tidligere etterlyst felles retningslinjer for Helse nord når det gjelder 

dette, men ikke fått respons. Planen var å komme med en ny henvendelse i 2017, men vi kom 

ikke så langt. Har det fortsatt «på blokka».  

Andre aktiviteter: Informasjon til avdelinger og andre: Introduksjonsdager for nye LIS 1 i 

Hammerfest, morgenmøte kir/ort i Hammerfest.  

Deltatt i SME-prosjektet med utfylling av skjemaer etter saker vi har drøftet. 

Møte med direktør Eva H. Pedersen, som blant annet påtar seg å be lederne stille tid nok til 

disposisjon for medlemmenes KEK-arbeid. 

 

 Regnskap og budsjett 

KEK har eget budsjett. Den største posten er lønn, som tilsvarer 20% frikjøp av leder/sekretær. I 2017 

ble det ble et stort underforbruk, da det ikke ble utbetalt lønn i årets siste fire måneder. Det skyldes 

at det av forskjellige årsaker ikke gikk i orden med å få inn stedfortreder i lederens 20% frikjøpte 



faste stilling. Medlemmene har også deltatt mindre enn ønskelig på møter og seminarer som 

medfører reising, så der er det også brukt for lite ut fra intensjonen. 

 

 Hovedutfordringer og målsettinger neste år, samt generelle betraktninger 

Vi har i 2017 hatt en komité med mindre frafall av medlemmer enn tidligere år, og vi har fått to nye 

medlemmer. Komiteen består av engasjerte medlemmer med oppriktig interesse for klinisk etikk. Det 

har vært merkbart at vi har fått en direktør med erfaring fra og interesse og forståelse for KEK-arbeid, 

som har lyttet til oss og som har kommet oss i møte og støttet oss i konkrete utfordringer. Vi 

opplever også at det er lav terskel for å henvende oss til SME, og vi har fått rask og nyttig respons 

mange ganger i løpet av året. Siden vi er et geografisk stort fylke og komiteen har medlemmer fra fire 

steder, har det vært hensiktsmessig å møtes via lyd-bilde. I 2017 har vi mer konsekvent gått over fra 

å bruke lyd-bilde-studio til Skype for business. Etter en del famling er dette en løsning vi er godt 

fornøyd med. For å sikre at kvalitet og kompetanse holdes ved like og utvikles, er det også helt 

nødvendig å sikre at medlemmene får mulighet til å delta på kurs og seminarer nasjonalt, regionalt 

og innen foretaket. Dette koster mer tid og penger enn for de fleste andre komiteer. Derfor er det 

ønskelig at det legges til rette for at det er mulig for medlemmene våre. En utfordring her er at vi 

hadde ønsket at det var større aksept i foretaket for å la oss fakturere reisene direkte i stedet for å gå 

omveien om å bruke kredittkort, (som KEK mener er en tvilsom ordning som kan stride mot 

personvernet), eller søke reiseforskudd. Det er noe annet å legge personlig ut for flybilletter på 6000 

kroner enn for en togbillett fra Ålesund til Oslo. Det kan kanskje virke som en liten ting, men er en 

reell utfordring som kan gå på motivasjonen løs.  

Målsetting videre: Holde aktiviteten opp og sikre/utvikle kompetansen hos medlemmene. Få 

forståelse fra medlemmenes ledere og sikre muligheter for å dedikere nok tid til KEK-arbeidet. 

Beholde, eventuelt rekruttere ny leder. Få i gang igjen praksisen med å holde halvdagsseminarer for 

ansatte. Gjennomføre nettverksseminaret på en god måte. 

 

6.3.2018 

Karen Lorentzen, leder/sekretær for klinisk etikkomite i Finnmarkssykehuset 

 

 

 

 


