
Klinisk etikkomité i Finnmarkssykehuset: Årsmelding for 2014 

 

Oppnevning, medlemmer og mandat: 

Komiteens medlemmer oppnevnes av direktøren, 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 utfører sin 

virksomhet i henhold til Nasjonalt mandat for kliniske etikkomiteer i Helseforetak. Komiteen 

har også utformet lokalt mandat for Finnmarkssykehuset. 

Vi ønsker at komiteen skal bestå av 8 medlemmer, men vi har ikke vært fulltallig gjennom 

hele året.  Per 31.12.14 hadde komiteen følgende sammensetning: 

Navn: Stilling: Arbeidssted: 

Eli Haaland (leder) Psykiatrisk sykepleier SANKS/DPS-Midt-Finnmark 

Karen Lorentzen Sykehusprest Klinikk Hammerfest 

Eilert Sundt Kommunikasjonsrådgiver Klinikk Hammerfest 

Espen Kummeneje Bioingeniør Klinikk Hammerfest 

Thoralf Enge Kirurg Klinikk Hammerfest 

Ragnhild Steen Psykiater SANKS/Finnmarksklinikken 

Wenche Kjølås Sykepleier HR 

Elin Sagbakken Diabetessykepleier Klinikk Kirkenes 

 

Ett medlem, en lege ved Klinikk Kirkenes sluttet i løpet av året. Fordi det har vært vanskelig å 

få leger til komiteen, hadde vi en kampanje på intranettet der vi etterlyste leger til KEK. To 

leger, Steen og Enge, meldte sin interesse og ble utnevnt.  

Arbeidsform og møteaktivitet: 

I henhold til nasjonalt mandat for KEK kan ansatte, pasienter og pårørende tilknyttet 

Finnmarkssykehuset fremme saker. Alle komitémedlemmene kan kontaktes på telefon, e-

post eller personlig. KEK har egen lenke på Finnmarkssykehuset sin hjemmeside og eget 

meldeskjema på sykehusets intra- og internettside.  

Komiteen har faste møter via videokonferanse en gang i måneden. Komiteen har i tillegg ett 

møte i året hvor vi møtes fysisk. Ved hastesaker har deler av komiteen enten møtt fysisk 

eller ved videokonferanse. 

I 2014 har komiteen møttes via lyd/bilde åtte ganger. Vi har møttes fysisk en gang. Deler av 

komiteen har møttes to ganger i forbindelse med saker som hastet og som måtte behandles 

umiddelbart.  



Medlemmer i komiteen har også deltatt på innføringskurset og det nasjonale høstseminaret 

i regi av SME og ved nettverksmøtet for KEK- er i Helse-Nord som ble arrangert i Tromsø. 

 

Saker til behandling   

Innmeldte saker: 

KEK har i løpet av 2014 behandlet fire innmeldte saker. Alle sakene er innmeldt av 

helsepersonell og knyttet opp mot pasientbehandling. I alle saker som tas opp til behandling, 

gis det et skriftlig svar til den som meldte saken og til relevante ledere. I saker som 

omhandler enkeltpasienter, skal svaret aktiveres i pasientens journal. Det er innmelders 

oppgave å sørge for at det skjer men KEK bør informere innmelder om rutinene ved svar i 

pasient saker.  

Møtereferat og svar på saker og forespørsler arkiveres i foretakets elektroniske arkiv, e-

phorte.   

Innmeldte saker til behandling ved KEK kan oppsummeres under følgende overskrifter: 

• Pasient som ikke ønsker opplyst om innleggelse og helsetilstand: Taushetsplikt og 

hensyn til pårørende vs pasient. 

• Hjemtransport av terminale pasienter: Når avdeling og pasient/pårørende ønsker at 

pasienten skal dø hjemme og tilfredsstillende transport ikke kan skaffes før pasienten 

blir for dårlig til å tåle transport. 

• Blodprøvetaking uten pasientens samtykke. 

• MR av dødt foster som alternativ til å sende fosteret bort for obduksjon: Ulikt syn 

mellom avdelingene på et slikt tilbud. 

Andre temaer som har vært diskutert i KEK har vært høringsuttalelse i forhold til 

retningslinjer for obduksjon ved Finnmarkssykehuset samt diskusjoner rundt KEK og etikk- 

arbeid ved Finnmarkssykehuset.  

SME oppfordrer komiteene til å gjengi resymeer av drøftede klinisk-etiske saker. Av ulike 

årsaker ønsker ikke komiteen å gjøre det slik. For oss er det bedre å forsøke å formulere og 

anonymisere enkelte av sakene for å legge dem under ”Kasuistikker og drøftinger” på SME 

sine nettsider.  

Informasjon til ansatte: 

Medlemmene i KEK har ønske om å gjøre KEK  mer synlig i organisasjonen. I 2014 har noen 

av medlemmene holdt informasjonsmøter og internundervisning om etikk og KEK sin rolle i 

organisasjonen. Andre har hatt uformelle møter og samtaler med ansatte om samme tema. 



Hjemmesiden til KEK har en egen fane på forsiden av intranett, og medlemmene er 

presentert med bilde, e-post adresse og mobilnummer. KEK hadde også en 

rekrutteringskampanje på intranett i vår/sommer for å rekruttere leger til komiteen. 

Resultatet var to nye legemedlemmer. 

Kurs og seminarer: 

løpet av 2014 har ett medlem deltatt på det nasjonale høstseminaret for kliniske etikkomiter 

i helseforetakene. Arrangør var Senter for Medisinsk Etikk (SME) UIO. To medlemmer har 

gjennomført innføringskurset i etikkarbeid, der SME også var arrangør. Begge seminarene 

forgikk på Soria Moria kurs- og konferansesenter i Oslo. Ett medlem har deltatt på et 

dagskurs ved Ahus der temaet var pårørende og etikk i helsetjenestene. Arrangører var FoU-

avdelingen ved Ahus og SME, Oslo.” 

Budsjett: 

Komiteen er innvilget 20 % stilling for leder. Leder har også ansvar for sekretærarbeidet i 

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

og trykksaker. 

Hovedutfordringer og satsingsområder for 2015: 

• KEK utfører sitt arbeid på bakgrunn av det nasjonale mandatet.  

• KEK i Finnmarkssykehuset har en visjon om 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 er i større grad synlig ved å tilby internundervisning og/eller informasjon om 

etikk og KEK ved internundervisning og arrangementer som fagdager, lunsjmøter etc. 

• KEK bidrar til utvikling og samarbeid mellom KEK- ene i Helse Nord. 

• KEK ønsker å holde fast på at behandling av enkeltsaker er sentralt i arbeidet og ser 

det som viktig å holde fast på pasientens perspektiv. 

• Arbeide bevisst for å utvikle oss individuelt og som komité når det gjelder etisk 

refleksjon, kunnskap og forståelse. 

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

• Komiteen møtes fysisk to ganger. Den ene gangen gjerne i tilknytning til den 

regionale nettverkskonferansen. 



• Prioritere å delta på regional KEK- samling, høstmøtet og andre tilbud fra SME. Dette 

gjelder både det enkelte medlems tilpasning av arbeidet sitt og komiteens økonomi. 

Om nødvendig søke helseforetaket om tilskudd til komitébudsjettet. 

• Tettere samarbeid med SME. 

 

Aktuelle problemer ved arbeidet: 

SME er interessert i å vite om det er spesielle problemer ved arbeidet som bør trekkes 

fram.Følgende utfordringer kan nevnes: Geografi, økonomi og arbeidstid. (Dvs. tid nok.) Å få 

leger til å stille som komitémedlem kan også nevnes. 

Helseforetaket har vært pålagt store innsparinger og de ansatte er bedt om å foreta bare 

høyst nødvendige reiser. Flyprisene fra Finnmark til andre deler av landet er svært høye. Det 

regulerer i stor grad mulighetene for hvor mange fra komiteen som kan delta på møter og 

konferanser andre steder. Flyavganger og reisetid er en annen faktor. Hvis vi for eksempel 

skal reise fra Hammerfest til et møte som er i Oslo, kan vi tidligst rekke møtet kl 11.00 

inkludert reisetid fra Gardermoen til møtested. De fleste møter starter tidligere. Det betyr at 

vi må reise dagen før og får en overnatting ekstra. KEK i Finnmarkssykehuset oppfordrer 

derfor SME og andre arrangører til å variere hvor det nasjonale høstmøtet og kurs 

arrangeres, slik at reisebyrden fordeles på KEK- ene i landet. Universitetsbyen Tromsø er et 

godt og aktuelt møtested, eventuelt Gardermoen som er ”landdingspunktet for alle som 

reiser med fly. 

Nasjonalt mandat for kliniske etikk-komiteer presiserer at den som blir medlem av KEK og 

dennes leder må sørge for et det avsettes nødvendig tid til arbeidet i komiteen. Dette er det 

ikke alltid like stor kunnskap om, forståelse for og i noen tilfeller mulighet til i alle ledd og 

hos det enkelte medlem. I noen saker som har krevd rask behandling har vi ikke fått samlet 

så mange som ønskelig til drøfting. Det har også vist seg i prioritering av deltakelse i møter 

og samlinger. I siste møte kom det forslag om at direktøren utformer en skriftlig 

standardformulering til potensielle medlemmer og deres nærmeste ledere og evt. andre 

med henvisning til mandatet og det at helseforetakene er pålagt å ha KEK.  

 

 

 

 

 

 



 

 


