
Årsmelding for Klinisk etikkomité i Finnmarkssykehuset 2018 
 

1. Oppnevning, bakgrunn og mandat for komiteen 
Komiteen ble reetablert 1.1.2008, etter at den første komiteen som ble startet i 2004 hadde vært 

uvirksom lenge. Medlemmene oppnevnes av direktøren for 3 år av gangen med mulighet for 

forlengelse. Vanligvis blir medlemmene rekruttert og foreslått av komiteen. Innenfor rammen av 

sitt mandat er komiteen faglig selvstendig og uavhengig av foretaksledelsen. Komiteen leverer 

årsmelding til foretaksledelsen. Vi arbeider i tråd med Nasjonalt mandat for kliniske etikkomiteer 

i helseforetak, og har et lokalt mandat for Finnmarkssykehuset. Dette er i hovedsak klipp fra det 

nasjonale mandatet, og med lokale presiseringer. 

2. Sammensetning 
Lokalt mandat sier at KEK består av 6-10 medlemmer. Vi har ved årsslutt åtte medlemmer. To 

nye medlemmer kom til i løpet av året, ett sluttet: Brukermedlemmet sluttet ved starten av året, 

og ny ble med i juni, rekruttert fra Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset. Ett medlem sluttet i 

Finnmarkssykehuset og begynte å arbeide i kommunehelsetjenesten. Etter anbefaling fra SME og 

godkjenning av direktøren fortsatte hun i KEK. 

Ledersituasjonen: Leder- og sekretær- funksjonen er slått sammen og skal være frikjøpt med 20 

% stilling. De siste årene har dette vært sykehuspresten. Det har vist seg vanskelig å få noen til å 

gå inn i 20 % prestestilling, så leder har gjort arbeidet i tillegg til fast stilling mens vi kontinuerlig 

har forsøkt å finne en ordning slik at sykehuset ikke skulle stå med bare 80 % prestetjeneste. 

Dette har vært nødvendig for i det hele tatt å ha leder/sekretær, og dermed en fungerende 

komité, da de andre medlemmene for tida ikke har sett seg i stand til å ta det på seg. Vi arbeider 

stadig med å løse dette. Det har også vist seg vanskelig for leder/sekretær å få betalt for 

funksjonen. At KEK har leder/sekretær vises dermed ikke på budsjettet. Se også punkt 3. 

3. Medlemmer ved utgangen av 2018:  

- Karen Lorentzen Leder/sekretær. Sykehusprest Klinikk Hammerfest 
- Thoralf Enge Ortoped Klinikk Hammerfest 
- Elin Sagbakken Diabetessykepleier, Rådgiver læring- og mestring 
-  Klinikk Kirkenes 
- Gunn Kristin Aftret Langvoll Diabetessykepleier Klinikk Hammerfest 
- Lasse Sørhus Hansen Ambulansearbeider Bilambulanse øst, Kirkenes Klinikk prehospitale 

tjenester 
- Elina Mikalsen Psykiatrisk sykepleier / helsesøster Porsanger kommune 
- Tom Kristian Tommen Hermo Representant fra brukerutvalget 
- Kristin Pedersen fysioterapeut, koordinator Klinikk Kirkenes 

4. Deltakelse 
- Sju av åtte medlemmer deltok på nettverksseminaret vi selv arrangerte. 

- Fire medlemmer deltok på høstmøtet. 

- Ett medlem, ny, på innføringskurset. 

 

 

5. Arbeidsform  

mailto:Thoralf.Enge@finnmarkssykehuset.no
http://intranett.finnmarkssykehuset.no/xmlhttprequest.php?service=util.mailtoencode&mailto=elin.sagbakken@helse-finnmark.no&subject=Klinisk+etikkomit%C3%A9&__anticsrftoken=cpxtb8288c4c070747f0ca760e82568ec519
mailto:Gunn.Kristin.Aftret.Langvoll@finnmarkssykehuset.no
mailto:lasse.sorhus.hansen@finnmarkssykehuset.no


Vi møtes på Skype første onsdag i måneden kl 13:30 – 15:30, bortsett fra i ferietida juli og 
august. Ved henvendelser som haster, møtes de som kan så raskt som behovet er i den 
enkelte sak. I februar har vi heldagsmøte. Dette er vanligvis i Tromsø. Regional 
nettverkssamling om våren. Det går på omgang mellom de fire komiteene i Helse Nord å 
arrangere. Medlemmene bes om å delta på minst ett av de faste tilbudene fra SME eller 
nettverksmøtet i tillegg til vårt eget heldagsmøte.  

 

For øvrig: Målsettingen er å arrangere ett årlig halvdagsseminar, (dvs to like seminar på én 

hel dag), på hvert av sykehusene. Gjerne de andre stedene også, dersom vi har kapasitet eller 

medlemmer der. Informere enkeltavdelinger på forespørsel eller invitere oss selv. Tilby 

refleksjonsgrupper eller -serier etter ønske og kapasitet. 

 

6. Økonomi  
KEK har eget budsjett og får månedlig oversikt fra økonomiavdelinga. Vi gikk glipp av å få 

medvirke i budsjettprosessen høsten 2018. Blant annet av den grunn stemmer ikke behov 

som er budsjettført der med reelle behov. Men vi har fått midler til det vi har trengt, bortsett 

fra til leder/sekretær, som fortsatt i skrivende stund ikke er utbetalt. Budsjettet kommer 

derfor ut med et stort overskudd, noe som kommer av at det altså ikke er overført noe til 

frikjøp/kompensasjon for leder/sekretær. 

7. Drøftede case 
- Smertelindrende og bilkjøring. Henvendelse fra poliklinikk: Hva når vi regner med at 

pasienten fortsatt er påvirket av beroligende eller bedøvende medisiner når de 

kjører egen bil hjem fra undersøkelser. Resymé:Type sak: Retningslinjer og 

helsepersonells moralske ansvar. Valgalternativer hvis pasienten insisterer på å 

kjøre hjem, kan være: 1) Gjennomføre undersøkelsen uten smertelindring selv om 

det blir behov for dette. 2) Avslutte undersøkelsen underveis hvis den blir for 

smertefull. 3) Gi smertelindring.  I alle tre alternativene gjelder pasientautonomien, 

pasientens rett til å bestemme selv i spørsmål som angår behandling. Vi kan ikke 

bruke tvang for å hindre pasienten i å bryte lover og utsette andre mennesker for 

fare utenfor sykehuset. Men vi kan utarbeide klarest mulig rutiner for å rettlede 

pasienten. Velger pasienten å kjøre bil fra undersøkelsen påvirket av medisiner som 

er til fare for bilkjøringen, har vi plikt til å varsle politiet. 

- Dyr medisin til gravid kvinne som bærer et foster med syndrom som krever medisin 

under svangerskapet for å overleve: Skal kvinnen opplyses om kostnadene og 

oppfordres til å begrense framtidige svangerskap? Saken belyste også et generelt 

problem når Rikshospitalet anbefaler en bestemt, dyr behandling, 

Universitetssykehuset i Nord Norge gir klarsignal for at pasienten skal få medisinen, 

mens avdelinga på lokalsykehuset må betale. 



- «Helle sjekker inn»: En journalist vil følge leger og pleiere for å lage en 

reportasjeserie om livet på sykehuset. KEK har hatt flere saker der media av ulike 

slag ønsker å filme og fotografere på sykehuset. Som i tidligere saker, var vi også i 

denne svært restriktiv. Hovedargumentene dreide seg om rekruttering, 

helsepersonell skal ikke rekruttere pasienter, at vår oppgave er å gi helsehjelp og at 

å legge til rette for journalister ikke dekkes av det, at vi har plikt til å beskytte 

pasientene våre, og at behandlere kan gå glipp av viktige helseopplysninger som 

pasienten kanskje ikke røper når journalisten er til stede. Verken tidligere eller nå 

har KEK sin uttalelse blitt tatt til følge i media-saker. Direktøren sa i sin juletale at 

dette er en gunstig måte å få positiv oppmerksomhet til sykehuset på. 

8. Resymeer av drøftede klinisk-etiske saker 
Sammendrag av enkelte saker presentert under punkt 7 

 

 

9. Møter, seminarer og aktiviteter  
- 9.februar: Heldagsmøte i Tromsø. Det eneste av de faste, regelmessige møtene vi 

møtes fysisk, ikke på Skype som ellers. En gang årlig. 
- 12.-14.juni: Nettverksseminar for de kliniske etikkomiteene i Helse Nord. Seminaret 

ble arrangert av oss og foregikk i Hammerfest. Rundt 24 deltakere, alle fire KEK i 

Helse Nord var representert. Innleide foredragsholdere var øyelege og etiker/filosof 

Kari Agledahl og tidligere leder av KEK Finnmarkssykehuset, og Tor Willy Ruud 

Hansen, professor emeritus i barnesykdommer, leder av det kliniske etikk-arbeidet 

ved Oslo Universitetssykehus, sykehusets sentrale kliniske etikk-komite og den 

kliniske etikk-komiteen på Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Dessuten egne 

innledere og bidrag fra de enkelte komiteene. 

- Undervisning for sykepleierstudenter og internundervisning for medisinske leger. Vi 

var ved én anledning invitert til og møtte opp for å informere om KEK i et månedlig 

fellesmøte legene har i Hammerfest, men ingen møtte opp.  

- Refleksjonsgrupper: KEK-leder som også er sykehusprest synes ikke alltid det er lett 

å skille egne roller i refleksjonsgruppene: Prest eller KEK-veileder. Tror presterollen 

henger ved uansett. 

 

 

10. Planer for 2019  
- Fortsette de faste aktivitetene. 

- Være mer aktiv med å gjøre KEK kjent – har noen konkrete planer for det.  

-  Få inn en eller to leger til som medlemmer. 

- Minst én dag med to halvdagsseminarer på hvert av hovedsykehusene. 

- Få orden på ledersituasjonen. 

- Være mer påpasselig med å invitere alle parter, som pasient og pårørende inn i 

drøftinger der det er aktuelt. 



11. Spesielle problemer knyttet til arbeidet som bør trekkes frem. 
Organisering. KEK er organisert langt unna foretaksledelsen og i mange nivå under. Vi har 

opplevd uklarhet og pulverisering når det gjelder hvem som skal bistå oss når vi har trengt det, 

manglende uavhengighet på enkelte områder og liten oppbakking. 

 

Februar 2019 
 
Karen Lorentzen 
Leder/sekretær 

 
 


