
Årsmelding for Klinisk etikkomité i Finnmarkssykehuset 2019 
 

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 sju medlemmer: Se 

punkt 3 for navn, fag og geografisk plassering. Tre nye medlemmer ble utnevnt i løpet av året; én 

begynte aldri med i praksis, én ble utnevnt seint på året og blir aktivt med fra årsskiftet, én deltok 

aktivt fra begynnelsen av og var på innføringskurset. Tre medlemmer sluttet. Årsaken var 

hovedsakelig at de ikke hadde kapasitet til å følge pga andre arbeidsoppgaver, i tillegg til studier 

ved siden av jobb for én av dem. Dermed mistet vi det medlemmet vi hadde i 

kommunehelsetjenesten 

Ledersituasjonen: Funksjonen som leder- og sekretær er slått sammen og skal være frikjøpt med 

20 % stilling. Denne har sykehuspresten hatt, og det har vært utfordringer med å finne noen til å 

gå inn i den frikjøpte delen til lederen.  Dermed har leder i en periode gjort arbeidet i tillegg til 

100% stilling, noe som ikke er å anbefale. Det viste seg vanskelig å få utløst økonomisk ressurs for 

denne midlertidige unntaksordningen, men det løste seg til slutt. Det siste halve året har den 

frikjøpte 20%-stillingen vært besatt. 

3. Alle medlemmer som har vært med i løpet av 2019:  
(De som er med ved årsskiftet står i kursiv.) 

- 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 
- Marit Heger Medisinsk overlege, spesialistpoliklinikken i Alta (beg 01/19) 
- Lasse Sørhus Hansen Ambulansearbeider Bilambulanse øst, Kirkenes Klinikk prehospitale 

tjenester (Sluttet) 
- Elina Mikalsen Psykiatrisk sykepleier / helsesykepleier, Porsanger kommune (Sluttet) 
- Tom Kristian Tommen Hermo Representant fra brukerutvalget 
- Kristin Pedersen Fysioterapeut, samhandlingskoordinator Klinikk Kirkenes (Sluttet) 
- Grethe Jørvum Psykolog SANKS, Karasjok (beg 12/19) 

 

4. Deltakelse 
- Fire av sju deltok på nettverksseminaret arrangert av Helgelandssykehuset 

- Fire deltok på høstmøtet. 
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- Ett medlem på innføringskurset. 

5. Arbeidsform  
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. På møtene prøver vi bl.a. å få tid til å 
drøfte øvingskasuistikker. 

 

For øvrig: Målsettingen er å arrangere ett årlig halvdagsseminar, (dvs to like seminar på én 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. Organisering 
KEK er organisert under avdeling for Fag, forskning og samhandling. På begynnelsen av året 

hadde medisinsk fagdirektør ansvaret for KEK. Vi ble i løpet av året flyttet til avdelingsleder 

kvalitet, som har personalansvar for 20 % frikjøpt leder/sekretær og budsjett for KEK. I 

skrivende stund er det litt usikkert hva mer av driften i KEK som berøres av 

omorganiseringen. 

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

medvirke i budsjettprosessen høsten 2018, noe vi synes er beklagelig. Blant annet av den 

grunn stemte ikke budsjettpostene med virkeligheten i drift og behov. Men vi har fått midler 

til det vi har trengt. I fortsettelsen ønsker KEK å inviteres med i årlig budsjettprosess. 

 

8. Henvendelser vi har drøftet og besvart 
- Flytting av pasienter fra én ambulanse til en annen under transport. 

- Prospektiv, hastesak: Avslutte næring og væske til pasient som ikke kan svelge selv.  

- På høstmøtet fikk vi presentert en sak fra tidligere, og fikk god respons på den. 

- En avdeling som henvendte seg til oss tidligere, uttrykte at de fortsatt var frustrert 

over saken og behandlingen av den. (Retrospektiv sak.) Da sammensetningen av 

årets KEK er nesten helt annerledes enn den gang, drøftet vi den på nytt. Det har 

vist seg at drøftingen fra den første henvendelsen har resultert i nye 

retningslinjer/prosedyrer. 

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

møtes fysisk, ikke på Skype som ellers. En gang årlig. Øvingscase og arbeid med 
manualen fyller en stor del av programmet, samt erfaringsdeling. Denne gangen 
også en reell henvendelse, en som ikke hastet. 

- 4. og 5.juni: Nettverksseminar for de kliniske etikkomiteene i Helse Nord. Seminaret 

ble arrangert av Helgelandssykehuset og foregikk på øya Vega på Helgelandskysten. 

- Halvdagsseminarer på Kirkenes og i Hammerfest 7. og 8.10. To på hvert sted. Thor 

Willy Ruud Hansen foreleste og deltok begge steder. Dette opplevde vi som meget 

vellykket. 



- Undervisning for sykepleierstudenter. 

- Undervisning for nytilsatte.  

- Informasjon for radiologisk avdeling. 

- Refleksjonsgrupper: Én gruppe som gikk over hele året, ledet av KEK-leder. (Her er 

rollen litt uklar, både fra KEK-leder og gruppa: Prest eller etikk 

 

10. Planer for 2020  
- Fortsette de faste aktivitetene. 

- Utarbeide informasjonsbrosjyre. 

- Være aktiv med å gjøre KEK kjent.  

-  Minst én dag med to halvdagsseminarer i klinikk Hammerfest og Kirkenes. 

- Evaluere aktiviteten vår systematisk 

Om vi nådde mål og oppfylte planer for 2019, evalueres i 2020. Utfordring: Finne godt 

evalueringsverktøy. 

11. Spesielle utfordringer knyttet til arbeidet som bør trekkes frem. 
Utfordringer: 

- Utskifting av medlemmer, ofte «bygge» nye komiteer. 

- Gjøre komiteen kjent 

- Kapasitet til å arrangere møter og info (Henger også sammen med at mange 

byttes ut, hele tida få som føler de kan nok til å drive aktiv info.) 

- Medlem fra kommunehelsetjenesten fikk ikke rom nok fra arbeidsgiver, bla 

måtte ta fri uten lønn for å delta på seminarer. 

- Få til frikjøp i praksis. 

               Positivt: 

- Nettverksmøtene er viktige for oss. 

- Den lave terskelen SME har for å hjelpe oss når vi spør. 

 

 
 
Februar 2020 
 
Karen Lorentzen 
Leder/sekretær 
 

 
 


