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Årsmelding 

KEK Helse Fonna 2012 
 

Komiteen ble oppnevnt i 2004. Mandatet ble utarbeidet i tråd med nasjonale retningslinjer. 

 

Mandatet er som følger 

 

 Klinisk etikkomité skal fremme bevisstgjøring og refleksjon om etiske problemstillinger i 

klinisk virksomhet. 

 Komiteen skal gjennom seminarer og annen virksomhet øke de ansattes kompetanse innen 

foretaket i medisinsk etikk. 

 Klinisk etikkomité skal også være rådgivende organ for den enkelte behandler i vanskelige 

etiske problemstillinger rundt kliniske avgjørelser. 

 

Sammensetning av komiteen 
 

 Randi Ofstad, leder – overlege indremedisin 

 Lucie C. Berge - jurist   

 Gro Steensnæs Håvåg - sykehusprest  

 Eli Karin Solli – intensivsykepleier  

 Eddy Mikkelsen, sekretær - sykepleier. 

 Michael Hahn – overlege anestesi  

 Jostein Jektnes – overlege i psykiatri  
 

 

Arbeidsform 

 

Komiteen har som mål å ha møter med varighet 1,5 – 2 timer 6 ganger i året. Ny henviste saker tas 

fortløpende med ekstra møter. Det blir skrevet referat fra hvert møte.  

Alle ansatte i Helse Fonna er oppfordret til å sende inn saker til KEK, vi har ikke oppmuntret til at 

pasienter og pårørende kan melde inn saker.  

Henviste saker hvor det er bedt om uttalelse fra komiteen, blir først drøftet i fellesmøte hvor det 

også vurderes om en trenger å kalle inn personer for supplerende opplysninger for å belyse saken. 

Når saken er ferdig behandlet gis det skriftlig tilbakemelding til henvisende part.  

Vedrørende innhenting av samtykke fra berørte parter før behandling i KEK: 

Vi har ikke satt noen faste rutiner på at den som melder inn sak, først må innhente samtykke fra 

berørt part/er.  

Sakene som behandles i KEK inneholder avdeling, alder og kjønn, ikke navn.  
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Aktiviteter 

 
Vi har hatt 5 møter i KEK. En overnattingstur der vi først var på Stord sjukehus og hadde åpnet møte for alle 
ansatte med informasjon om KEK samt et eget møte med legene i indremedisinsk seksjon. Deretter var vi på 
Valen psykiatriske sykehus og hadde samme type møte som på Stord. Om kvelden planla vi videre organisering, 
seminar i regi av KEK. 
Leder har deltatt på ukeskurset på Metochi i september. 
Ingen deltok på innføringskurset og høstmøte 
 
Det har vært lite saker i 2012 
 
 
Målsetning for 2012 var: 

1. Spre informasjon om KEK i hele foretaket. 
2. Etikkdager i hele foretaket 
3. Øke kompetansen i KEK /teambuilding i komiteen 
4. Lage informasjonsmateriell  
5. Eget budsjett 
 

Vi har hatt 5 møter samt overnattingstur. Det er stor utfordring at vi er spredt i 2 fylker med 4 sykehus 
med svært ulike kulturer og vi har en målsetting om å komme rundt på de andre sykehusene. Vi har 
medlemmer fra de 2 somatiske sykehusene. 
Det er ikke satt av tid til leder for komiteen. Lederen synes dette går utover arbeidet til komitéen .  
 
Vi arrangerte etikk seminar 23.mai  
HELSETJENESTENS  UTFORDRINGER I  MØTE MED ANDRE KULTURER   

 Toleranse og tålegrense 
 Kulturelle og religiøse perspektiver på helse, sykdom og behandling sett i muslimsk perspektiv 
 Kommunikasjon over kulturgrenser 
 Familie, kjønn og kjønnsroller 
 Kulturelle normer og skikker 

Foreleser Jan Opsal, Cand.theol og religionsforsker 
 
Vi har ikke fått laget informasjonsmateriell 
 
Regnskap og budsjett 
KEK har ikke hatt eget budsjett, men hadde god dialog med adm.dir og utgifter vi har hatt til kurs og reise 
har vi fått dekket via han. 
 
Vi er takknemlige for kontakten med SME og ser frem til fortsatt samarbeid. 
 
NB! Vi ønsker ikke at saken vi har behandlet skal publiseres på internett, da personene lett kan 
identifiseres 
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Med vennlig hilsen 
 
KEK Helse Fonna v/ Randi Ofstad 


