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Å rsmelding 
KEK Helse Fonna 2013 

 

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

revidert i 2011. 

 

Mandatet er som følger 

 

Klinisk etikk-komité er en del av sykehusets kvalitetsarbeid og skal:  

 Bidra til å høyne etisk bevissthet og kompetanse  

 Bidra til at pasienters og pårørendes møte med sykehuset blir best mulig 

 Være et forum for arbeid med å identifisere, analysere og løse etiske problem og dilemma knyttet 
til virksomheten  

 Gi råd på forespørsel om hvordan konkrete etiske problemer kan løses før en beslutning tas, eller 
drøfte erfaringer, verdier og hensyn i etterkant av en beslutning 

 Bidra til bevisstgjøring om etiske problemer knyttet til ressursbruk og prioritering 

 

 

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  

 

Randi Ofstad og Eli Karin Solli fratrådte i løpet av 2013. Ny sammensetning av komiteen fra 

høsten 2013 er:   

 

• Lucie C. Berge, leder – advokat  

• Eddy Mikkelsen, sekretær - sykepleier. 

• Gro Steensnæs Håvåg - sykehusprest  

• Elisabeth Blix Rasmussen – intensivsykepleier   

• Michael Hahn – overlege anestesi  

• Jostein Jektnes – overlege i psykiatri 

• Anne Hilde Bjøntegård- intensivsykepleier 
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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.  

 

Aktiviteter 

 

Komiteen har i 2013 hatt 4 ordinære møter. På grunn av at leder valgte å trekke seg i løpet av 

perioden har det vært jobbet aktivt for å danne en robust komite og det er blitt innvilget 

nødvendige ressurser.  

Komitéen har fått seg forlagt 5 saker i 2013 og en av disse sakene har ført til at komitéen nå har 

engasjert seg i et undervisningsopplegg med pleiegruppen Nevo/slag ved Medisinsk klinikk. Det er 

gjennomført møte med leger ved Nevrologisk avdeling der en særlig har gjennomgått veileder IS-

2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling.  Disse aktivitetene er 

videreført inn i 2014.    

 

 

 

 

På grunn av lederskifte har 2013 vært et utfordrende år for komiteen. Tidligere leder valgte å trekke seg 

fra vervet på grunn av manglende ressurstilgang og manglende prioritering av etikkarbeidet i foretaket. 

Det ble derfor gjort viktige avklaringer med ledelsen i foretaket og komiteen har siden høsten 2013 hatt 

ordnede forhold både i forhold til organisering og økonomi.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Lucie Christensen Berge 

Leder KEK Helse Fonna 


