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Årsrapport 2013 
KEK Helgelandssykehuset 
 
 
 
Medlemmer 
 
Guri Hoff Hansen leder Psykiater  Psykiatrisk Senter Mosjøen 
Olav-Rune Ertzeid sekretær Sykehusprest Sandnessjøen sykehus 
Brita Røli   Avdelingsleder Med. Avd. Mosjøen 
Ørjan Svenøy  Behandler  Psykiatrisk Senter Mo i Rana 
Doris Pastow  Kirurg  Kir. Avd. Mo i Rana 
May Brit Larsen nestleder Avdelingsleder Intensiv Avd. Sandnessjøen 
Frank Westling  Anestesilege Anestesiavd. Sandnessjøen 

 
Sammensetningen av KEK ble endret flere ganger i 2013 
Randi Erlandsen gikk ut av KEK i januar, hun ble erstattet av Ole -Konrad Thomassen som sluttet i juni. Ørjan 
Svenøy ble så fast medlem fra september. 
 
Aktiviteter 
KEK Helgelandssykehuset har gjennomført 6 møter 1. halvår 2013, hvorav ett møte ble gjennomført via 
telestudio. Andre halvår har vi hatt 3 møter, totalt 9 møter i 2013. 
Et av møtene var et todagers møte på Rødøya der flere prinsipielle saker ble tatt opp og intern opplæring ble 
foretatt. 
Vi har hatt telestudiomøte  med representant for foretakesledelsen.   
 
Vi har hatt 7 saker til drøfting. I to av sakene har helsepersonell som har meldt inn sak til KEK deltatt i 
komiteens drøfting. 
Sakene har omfattet følgende problemstilinger 
 Helsepersonells ansvar for å melde fra ved brudd på førerkortforskrift. 
 Samtykkekompetanse vedr HLR-minus 
 Opplysningsplikt til mindreårige ved journalføring 
 Oppbevaring/utlevering av pasienters antatt ulovlige medikamenter/stoff 
 Ivaretakelse av pårørende  
 Bruk av «religiøs makt» 
 Forholdet mellom fristbrudd ved inntak og mulighet til adekvat oppfølging av pasienter 
 
2 av komiteens medlemmer deltok på innføringskurs for KEK medlemmer høsten 2013. 
Alle medlemmene i KEK deltok på høstseminar for KEK på Soria Moria høsten 2013. 
 
Hele KEK komiteen deltok på Helgelandssykehusets faggruppesamling i januar 2013, her ble komiteen 
presentert og det ble informert generelt om KEK arbeid. 
 
Ellers har KEK medlemmene deltatt på avdelingsmøter på sine sykehusområder og informert om KEK arbeid. 
 
KEK har i 2013 gjennomgått og revidert informasjon om KEK på sykehusets intranettside 
 
KEK ønsker å bli med synlig i foretaket og øke bevisstheten og etiske utfordringer i sykehuset. Vi planla derfor 
å gjennomføre et dagsseminar i 2014 ved hjelp av foredragsholder fra SME. Dialogen med foretaksledeslen 
rundt arrangeringen av dette seminaret var i starten positiv, men etter hvert kom det fram at ledelsen ikke stilte 
seg bak arrangementet, og det kunne derfor ikke arrangeres som planlagt. 
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Arbeidsform 

Vi har faste møter første torsdag i måneden fra kl 13.00 til 15.00. 
Møtene arrangeres i Mosjøen, og medlemmer fra Mo i Rana og Sandnessjøen reiser hit, reisetid hver vei 1,5 
time. 
Vi har mulighet for å møtes også på telestudio, og gjennomførte to telestudiomøter i 2013. 
 
Det er lagt ut informasjon om KEK og medlemmer i KEK på foretakets intranettsider. 
Det informeres ut i foretaket om at ansatte som ønsker å drøfte en sak kan ta kontakt med medlemmer i KEK. 
 
Dersom det er behov for å innkalle til hastemøte så avtales dette med leder. 
 
Det skrives referat fra alle møter disse lagres i E Phorte. 
 
 
Planer for 2013 , utfordringer for KEK 

 
Klinisk etikk komite ved Helgelandssykehuset har som mål for 2014 å bli mer synlig på sykehusets intranett 
side. Vi vil gjøre det enklere å melde inn saker til KEK og vi ønsker å bidra til økt fokus på etikk i 
arbeidshverdagen 
 
KEK ønsker å delta på den regionale samlingen for etikk komiteer i Nord-Norge i Tromsø 1-2. april. 
KEK ønsker også å delta på høstkonferansen på Soria Moria. 
Disse samlingene er viktig faglig oppdatering og vesentlig for å få tips og ideer for vårt eget arbeid.  
 
I forhold til nasjonalt mandat for klinisk etikkomiteer i helseforetak, så har vi fortsatt utfordringer.  
I mandatet står det at KEK skal bidra til økt forståelse av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillinger og 
spørsmål knyttet til ressursbruk og prioriteringer i helseforetaket. KEK har hittil ikke blitt involvert i denne type 
problemstillinger, men har en sak vedrørende et slikt spørsmål til behandling i 2014.  
 
 
 
Regnskap og budsjett 
 

KEK ved Helgelandssykehuset har ikke eget budsjett. Utgifter til KEK arbeidet blir dekket av de avdelinger 
hvor medlemmer i KEK er ansatt. Etter samtale med foretaksdirektør er det bestemt at KEK skal lage en 
intendert årsplan som også inkluderer et oversalg over forventede utgifter. 
 
 
 
Sandnessjøen  
Olav Rune Ertzeid 
Sekretær KEK Helgelandssykehuset 
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