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Klinisk etikkomite UNN– årsmelding 2011 

 

 

 

1. Innledning  

Komiteen har også i 2011, i samarbeid med Direktøren, arbeidet med å forankre KEKs plasse-

ring i UNNs organisasjon. Begrunnelsen for å bruke tid på dette arbeidet er at KEKs funksjon 

og betydning i UNN avhenger av ledelsens støtte og forståelse for det arbeidet KEK gjør. Det 

har vært viktig å understreke at selv om KEK i hovedsak arbeider med enkeltsaker, kan disse 

være signal om at de etiske aspekter ved pasientbehandling ikke alltid inkluderes i den medi-

sinskfaglige diskusjonen. Ved å løfte prinsipielle sider ved enkeltsaker inn til organisasjonens 

ledelse, kan KEK bidra til å øke oppmerksomheten om klinisk etikk som en integrert del av 

den medisinske behandlingen. 

 

Aktiviteten i KEK i 2011 har ligget noe nede å ønske.  Dette har i det vesentlige sammenheng 

med den tragiske ulykken i Lavangsdalen primo januar 2011, hvor et av KEK`s medlemmer 

mistet livet. Det planlagte seminaret i Narvik våren 2011 ble av denne årsak avlyst.  Den and-

re hovedårsaken er at de organisatoriske tilpasninger for KEK som måtte finne sted tok ad-

skillig lengre tid enn forutsatt, bl.a. med oppretting, utlysing og ansettelse i stillingen som 

faagetiker i KEK.  Disse momentene kom imidlertid på plass fra 01.11.2011, og konstitueren-

de møte i ny KEK ble holdt medio desember 2011.     
 

 

2. Oppnevning og sammensetning 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har hatt egen klinisk etikkomite (KEK) siden 

sist på 1990-tallet. 

 

Det har i løpet av 2011 vært arbeidet med organisatorisk forankring, mandat for og sammen-

setning av,  KEK i UNN.  

 

Frem til 01.11.2011 hatt KEK hatt slik sammensetning:  

 

Funksjon Oppnevnt  

Leder Overlege Sigurd Sparr, Medisinsk klinikk, 

UNN Tromsø  
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4-6 fra klinikknivået - Sykepleier Inger Larsen, Medisinsk klinikk, 

UNN Narvik 

- Seksjonsleder Margit Måsø, Klinikk for 

Rus og spesialpsykiatri, seksjon alderspsyki-

atri, UNN Tromsø  

- Overlege Geir Bjørsvik, Operasjons- og 

intensivklinikken, UNN Tromsø 

- Seksjonsoverlege Per Ivar Kaaresen, Barne- 

og ungdomsklinikken (Nyfødt Intensiv), 

UNN Tromsø   

- Overlege Brit Hveem, Kirurgi-, kreft og 

kvinnehelseklinikken UNN Harstad  

- Overlege David Nystad, Akuttmedisinsk 

klinikk UNN Narvik  

Sykehusprest Sykehusprest Odd Bjarne Bruun, UNN Har-

stad 

Filosof 1. amanuensis Åge Wifstad, Institutt for sam-

funnsmedisin, Universitetet i Tromsø  

Allmennpraktiker Lege Sirin Johansen, Nordbyen legesenter/ 

praksiskonsulent i UNN 

Sykehusledelsen Seksjonsoverlege Jens Petter Bakkehaug, 

seksjon for intensiv/oppvåking, Akuttmedi-

sinsk klinikk UNN Tromsø  
 

 

I brev av 03.11.2011 fra adm.dir. er det med virkning fra 01.11.2011 oppnevnt ny KEK i 

UNN med slik sammensetning: 

 

  

 

Geir Bjørsvik er oppnevnt som leder av komiteen. 

 

Komiteens medlemmer har en funksjonstid på 2 år med anledning til gjenoppnevning.  Ved 

valg av medlemmer bør det siktes på kontinuitet i komiteen.   
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Rådgiver Finn Sørensen, Drift- og eiendomssenteret har vært komiteens sekretær. Fra 

01.11.2011 går også fagetiker Åge Wifstad inn i sekretariatet , idet han fra den dato er ansatt i 

20% stilling som fagetiker i Fag- og forskningssenteret i UNN.   

 

3. Funksjons- og arbeidsområde 

Følgende funksjons- og arbeidsområde gjalt for KEK til 01.11.2011: 

 

Formål  

1. Bidra til økt bevisstgjøring og utvikling av helhetsperspektiv i håndtering av etiske proble-

mer i sykehuset.  

2. Bidra til å øke de ansattes evne til å identifisere, analysere og om mulig løse etiske prob-

lemstillinger knyttet til den kliniske virksomhet.  

3. Etablere et forum for åpen tverrfaglig debatt med sikte på å utvikle en institusjonskultur der 

beslutning er åpne og begrunnede.  

4. Bidra til å fremme oppmerksomheten rundt sykehusets verdigrunnlag og rundt forholdet 

mellom dette grunnlag og den praktiske hverdag i sykehuset  

5. Etablere en møteplass der vanskelig spørsmål i den kliniske hverdag kan drøftes.  

 

Mandat  
1. Etablere ulike typer møtevirksomhet som fremmer ovenstående formål. Komiteen kan be-

handle både prinsipielle saker og enkeltsaker. Hovedvekten bør legges på åpne møter med 

adgang for alle ansatte i UNN. I tillegg avholder komiteen lukkete møter.  

2. Komiteens medlemmer har taushetsplikt i saker vedrørende enkeltpasienter.  

3. Komiteen kan motta henvendelser fra alt helsepersonell i UNN, fra administrasjonen eller 

fra pasienter/pårørende. Fra de sistnevnte mottas bare prinsipielle saker. Enkeltsaker kan vide-

reformidles til relevant instans etter vurdering. Komiteen avgjør selv hvilke saker den vil be-

handle.  

4. Beslutninger og uttalelser fra komiteen er helt uavhengig og står kun for komiteens egen 

regning. Komiteen fremmer sine uttalelser på den måte den selv finner mest hensiktsmessig.  

5. Komiteen avgjør selv om representanter fra kvalitetsutvalg, skadeutvalg og andre tilgren-

sende utvalg bør ha administrativ tilknytning til komiteen.  

6. Komiteen avlegger årsrapport til direktøren.  

 

Fra 01.11.2011 har KEK slikt formål og mandat  

 
1.4 Formål  

 1. Bidra til økt bevisstgjøring og utvikling av helhetsperspektiv i håndtering av etiske problemer i 

sykehuset. 

 

2. Bidra til å øke de ansattes evne til å identifisere, analysere og om mulig løse etiske problemstilling-

er knyttet til den kliniske virksomhet. 

 

3. Etablere et forum for åpen tverrfaglig debatt med sikte på å utvikle en institusjonskultur der beslut-

ning er åpne og begrunnete. 

 

4. Bidra til å fremme oppmerksomheten rundt sykehusets verdigrunnlag og rundt forholdet mellom 

dette grunnlag og den praktiske hverdag i sykehuset 

 

5. Etablere en møteplass der vanskelig spørsmål i den kliniske hverdag kan drøftes. 

 

1.5 Mandat (ansvar, myndighet og oppgaver)  

 1. Etablere ulike typer møtevirksomhet som fremmer ovenstående formål. Komiteen kan behandle 
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både prinsipielle saker og enkelt saker. Hovedvekten bør legges på åpne møter med adgang for alle 

UNNs ansatte. I tillegg avholder komiteen lukkete møter. 

 

2. Komiteens medlemmer har taushetsplikt i enkelt pasientsaker. 

 

3. Komiteen kan motta henvendelser fra alt helsepersonell i UNN, fra administrasjonen eller fra pasi-

enter/pårørende. Fra de sistnevnte mottas bare prinsipielle saker. Enkeltsaker videreformidles til re-

levant klageinstans. Komiteen avgjør selv hvilke saker den vil behandle. 

 

4. Beslutninger og uttalelser fra komiteen er uavhengig og står kun for komiteens egen regning. Komi-

teen fremmer sine uttalelser på den måte den selv finner mest hensiktsmessig. 

 

5. Komiteen avgjør selv om representanter fra kvalitetsutvalg, skadeutvalg og andre tilgrensende ut-

valg bør ha administrativ tilknytning til komiteen. 

 

6. Komiteen avlegger årsrapport til direktøren 

 

7. Klinikk- og senterledere oppfordres til å innhente vurdering fra komiteen når man står overfor etis-

ke problemstillinger i planlegging av virksomheten og behandling av enkeltpasienter. 

 

8. Direktøren stiller budsjett til dekning av kostnader for øvrig drift av KEK (kurs, seminarer og opp-

læring etter forslag fra komiteen). 

 

9. KEK inviteres til ledermøte en gang i året for å orientere om sitt arbeid. Dette gjøres i tilknytning til 

ledelsens gjennomgang. KEK kan i tillegg inviteres med i diskusjon når saker med etiske implika-

sjoner skal drøftes.  

 

10. KEK profesjonaliseres gjennom oppretting av 20 % stilling som etikkfaglig rådgiver. Stillingen 

opprettes i Fag- og forskningssenteret. 

 

11. KEK rapporterer til direktøren via fag- og forskningssjefen. 

 

 

Dette mandatet samsvarer i stor utstrekning med det nasjonale mandatet for kliniske etikkomi-

teer. 

 

4. Virksomhet 2011 

Komiteen har hatt slik virksomhet i 2011: 

 

4.1. Møter  

KEK har egen sekretær som sørger for innkalling og saksliste til møter, forestår skriving av 

referater samt øvrige administrative gjøremål knyttet til KEK`s virksomhet. 

 

KEK UNN har hatt følgende møteaktivitet i 2011: 

 

Møte 14.02.11: 

Saksliste med i alt 5 saker. Det ble holdt en kort minnetale over et av KEK`s medlemmer som 

omkom i ulykken i Lavangsdalen.  ÅM 2010 ble vedtatt, og det ble drøftet en prinsippsak fra 

Helse Finnmark 

 

 

Møte 23.05.11 

Saksliste med 5 saker. Foruten de ordinære saker behandlet KEK fremtidig organisasjonsmes-

sig plassering av KEK. Saken vedtatt oversendt Fag- og forskningssjefen til videre oppfølging 

og behandling. Under referatsaker ble behandlet bl.a. årsrapport 2010 fra de kliniske etikko-
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miteer i landet, deltakelse i ”onsdagsmøtet” 16.02.22 og en pasientsak fra Rehabiliteringskli-

nikken.   

 

Møte 13.12.11: 

Konstituerende møte i ny KEK. Møtet ble avviklet som heldagsmøte. Til møtet forelå i alt 8 

saker, med presentasjon og konstituering av  ny KEK i UNN fra 01.11.11 som egen sak.  Mø-

tet behandlet også nytt mandat for KEK. Mandatet samsvarer med nasjonalt mandat for kli-

niske etikkomiteer. 

 

4.2. Deltakelse på kurs/konferanser  

Medlemmer av KEK har deltatt på følgende eksterne kurs/konferanser i 2010: 

- Nasjonalt Høstseminar for Kliniske etikkomiteer i Oslo 21. – 22.11.11 (4 deltakere) 

 

5. Økonomi 

KEK er definert med eget kostnadssted i regnskapet for UNN, og har i 2011 brukt i alt vel kr. 

35.000 til aktiviteter nevnt under pkt. 4.   

 

Det anses som avgjørende for komiteens arbeid at komiteen har økonomiske ressurser til dis-

posisjon for sin virksomhet.  

 

6. Hovedutfordringer for 2012 

Den viktigste utfordringen i 2012 vil som tidligere være å gjøre KEK mer kjent og synlig i 

hele organisasjonen – både i forhold til ledelse med mulighet for deltakelse ved strategiske 

møtepunkter i sykehusledelsen, samt i den kliniske hverdag i sykehusets forskjellige lokasjo-

ner.    

 

KEK vil opprettholde strategien med å arrangere 1-2 åpne ½-dagsseminarer i året hvor etiske 

problemstillinger behandles. I tillegg vil KEK ha løpende møtevirksomhet i forhold til de be-

hov som oppstår.  Medlemmene i KEK må også gis anledning til å delta i eksterne kurs, semi-

narer eller lignende som anses viktig for arbeidet i KEK. 

 

.   
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 Vedlegg - liste over saker 2011: 

 

 

01/11 Godkjenning av innkalling og saksliste 

02/12 Minneord – trafikkulykken i Lavangsdalen  

03/11 Referat fra møte i KEK 13.12.10   

04/11 Årsmelding for 2010 

05/11 Referatsaker 

06/11 Eventuelt  

07/11 Godkjenning av innkalling og saksliste  

08/11 Referat fra møte i KEK 14.02.11 

09/11 Organisasjonsmessig plassering av Klinisk etikkomite  

10/11 Refeeratsaker   

11/11 Eventuelt  

12/11 Godkjenning av innkalling og saksliste   

13/11 Presentasjon og konstituering av ny KEK ved UNN  

14/11 Godkjenning av referat fra møte 23.05.11  

15/11 Mandat for Klinisk etikkomite  

16/11 2 kasuistikker til drøfting   

17/11 Virksomhetsplan 1. halvår 2012  

18/11 Referatsaker  

19/11 Eventuelt   

  

 
 


