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KLINISK ETIKKOMITE UNN– ÅRSMELDING 2013 

 

1. Innledning  

Aktiviteten i KEK har i 2013 vært lavere enn planlagt. Det er fortsatt en ikke ubetydelig ut-

fordring i å få innmeldt pasientsaker til komiteen. Et planlagt regionalt nettverksmøte for 

KEK i Helse Nord måtte avlyses pga. manglende påmelding. Dette skyldes i hovedsak at for-

deling av nettverksmidler først var klar nærmere sommerferien, slik at møtet først kunne av-

holdes i høstsemesteret på en tid hvor det også avholdes tilsvarende møte i nasjonal regi. Hel-

se Nord vil se nærmere på søknads- og fordelingsrutiner. 

 

KEK har 3 forskjellige lokasjoner. Aktivitet og deltakelse i møter varierer. Noen av møtene 

avholdes som videokonferanser.  Oppmøtefrekvens varierer også her. Det understreker utford-

ringen ved at KEK`s medlemmer har forskjellige ansettelsessted.  Det er likevel grunn til å 

opprettholde en slik struktur da det bidrar til at impulser fra aktivitet ved andre lokasjoner kan 

komme de mindre aktive til gode.  Det er likevel grunn til å fremheve engasjement og aktivi-

tet ved UNN Harstad.  Det er åpenbart at engasjerte KEK-medlemmer har betydelig større 

gjennomslag for sitt arbeid i mindre og mer oversiktlige sykehusmiljø.    

 

KEK UNN har ansatt fagetiker (filosof) i 20% stilling med organisasjonsmessig tilhørighet i  

Fag- og forskningssenteret. Denne funksjonen synes vel anvendt da vedkommende regelmes-

sig benyttes av UNN`s kliniske avdelinger – først og fremst innen psykiatrien, men også av 

somatiske enheter.  

 

KEK har for å bedre kontinuiteten i arbeidet innført regelmessige ledermøter hvor KEK`s 

leder, fagfilosof og sekretær møtes for saksforberedelse og diskusjon.  For 2014 vil et av med-

lemmene i KEK også oppnevnes som nestleder.  Nestleder vil være naturlig deltaker i disse 

møtene. 

 

Det har i 2013 ikke vært avholdt møte med Direktørens ledergruppe.   

 

2. Oppnevning og sammensetning 

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

sist på 1990-tallet. 

 

I 2013 har KEK hatt slik sammensetning 
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Overlege Geir Bjørsvik fra Anestesi- og operasjonsklinikken har sittet som komiteens leder 

også i 2013.  

 

Fagetiker Åge Wifstad har i tillegg til å være medlem av KEK, også funksjon i 20% stilling 

som fagrådgiver i sekretariatet med tilsetting i Fag- og forskningssenteret i UNN.   

 

Rådgiver Finn Sørensen, Drift- og eiendomssenteret har også i 2013 vært komiteens sekretær.  

 

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

valg av medlemmer bør det siktes på kontinuitet i komiteen.   

 

3. Funksjons- og arbeidsområde 

Følgende funksjons- og arbeidsområde har vært gjeldende for KEK i 2013:: 

 

 

1.4 Formål  

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

blemer i sykehuset. 

 

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

problemstillinger 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 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 både prinsipielle saker og enkelt saker. Hovedvekten bør legges på åpne møter 

med adgang for alle UNNs ansatte. I tillegg avholder komiteen lukkete møter. 
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2. Komiteens medlemmer har taushetsplikt i enkelt pasientsaker. 

 

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

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

reformidles til relevant klageinstans. Komiteen avgjør selv hvilke saker den vil behandle. 

 

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

ning. 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 

 

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

overfor etiske problemstillinger i planlegging av virksomheten og behandling av enkeltpa-

sienter. 

 

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

og opplæring 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 sa-

ker med etiske implikasjoner skal drøftes.  

 

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

lingen 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 2013 

Komiteen har hatt slik virksomhet i 2013: 

 

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 2013: 

 

Møte 05.02.2013: 

Saksliste med i alt 9 saker. Årsmelding for 2012 ble behandlet og vedtatt. Møtet drøftet også 2 

større kasuistikker fra egen organisasjon, hvor KEK kom opp med klare konklusjoner i hvert 
enkelt tilfelle. Møteplan for 2013 ble også behandlet og vedtatt.  

 

Møte 12.06.2013  

50% forfall til møtet, som hadde en saksliste med 8 saker, inklusive referat- og eventueltsaker.  

Under henvisning til funksjonstid drøftet KEK også organisering og oppnevning av ny(e) 

medlem(mer) til KEK fra 2014. KEK i UNN mottok også henvendelse om å arrangere nett-
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verkssamling for KEK i Helse Nord, og KEK besluttet å forestå slikt arrangement 16. og 17. 

oktober 2013.  Møtet behandlet også kasuistikk fra egen organisasjon.  

 

Møte 04.09.2013:   

KEK behandlet ”Utkast til endring i forskrift om dødsdefinisjonen i relasjon til lov om trans-

plantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.”, og sluttet seg til de foreslåtte for-

skriftsendringene.  Det ble også drøftet sammensetning og deltakelse i KEK fra 2014. Pro-

gramforslag til nettverksseminaret som ble bestemt i møtet 12.06.13 ble også vedtatt. 

 

Møte 14.11.2013: 

Møtet behandlet bl.a. avlysning av planlagt nettverksamling for KEK i Helse Nord, og søknad 

til Helse Nord RHF om overføring av nettverksmidler til samling 2014.  Det ble også i egen 

sak drøftet om og hvordan informasjon til pasienter og pårørende ved alvorlig sykdom og 

risikofylte tiltak kan bli god nok. Under orienteringssakene ble det også informert fra Høst-

seminaret for kliniske etikkomiteer i Norge i Oslo 11. og 12.11.13. 

 

4.2. Egne arrangementer  

KEK hadde planer om å arrangere åpne ½-dagsseminarer i Tromsø og Harstad i både vår- og 

høstsemesteret 2013. Av ulike årsaker ble disse planene ikke realisert. Planlagt nettverksmøte 

for KEK i Helse Nord ble også avlyst. 

    

4.3. Deltakelse på eksterne kurs og konferanser  

Medlemmer av KEK har deltatt på følgende eksterne kurs/konferanser i 2013: 

- Nasjonalt Høstseminar for Kliniske etikkomiteer i Oslo i november 2013 (3 deltakere). 

 

5. Økonomi 

KEK er definert med eget kostnadssted i regnskapet for UNN, og har i 2013 brukt om lag    

kr. 31.000 til aktiviteter omhandlet i pkt. 4.   

 

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

posisjon for sin virksomhet.  

 

6. Hovedutfordringer for 2014 

Det er fra med virkning fra 2014 oppnevnt nye medlemmer til KEK, som vil måtte få sette seg 

inn i komiteens arbeid og arbeidsform.  

.  

Den viktigste utfordringen i 2014 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 intensjonene om å arrangere 1-2 åpne ½-dagsseminarer i året hvor 

etiske problemstillinger behandles. I tillegg vil KEK ha løpende møtevirksomhet i forhold til 

de behov som oppstår.  Medlemmene i KEK må også gis anledning til å delta i eksterne kurs, 

seminarer eller lignende som anses viktig for arbeidet i KEK. 

 

.   
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 Vedlegg - loversikt over saker 201: 

 

 

01/13 Godkjenning av innkalling og saksliste 

02/13 Referat fra møte KEK 16.10.2012  

03/13 Årsmelding KEK 2012   

04/13 Kasuistikk fra Øyeavdelingen, UNN Breivika 

05/13 Kasuistikk fra Kir. avd. UNN Harstad og Narvik  

06/13 2 saker fra ”Mangfold og likeverd”   

07/13 Møteplan 2013    

08/13 Referatsaker  

09/13 Eventuelt   

10/13 Godkjenning av innkalling og saksliste    

11/13 Referat fra møte i KEK 05.02.2013   

12/13 Informasjon fra medlemmene i KEK om aktivitet i egen avdeling     

13/13 Evaluering av KEK – organisering, egen aktivitet m.v.  

14/13 Nettverksseminar KEK i Helse Nord høsten 2013 – org.komite, program, m.v. 

15/13 Kasuistikk til drøfting    

16/13 Referatsaker 

17/13  Eventuelt 

18/13 Godkjenning av innkalling og saksliste  

19/13 Godkjenning av referat fra møte 12.06.2013  

20/13 Høring – forslag til endring i forskrift om dødsdefinisjonen i relasjon til lov om 

transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.  

21/13  Klinisk etikkomite – sammensetning og deltakelse – forslag om oppnevning og 

reoppnevning  

22/13 Nettverksseminar for KEK i Helse Nlord 16. og 17.10.13 i Tromsø – program-

forslag m.m. 

23/13 Orienteringssaker 

24/13 Eventuelt  

25/13 Godkjenning av innkalling og saksliste 

26/13 Referat fra møte i KEK 04.09.13   

27/13 Nettverksseminar for kliniske etikkomiteer i Helse Nord 2014 – søknad om 

overføring av tilskudd fra 2013 til 2014 

28/13 Nyoppnevning av Klinisk etikkomite UNN fra 01.01.2014 

29/13 Informasjon til pasienter og pårørende ved alvorlig sykdom og risikofylte tiltak. 

Hvordan kan slik informasjon bli god nok?  

30/13 Orienteringssaker 

31/13 Eventuelt 

 
 


