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KLINISK ETIKK – KOMITÉ 

 

ÅRSMELDING FOR 2011 

 

Bakgrunn, mandat og sammensetning 

Klinisk etikk-komité (KEK) ble oppnevnt i oktober 2005. Komiteen er frittstående og uavhengig, direkte 

underordnet direktøren og består av ni medlemmer. Den er tverrfaglig sammensatt med bred klinisk 

kompetanse fra enheter i Molde og Kristiansund, inkludert voksenpsykiatri og barne- og 

ungdomspsykiatri, en høyskolelektor (sykepleier) med kompetanse i klinisk medisinsk etikk, en 

brukerrepresentant.  samt sekretær (også sykepleier) fra direktørens stab, Den ble utvidet i 2010 med 

vararepresentant for brukerrepresentanten. Vararepresentanten møter på møtene for å være fortrolig med 

arbeidsmåten når hun må tre inn. 

 

Kliniske etikk-komité skal bidra til å høyne kompetansen i medisinsk etikk i foretaket, for å kunne 

identifisere, analysere og om mulig løse etiske problemstillinger relatert til pasientbehandling, i tråd med 

stortingsproposisjoner og styringsdokument. Dette realiseres gjennom å: 

 Fremme samtale og refleksjon om etiske problemer og dilemmaer.  

 På forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses. 

 Være et forum der behandlere kan få drøfte slike problemer prospektivt eller retrospektivt. 

 Tilby undervisning i klinisk etikk. 

 

Mandat 

Klinisk etikk- komité skal 

 bidra til etisk bevisstgjøring og etablering av et forum for å diskutere etiske problemstillinger i den 

kliniske hverdagen 

 gi råd og veiledning i etiske spørsmål til personell, ledelse, pasienter og deres pårørende i saker 

som legges frem for, eller på annen måte aktualiseres for komiteen. 

 bidra til å videreutvikle retningslinjer for etisk vanskelige områder  

 tilby kurs innen medisinsk/ klinisk etikk. 

 

Sammensetning 

Ragnhild Vik, leder Overlege/ psykoterapiveileder, Avd. for voksenpsykiatri, Molde sjukehus 

Aud Orøy, nestleder  Høgskolelektor, doktorgradstipendiat, Høgskolen i Molde/ UiB (sykepleier) 

Anne Kristin Sæter Spesialsykepleier, Kir. intensiv avdeling, Molde sjukehus f.o.m. 25.05.09 

Inge Holm Nygaard Seksjonsoverlege, Kirurgisk avdeling, Molde sjukehus fra 8. september 2008 

Monica Ødegård Overlege, Medisinsk avdeling, Kristiansund sykehus 

Astrid Lindman Sykehusprest, Kristiansund sykehus 

Martin Solberg Brukerrepresentant, FFO, HNR HF 

Anne G. Sæther  Vara brukerrepresentant, FFO 

Astri Synøve Lilleby Sosionom, Avd. for barn og unge, BUP, Kristiansund 

Anita S. Kvendseth  Sekretær (sykepleier fagavdelingen) HNR HF. Tiltrådte medio mars 2011 
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Aktiviteter i 2011 
Komiteen har hatt 7 møter av 3 timers varighet (32 saker) derav et kveldsmøte i forbindelse med seminaret 

Profesjonsetikk og folkeskikk i 2010. Møtene roterer mellom de 3 sykehusene. 

 

Komiteen har vært representert ved ”Idedugnad for styrkning av arbeidet med etikk i psykisk helsevern og 

rus” i regi av Seksjon for Medisinsk Etikk, UiO.  

 

Komiteen fikk inn 4 retrospektive og 3 prospektive kliniske saker. 2 av sakene kom fra rus/psykiatri.:  

- ”Systemsak – Manglende informasjon til pårørende – uklare ansvarsforhold.” Fra Kvalitetsutvalget, 

HNR. Retrospektiv 

- Informasjon til pasient. Fra brukerrepresentant i komiteen. Retrospektiv. 

- Avslutning av parenteral ernæring. Prospektiv hastesak. Behandlet på e-mail og telefon. Pasienten ble 

overført annet sykehus før saken var fullstendig drøftet 

- Avslutning av parenteral ernæring hos sykehjemspasient. Prospektiv. Behandlet på e-mail. Vurdert møte 

med representanter fra kommunehelsetjenesten/sykehjemmet. Avsluttet før gjennomført full drøfting, da 

pasienten døde. 

- ”Tilsynssak – drukningsulykke / redningsaksjon…” fra Kvalitetsutvalget. Retrospektiv. 

- "Pasient innlagt ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i media. Retrospektiv. Påbegynt, ikke 

ferdigbehandlet. Møte med berørte parter i januar 2012. 

- "Anmelde gjentatte og stadig pågående overgrep på innlagt pasient på permisjon fra psykiatrisk 

døgnenhet når pasienten ikke vil anmelde?" Telefonhenvendelse fra annet sykehus. 

 

Vi fikk også en forespørsel om etiske vurderinger ved et planlagt forskningsprosjekt. Denne ble henvist til 

foretakets forskningsutvalg, eventuelt til regional etisk komite for medisinsk og helsefaglig forskning.   

 

Komiteens undervisningsaktiviteter: 

- en etikkdrøfting blant overlegegruppen i voksenpsykiatri.  

 

Komiteen har ellers bidratt ved: 

- Prosedyrearbeid om fall i sykehus ved en klinisk enhet.   

 

Komiteen kjøpte inn ytterligere 5 boktitler til Helse Nordmøre og Romsdal i 2011.  

Vi fikk et antall bøker om kommunalt etikkarbeid fra SME. Disse fordeles rundt på sykehusene i 

foretaket. Lenke til Pdf-filer sendt alle enhetsledere og lagt ut på våre nettsider. 

 

Arbeidsform. 

Ved arbeid med kliniske saker anonymiseres pasient, enhet og ansatte før opplysninger sendes til 

komiteen. Dersom en vurderer at saken likevel kan gjenkjennes, sendes den i lukket konvolutt med vanlig 

post, ellers på e-mail. Møtereferatene er meget kortfattet. Vår betenkning sendes den som fremmet saken. 

 

De som fremmer saken og andre involverte inviteres til å være med i drøftingen. Vi har alltid muntlig 

kontakt med dem i forkant. Deltagelse av pasient og pårørende drøftes med andre involverte. Hittil har det 

ikke vært pasient eller pårørende med, men det planlegges i forbindelse med en pågående sak.  

I enkelte tilfeller består vår befatning med hastesaker i enkle telefoniske råd. Vi vil bestrebe oss på å samle 

deler av komiteen og arrangere møter på kort varsel når behovet dukker opp. 

Det varierer om pasienter og pårørende er informert om at saken er fremmet for KEK. Vi bestreber oss på 

å få kontakt med berørt helsepersonell. 

 

http://www.med.uio.no/iasam/sme/
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Komiteen har egen fil for lagring av referat for case - drøftinger. Leder og sekretær skal ha tilgang. 

 

KEK har fått tilgang til og oppdaterer selv våre sider på foretakets intranett med oppdatert Powerpoint - 

presentasjon av komiteen og arbeidsmåten, referater med Powerpoint - presentasjoner fra de årlige heldags 

etikkseminar for alle ansatte fra 2008, lenker til profesjonsetiske retningslinjer og årsmeldinger, samt 

enkelte anbefalte bøker. Møteplan og møtereferater planlegges lagt ut her. Foretakets ytre 

virksomhetsportal er fortsatt ufullstendig. Det betyr at pasienter og pårørende ikke finner oss på internett. 

 

KEK har egen brosjyre, sist oppdatert november 2008.  

 

Etikkveileder for ansatte i HNR legges i kursmappen til vårt årlige etikkseminar for ledere og alle ansatte. 

En elektronisk versjon ligger som en prosedyre i helseforetakets kvalitetssystem, med lenke fra foretakets 

virksomhetsportal. 

 

Vi tilbyr sengeposter og enheter informasjon om KEK i en 15-20 minutters presentasjon og kan ta ansvar 

for lengre undervisning og kasusdrøftinger.  

 

Komiteen gjennomførte sitt årlige seminar for ledere og alle ansatte i foretaket om klinisk etikk, denne 

gang i Molde. Gjennomgangstittel: Profesjonsetikk og folkeskikk. Årets tema: Samtykke og verdighet. 

Foredragsholdere: Per Fugelli, professor, samfunnsmedisiner og bruker, Reidar Pedersen,lege og forsker 

ved Seksjon for medisinsk etikk, Uio, foretakets medisinske fagsjef Odd Veddeng, og administrerende 

direktør Astrid Eidsvik. Ca 120 deltagere. Meget vellykket.  

Referat med lenker til Powerpoint-presentasjoner, litteraturliste og oppsummering av evalueringen blir 

lagt ut på virksomhetsportalen.  

 

Kursdeltagelse – KEK - medlemmer: 

1 medlem deltok på ”Innføringsseminar”/Seksjon for Medisinsk Etikk.  

7 medlemmer (1 på 1 av 2 dager) deltok på ”Høstseminaret” i regi av Seksjon for Medisinsk Etikk, UiO. 

Vi bidro med en presentasjon.  
6 medlemmer deltok på vårt eget seminar Profesjonsetikk og folkeskikk. 

Sekretæren var på kurs i redigering av nettsider. 

 

Fram til medio mars var vi uten sekretær. Nå er ny sekretær på plass. 
 

Hovedutfordringer og målsettinger i 2012 
 

Alle sykehus i fylket ble ett foretak fra 1.juli 2011. Organisasjonsstrukturen er ikke klar. Om vi blir en 

eller to KEK-er i fylket er uavklart. Sammensetningen kan bli endret. Kanskje bør det flere klinisk 

arbeidende sykepleiere inn i komiteen.  
 

Forøvrig vil vi: 

- Fortsette å være aktiv overfor ledelsen, avdelinger og enheter der KEK orienterer om hva vi kan 

bidra med. 

- Trykke opp ny KEK – brosjyre når organisasjonsstrukturen og eventuell ny sammensetninger klar.  

- Arrangere nytt større seminar for ledere og alle ansatte i klinisk medisinsk etikk, antagelig i Molde.  
- Arrangere mindre interne kurs i klinisk medisinsk etikk der utarbeidet materiell om komiteen og 

klinisk etikk benyttes. 
- Fortsatt involvere ulike medlemmer i kliniske drøftinger i enhetene og ved generell presentasjon av 

komiteen og dens arbeid. 

http://www.med.uio.no/iasam/sme/
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- Repetere bevisstgjøring på KEKs rolle, funksjon og struktur ved drøfting av kliniske saker i 

forbindelse med nye medlemmers inntreden.  

- Utvikle regionalt KEK - samarbeid 

- Delta i ukeskurs om medisinsk etikk i regi av SME, UIO, med minst ett medlem. 

 

Regnskap og budsjett  
Budsjett for 2011 var 240.000, totalt forbruk så vidt under dette. 

Ca kr. 130.000 ble brukt til seminaret Folkeskikk og profesjonsetikk for ledere og ansatte i Helse 

Nordmøre og Romsdal og kr. 4877,- til bøker. Resterende utgifter har i hovedsak gått med til møteutgifter 

og kursutgifter til komiteens medlemmer knyttet til deltagelse i kurs/kompetanseheving i regi av SME på 

Soria Moria Konferansesenter og andre relevante seminarer. 

 

Budsjett 2012 

  Tiltak  Kostnad kr 

Arrangere nytt kurs for alle ansatte i foretaket:                        

Ca. 150 deltagere 

 

           100 000 

Innføringsseminar for nye medlemmer av kliniske etikk komiteer i regi av 

Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Ett medlem. 

               5 000 

 

Erfaringsseminar for kliniske etikk komiteer i regi av SME, UiO. Oslo høst 

2012. 9 medlemmer. 

             45 000 

 

Litteratur, undervisningsmateriell. 

Bibliotekar ved fagbiblioteket er en aktuell samarbeidspartner her. 

             15 000 

 

Deltagelse møter – regionalt nettverk KEK              20 000 

Deltakelse på andre aktuelle kurs  

6 000 kr + reise 

             45 000 

Diverse, reiseutgifter, servering og lignende - KEK møter              10 000 

Til sammen i 2012:            240 000 kr 

 

Ragnhild Vik 

leder 

 

Sekretær 

 
Klinisk etikk-komité 

Helse Nordmøre og Romsdal HF  
Parkveien 84, 6407 MOLDE 

 Telefon: 71 12 00 00   

e-post: 
Klinisk.etikk-komite@helse-mr.no 

 

mailto:Klinisk.etikk-komite@helsenr.no

