
  

 
 

 
 

Årsmelding for Klinisk etikk-komitè i PIV HF 2011 
 
Mandat:  

 Klinisk etikk-komitè ved PiV HF skal: 

Fremme etisk refleksjon, bevissthet og kompetanse ved virksomheten. 

Bidra til å øke evnen til å identifisere, analysere og løse etiske problem og dilemma knyttet til klinisk 
virksomhet. På forespørsel, gi råd om hvordan konkrete etiske problem og dilemma kan løses Bidra 
til bevisstgjøring om etiske problemstillinger knyttet til ressursbruk og prioriteringer.  Bidra til at 
pasienter og pårørendes møter med fortaker blir best mulig. 

Samarbeide med PiV s øvrige utvalg og råd, og være et selvstendig og uavhengig organ  

Etikk utvalget er ikke: 

- et klageorgan med sanksjonsmulighet, 

- Har ikke beslutningsmyndighet i faglige spørsmål. 

Etikk utvalget kan:  

- gi beslutningstøtte i diskusjon av vanskelige etiske problemer i tilknytning til 

pasientbehandlingen, innkjøp, ledelse og andre områder der det er behov for det.  

 

Sammensetning: 

Utvalget har bestått av følgende medlemmer 2010 
 helsefaglig rådgiver Vibeke Salicath Gordner, Leder av komiteen 

 forsker Hans Magnus Solli 

 Brukerutvalgets representant Mona Helen Knudsen  

 psykologspesialist Birgit Bø Trosterud 

 psykologspesialist Martin Hegdahl 

 overlege Lene Nyegaard Andersen  

 veileder Olav Løkvik 
 
Det har ikke blitt oppnevnt ny representant fra BUPA etter Elisabeth Lindroos sluttet i 2009. 

 
 

Kurs / seminar 
Vi har hatt deltakere på grunnkurs for nye medlemmer og på høstseminaret.  
Vi har hatt ambisjoner om å delta på flere eksterne møter/kurs med aktuelle tema, men det viser seg 
vanskelig å prioritere dette i en travel hverdag.  



Komiteens arbeid har vært presentert på internundervisning i enkeltenheter. Vi har laget en 
presentasjon som komiteens medlemmer bruker i egne avdelinger 

Komiteen har hatt egen internundervisning i etiske prinsipper. 

 
 

Arbeidsform:   
Komiteen har regelmessige møter en gang pr mnd der innkomne saker drøftes og driften planlegges. 
Saker til komiteen kan meldes av alle ansatte og komiteen egne medlemmer. Melder inviteres til å 
delta i drøftingen 

Det har vært gjennomført 8 ordinære møter der følgende saker har vært tema:  

- Utarbeide informasjonsbrosjyre. Arbeidet er stoppet pga fusjonen med SIV 

- Hva gjør vi med KEK etter fusjonen, ett eller to KEK? Vi avventer svar fra klinikkledelsen.  

- Behov for å nå ut til ansatte om KEK, vi ber om at det informeres på informasjonsdag for 

nyansatte  

- Gjennomgang av forslag til felles mandat for KEK’ene i Norge. Vårt mandat er i tråd med 

det foreslåtte.  

- Refleksjon og drøfting omkring emner knyttet til åpenhet/publisering; face-book, 

grenseoppganger profesjon/vennskap, kritikk av eget arbeidssted versus bruk av media, 

restriksjoner versus ytringsfrihet/demokratiske prinsipper. Etterlyst resultat av 

arbeidet i foretaksledelsen etter lederkonferansen i 2010 

 

 

Innmeldte Saker  
01/11 sak innmeldt fra klinikken vedrørende: varsling i forhold til kjennskap om mulig kriminell 
handling. Melder var tilstede under drøftingen.  

02/11 Drøfting med melder vedrørende oppfølging etter en uheldig uttalelse vedrørende en pasient.  

03/11 Drøfting av problemstilling vedrørende håndtering av klagesak med melder.  

Det lages ikke skriftlige referat fra drøftingene da vi ikke har funnet egnet oppbevaringsmåte for evt. 
referater. Det er også problematisert vanskeligheter med anonymisering i et lite fagmiljø.  

 
 

Hovedutfordringer for 2012  
Avklaring av organisering etter fusjonen og nå ut til alle ansatte med informasjon om komiteen og 
dens mandat.  

Økonomi/budsjett:  
Det er ikke satt opp eget budsjett for komiteen. Søknader om kursstøtte vurderes fortløpende av 
økonomidirektør.  

 
 
 
 


