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KOMITE 

   Dato:  Tynset 02.03.2016 

 

KLINISK ETIKK-KOMITE 

 

 

ÅRSMELDING 2015 – SJUKEHUSET INNLANDET DIVISJON TYNSET 

 
Komiteen har vært i virksomhet siden 2006. 

Den har hatt følgende medlemmer: 

Rolf Langen (leder), psykiater, DPS 

Marit Salamonsen, (sekretær)intensivsjukepeleier, Medisinsk/kirurgisk overvåkning 

Svanhild Hogstad, sjukepleier, Indremedisinsk sengepost  

Per Lundberg, kardiolog, Medisinsk avdeling  

Anne Grete Nytrøen, sjukepleier, Kirurgisk/Ortopedisk avdeling  

Liv Alfhild Utby, kreftsjukepleier, Kreftpoliklinikken  

Solveig Øynes, jordmor, Fødestua  

 

Fra høsten 2016 er det tilkommet nye medlemmer, tidligere medlemmer gått ut av komiteen. 

De nye medlemmene er:  

Tina Undseth Eggen, kreftspl,  forløpskoordinator/kreftpoliklinikk. Leder. 

Berit Buttingsrud, intensivspl, med./kir. Overvåkning. Sekretær. 

Lillan Forsberg, lege indremedisin. 

Merete Fonnås, fagsykepleier, kir/ortopedisk avd. 

Hilde Hammerås Muller, fagsykepleier, med.avd. 

Marit Stubsjøen  Kjernmoen, sykepleier, kir/ortopedisk avd.  

 

Ny komite har ikke med legmann, noe forskriftene tilsier skal være med. 

 

Mandat: 

Lokal klinisk etikk-komite, SI Tynset skal arbeide for øket etisk bevissthet og refleksjon på alle nivåer 

ved SI Tynset. 

Den skal bistå ansatte med å identifisere, analysere og evt finne løsninger på etiske dilemmaer de står 

overfor i sin arbeidssituasjon. 

 

Arbeidsform: 

Alle ansatte ved sjukehuset, pasienter og pårørende kan henvende seg til komiteen, skriftlig eller 

muntlig. 

Komiteen skal på kort varsel kunne konstitueres. 

Møtehyppighet ca 4 ganger pr år. Møtene varer ca 1,5 time. Det skrives referat fra møtene. Referatene 

sendes til deltagerne i komiteen. Årsrapport sendes direktør, samt helsefaglig rådgiver, stab helse. 

Komiteen skal være et diskusjonsforum. Den skal være rådgivende, ikke lage vedtak. Den kan ta opp 

pasientsaker, personalsaker, arrangere seminar, drive holdnings skapende arbeid. 

Sentrale begreper: Autonomi, ikke skade, velgjørenhet, rettferdighet. 

Medlemmene i komiteen prøver å spre bevissthet om etikk i praksis og sørger for diskusjon i den 

avdelingen de jobber. 

Ingen innkomne saker fra sykehuset siste året. 

 

Aktivitet: 

Det er avholdt 3 møter, derav 1 møte med gammel og ny komite.  

Saker som har vært tatt opp:  

Case har vært diskutert. 

Det er jobbet for å få nye medlemmer. 



 

      

    

     

 

 
Kurs: 
Ingen har deltatt på det årlige høstkurset på Soria Moria. 

 

Hovedutfordringer og målsettinger:  

 Delta på kurs med tanke på nye medlemmer 

 Ta opp aktuelle saker. 

 Eksempel på tema: Pasientrettigheter/pasientklager, holdninger/oppførsel/folkeskikk blant 

helsepersonell. Etikk i vårt hus. Utfordring ved samhandling. 

 Dele kunnskap med hverandre 

 Dokumentasjon tar mye tid. Anslagsvis 40% av arbeidstiden vår går til pasienter, 60% av 

arbeidstiden til dokumentasjon. Ønsker vi dette, må det være slik, kan vi forandre på noe av 

dette? 

 Forsette å ta opp etiske problemstillinger vi opplever i hverdagen, for eksempel hvordan 

forholde seg til fremmedkulturelle og deres skikker og hele tiden ha pasienten i sentrum.  

 

Økonomi: 

 Komiteen disponerer ca 25.000 kr. 

 Alle komitemedlemmer utfører arbeid i komiteen i ordinær arbeidstid. Komitearbeid/møtetid 

på fritid godtgjøres time mot time på hver enkelt avdeling. 

 Godtgjøring for lang reisevei: Avspasere ekstra for kjøring. Avtales med avdelingsleder. 

 Kurs og seminarer dekkes også av de avdelinger man er ansatt. 

 Leder får dekket årlig seminar på Soria Moria av SISKEK 

 

 

Sekretær i KEK, SI Tynset    Leder i KEK, SI Tynset 

Marit L. Salamonsen     Rolf Langen 


