
   

Årsmelding  - 2016         En kort fremstilling med vekt på endringer fra sist år 

                                                                                    

 
For Seksjon: Klinisk etikk komite (KEK), SI Tynset 

 
Leder KEK SI Tynset: Tina Undseth Eggen  

Virksomhet:    

Komiteen har vært virksom siden 2006, med utskifting av samtlige medlemmer høsten 2015. 
Den nye komiteen har brukt 2016 på å finne sin plass, medlemmer har begynt, gått ut i permisjon og 
sluttet. 
Pr. 01.01.17 består komiteen av følgende medlemmer: 
Marte Bakke Olsen, radiograf. 
Hilde Hammerås Müller, sykepleier Indremedisinsk avdeling. 
Anne Bjørnsmoen, fysioterapeut. 
Marit Stubsjøen Kjernmoen, sykepleier kirurgisk avdeling. 
Merete Fonnås, sykepleier kirurgisk avdeling. 
Lillan Forsberg, overlege Indremedisinsk avdeling. 
Lisa Ingvaldsen, spesialsykepleier med/kir overvåkning. Sekretær 
Tina Undseth Eggen, kreftsykepleier/forløpskoordinator/kreftpoliklinikk. Leder 
 
27.06.16 Ble det holdt møte med direktør Stein Tronsmoen, fagsjef Oddbjørn Øien og leder KEK Tina 
U. Eggen. Bakgrunn for møte var Nasjonalt mandats beskrivelse av komiteens sammensetning. 
Mandat ble drøftet og lagt til grunn i beslutningen om at komiteen skulle bestå av ansatte ved SI 
Tynset og likevel være bred tverrfaglig sammensatt og inneholde de ressurser som kreves for at en 
etisk utfordring skal kunne drøftes og ivaretas. 
 
 

Mandat: 

 
Lokal klinisk etikk komite SI Tynset, skal arbeide for økt etisk bevissthet og refleksjon på alle nivåer i 
organisasjonen. 
Komiteen skal bistå pasienter, pårørende og ansatte med å identifisere, analysere samt være en 
beslutningsstøtte i diskusjonen av vanskelige etiske problemer knyttet til pasientbehandlingen. 
 
Leder og medlemmer oppnevnes for 3-4 år av gangen, med mulighet til forlengelse. 
KEK skal være frittstående og uavhengig 
 

Arbeidsform/aktivitet:   

 
Alle ansatte ved sykehuset, pasienter og pårørende kan henvende seg til komiteen, skriftlig eller 
muntlig. 
Komiteen skal på kort varsel kunne konstitueres. 
Det holdes 4-6 møter pr. år med varighet på 1-1,5 timer. Referat skrives og sendes til medlemmer av 
komiteen. 
Komiteen er rådgivende ikke besluttende. 
 
Det er avholdt seks komitemøter i 2016, varighet ca 1-1,5 timer. 
Saker:  

 Drøfting av case «Hvordan skal man ivareta helsepersonell etter uventede hendelser med alvorlig 

eller  dødelig utfall?» 



 «Markedsførings strategi» i eget hus 

 Kompetanseheving/kursing 

 Komiteens sammensetning 

 Meldeskjema for saker som ønskes drøftet i KEK, brukt av Helse Finnmark, godkjent til bruk i SI. 

 Tanker om KEK –hva ønsker vi å gjøre ut av vårt mandat? 

 Informasjon etter Soria Moria konferansen –Hva opplevde vi der, hvordan var konferansen? 

 Hvordan få oss til å tenke etikk i jobben vår og reflektere over etikken? 

 Etikkkveld høsten -17. Arbeid påbegynt nov/des -16. 

 Ingen innkomne saker i 2016 

 
30.11.16 ble det holdt en orientering i ledelsen med status for KEK Tynset. 
 
SISKEK har hatt 4 møter (VK og telefon), samt at komiteens medlemmer som var tilstede ved Soria 
Moria konferansen i November, møttes der. 
 

Kompetanseutvikling/Kompetanseplan:  (fagutvikling, evaluering fra året og planer for neste år, kurs, utdanning, hvilken 

kompetanse er godt dekket og hva mangler. Mangler man kritisk kompetanse, utfordringer på kort/lang sikt  etc.)  

 
To av komiteens medlemmer deltok på Senter for medisinsk etikk’s (SME) høstseminar på Soria 
Moria 14 og 15. November 2016. 
 

Økonomi:  (budsjett i balanse /overforbruk , evt. årsak til overforbruk etc.) 

 
Komiteen disponerer 25000,-  
Midlene styres av Elisabeth Johnsgaard, Fagsjef helsefag/ sekretær i SISKEK. 
 
Deler av midlene dekket kursavgift, reise og opphold for en av komiteens medlemmer på Soria 
Moria konferanse. 
Leder får dekket årlig seminar på Soria Moria av SISKEK. 
 

Hovedutfordringer og målsettinger:  

 

Hovedutfordringen for 2016: Alle i klinisk etikk komite SI Tynset er ny! 
Hva kan vi og hva gjør vi? Hvilke tanker og visjoner har vi for klinisk etikk komite? 
Hva forventes av oss? 
Vi måtte bli kjent som gruppe, finne en leder og sekretær.  
Vi måtte kurses og friske opp etikken og dens tankegang. 
Det var spennende og en unik mulighet for komiteen og kunne utarbeide noe helt nytt, noe eget og 
fremme etikken på vår måte, til det beste for alle vi skal «serve». Vi var alle enige om at KEK Tynset 
må våkne på nytt og gjøres kjent for alle. Men hvordan? 
 
Derfor ble vårt mål for 2016:  
Kompetanseheving og finne en strategi for informasjon om komiteen til ansatte på sjukehuset. 
 

Mål 2017:  

 
Tema for 2017 – Ufeilbarlighet 
 
Det jobbes med utarbeidelse av en etikk kveld høsten -17. Inviterte her blir ansatte ved SI Tynset og 
ansatte i kommunene i vårt opptaksområde. Etikk kvelden skal ha inviterte foredragsholdere. 
Vi fortsetter arbeidet med å gjøre KEK kjent for alle ansatte ved SI Tynset. 
 



 

Annet: 

 
Vi setter pris på engasjement og støtte fra ledelsen ved SI Tynset når det gjelder satsingen på en 
etikk kveld høsten 2017. 
 
Vi setter pris på vår invitasjon til jevnlig å få oppdatere ledelsen på vårt arbeid. 
 

 


