
   

Årsmelding  - 2017         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. 
Det har tatt sin tid å etablere seg, da medlemmer har begynt, sluttet, samt vært i permisjon. 
Pr. 01.01.18 består komiteen av følgende medlemmer: 
Marte Bakke Olsen, radiograf. 
Kari Lisbeth Sommerstad, sykepleier Indremedisinsk avdeling. 
Anne Bjørnsmoen, fysioterapeut. 
Kirsten Gjelten, sykepleier medisinsk avdeling. 
Lillan Forsberg, overlege Indremedisinsk avdeling. 
Lisa Ingvaldsen, spesialsykepleier med/kir overvåkning. Sekretær 
Tina Undseth Eggen, kreftsykepleier/forløpskoordinator/kreftpoliklinikk. Leder 
 
Det arbeides fortløpende med sammensetningen av komiteen. Målet er å få den så tverrfaglig 
sammensatt som mulig.  
 

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 2017, varighet ca 1-1,5 time. 
Saker:  

 «Markedsførings strategi» i eget hus 

 Kompetanseheving/kursing 

 Komiteens sammensetning 

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

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

 Etikkkveld høsten -17.  

 Ingen innkomne saker i 2017 

 



07.04.17 hadde SI Tynset besøk av biskop Solveig Fiske. Hun ønsket å bli kjent med alle divisjoner i 
SI, med spesielt vekt på den kirkelige tjenesten vi yter. 
Klinisk etikk komite var invitert for å belyse seg og sitt arbeid.  
 
28.11.17 arrangert KEK Tynset Etikk kveld med to innleide forelesere: 
Indvard Wilhelmsen, snakket om hjelp til selvhjelp og egenterapi. Viktig å kunne noe om, da vi i 
hverdagen jobber med sykdom og lidelse. Det er fort å overføre symptomer og diagnoser på seg 
selv, hvordan kan vi hjelpe oss selv til å unngå nettopp det og klare å stå i arbeidet i mange år? 
Jannicke Mellin Olsen belyste tema ufeilbarlighet. Hvordan forholder vi oss til situasjoner der 
alvorlige feil begås.  
 
Kvelden ble veldig vellykket, vi hadde ca 100 gjester tilstede. Vi har kun fått gode tilbakemeldinger. 
Det snakkes til stadighet om temaene som ble belyst og de flinke foredragsholderne vi hadde på 
besøk. 
 

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.)  

 
Høsten var travel for oss alle. Dessverre var det ingen fra komiteen som deltok på årets Nasjonale 
konferanse – Soria Moria.  
Forberedelser og gjennomføring av etikk kvelden 28.11.17 ble prioritert. 
 

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

 
Komiteen disponerer 25000,-  
Midlene styres av Elisabeth Johnsgaard, Fagsjef helsefag/ sekretær i SISKEK. 
 
Summen i sin helhet ble brukt til å dekke opp kostnadene rundt Etikk kvelden 28.11.17. 
 

Hovedutfordringer og målsettinger:  

 
KEK Tynset ønsker å bli en stabil komite, med medlemmer som ønsker å fremme etikken i klinikken. 
Det tar tid å finne den riktige sammensetningen, en må ha interesse for faget, engasjement og iver. 
 
 

Mål 2017:  

 
Tema for 2018 – arbeidsmiljø 
 
SI Tynset er i endring, det er økt aktivitet med ansettelse av nytt personale i ulike avdelinger. 
Dette kan utfordre et allerede godt innarbeidet arbeidsmiljø, med gode resultater i 
brukerundersøkelser.  
Hvordan forholder vi oss til hverandre? Samarbeider vi godt? Ser vi hverandre og gir hverandre 
respekt? 
 
KEK ønsker å sette fokus på disse spørsmålene. Vi har sendt ut et «nyhetsbrev» til alle avdelinger 
med orientering om KEK, hvordan melde saker og tema for 2018 - -> arbeidsmiljø. Brevet er lest opp 
på personalmøter.  
En måte å nå mange for å øke bevisstheten omkring tema. 
 
Vi ønsker at 1-2 medlemmer deltar ved høstens Soria Moria konferanse. 
 



 
 

Annet: 

 
Vi planlegger en ny temakveld høsten/vinteren 2018/2019 med arbeidsmiljø – arbeidsgnist som 
tema. 
Ønsket foreleser er Per Anders Nordengen, prest og samtaleterapeut. 
 

 


