
   

Årsmelding  - 2018         En kort fremstilling med vekt på endringer fra sist 

år 

                                                                                   (du har eksempler/ stikkord som kan  fungere som en hjelp for å fylle ut årsmeldingen)  

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

 
Leder KEK SI Tynset: Tina Undseth Eggen 

Virksomhet:   (kort beskrivelse av seksjonen, organisering, målsetting, kvalitetskrav, oppgaver, sengeplasser, fordeling  etc.) 

 
Komiteen har vært virksom siden 2006, med utskiftning av samtlige medlemmer i 2015. 
 
Pr. 01.01.19 består komiteen av: 
Marte Bakke Olsen, radiograf 
Marte Andreassen Rønning, sykepleier. Sekretær 
Elin Svenning, sykepleier 
Anne Bjørnsmoen, fysioterapeut 
Kerstin Helms, fysioterapeut 
Kari Lisbeth Sommerstad, sykepleier 
Evy Rita Hagen, sykepleier 
Ranveig Nordskog, sykepleier 
Toril Grøtting, sykepleier 
Tina Undseth Eggen, kreftsykepleier. Leder 
 
Vi har pr. i dag ingen overlege med i komiteen. Det jobbes kontinuerlig med sammensetningen for 
å få denne så tverrfaglig som mulig. Samtidig, for å få best utnytte og bred diskusjon, anser vi det 
som viktig at medlemmene har et ekte engasjement for klinisk etikk, og ønsker å sitte i en slik 
komite. 
 

Mandat: 

 
KEK SI Tynset, har som mål å 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 diskusjon av vanskelige etiske problemer knyttet til pasientbehandling. 
 
Leder og medlemmer oppnevnes for 3-4 år av gangen, med mulighet for 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 2018, varighet ca 1-1,5 time. 
Saker:  

 Casedrøfting med løsning i SME-modell 



 «Markedsførings strategi» i eget hus 

 Kompetanseheving/kursing 

 Komiteens sammensetning 

 Ingen innkomne saker i 2018 

 
Tre medlemmer deltok ved SME sitt innførings kurs i klinisk etikk Oktober 2018. Dette var virkelig 
et godt kurs hvor medlemmene kom tilbake med en godt utrustet verktøykasse til bruk i drøfting 
av etiske utfordringer i «SME modellen». En ny glød i komiteen oppsto. 
 

Kompetanseutvikling/Kompetanseplan:   

 
Det er ønskelig at tre nye medlemmer deltar på neste innføringskurs i klinisk etikk, i regi av SME. 
I følge SME’s kurskatalog ser det ut til at dette kurset ikke holdes i 2019. 
 
 

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

 
Komiteen har 25 000,- til benyttelse. Dette ble brukt til å dekke utgifter ifm Innføringskurset i 
Klinisk etikk. 
 

Hovedutfordringer og målsettinger: 

 
Utfordringer er å få sjukehuset til å se at vi finnes, og hva vi kan bidra med. Vi ønsker oss flere 
tilsendte saker til drøfting. 
Målet er å utvikle oss videre med klinisk etisk tenkning og drøting. 
 
 

Annet: 

 
Den planlagte temakvelden med Per Andres Nordengen høsten 2018 ble utsatt, da komiteen 
ønsket å bruke midlene vi har til rådighet på kompetanseheving/kursing. 
 
 

 


