
   

Årsmelding - 2019  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. 31.12.19 består komiteen av følgende medlemmer: 
Marte Bakke Olsen, radiograf. 
Kari Lisbeth Sommerstad, sykepleier Indremedisinsk avdeling. 
Anne Bjørnsmoen, fysioterapeut. 
Kerstin Helms, fysioterapeut. 
Elin Svenning, sykepleier kirurgisk avdeling. 
Marte Andreassen Rønning, sykepleier Kirurgisk avdeling. 
Evy Rita Hagen, kreftsykepleier medisinsk avdeling. 
Torild Grøtting, sykepleier med/kir overvåkning.  
Ranveig Oust, sykepleier med/kir overvåkning. 
Tina Undseth Eggen, kreftsykepleier. 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 2019, varighet ca 1-1,5 time. 
Saker:  

 Drøfting av innmeldte saker 

 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? 
 
Innkomne saker i 2019 – 2 stk. 
Begge sakene omhandler problemstilling rundt legers bruk av henvisning til radiologisk 
undersøkelse for pasienter i nær relasjon. Dette oppleves utfordrende for personalet ved 
radiologisk avdeling, da flere pasienten venter på prioritering for å komme til undersøkelse. 

 

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 medlemmer fra KEK Tynset, Ranveig Oust og Kerstin Helms, deltok ved Innføringskurset i klinisk 
etikk i regi av Senter for medisinsk etikk (SME) 28-29 oktober 2019. 
Dette oppleves som et nyttig kurs, som gir medlemmer av klinisk etikk komite de nødvendige 
verktøyene for å kunne utøve etisk arbeid.  
 
Det er også ett mål for 2020, at medlemmer av komiteen deltar på dette kurset.  
 

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

 
Komiteen disponerer 25000,-  
Midlene styres av Elisabeth Johnsgaard, Fagsjef helsefag/ sekretær i SISKEK. 
 
Det er i 2019 kun benyttet midler til Innføringskurset i klinisk etikk. Totalsum benyttet, er ukjent. 
 

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. 
 
KEK SI Tynset ønsker tid til å prioritere sitt arbeid. En ser at møtedeltagelse bærer preg av at andre 
oppgaver må prioriteres. 
 

Mål 2020:  

 
- Fortsette KEK arbeidet med møter, diskusjoner av case og diskusjon av innmeldte saker. 
- Deltagelse ved SME sitt innføringskurs høsten -20 
- bli mere synlig i klinikken 
- bli mere tverrfaglig 

 
 
 

Annet: 

 
Fra 01.01.2020;  
Elin Svenning overtar som leder og sekretær velges på hvert møte. 
 
Alle møtereferat, caser og tilbakemeldinger lagres på  
O; Felles; radogutvalg;KEK 
 

 


