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Hva er god kvalitet i KEK-arbeidet?  
Det ble nylig lovfestet at alle helseforetak i Norge skal ha en egen klinisk etikk-komité (KEK). Det gir 

oss alle en anledning til å spørre; hva er god kvalitet i KEK-arbeidet? På nasjonalt høstseminar for 

kliniske etikk-komitéer i Norge høsten 2021 arrangerte vi ved Senter for medisinsk etikk (SME) en 

workshop om kvaliteten i KEK-arbeidet, hvor KEK-medlemmene selv diskuterte ulike aspekter ved 

dette spørsmålet. Her oppsummerer vi de viktigste resultatene slik deltakerne selv formulerte det. Til 

slutt i dette dokumentet kommer vi med noen forslag til hvordan KEKene selv kan jobbe videre med 

kvaliteten i sin komité. Dette er et åpent dokument som kan deles med dem som måtte være 

interessert. 

Først var det en introduksjonsforelesning av Bert Molewijk om ulike aspekter av kvaliteten i klinisk 

etikk-arbeid inspirert av arbeid i Nederland (vedlegg 1). Deltakerne ble deretter delt inn i 12 grupper 

(med 8–10 deltakere pr gruppe) hvor de diskuterte ulike temaer knyttet til kvalitet basert på et utdelt 

skjema (Vedlegg 2). De ble bedt om å notere hovedpunkter i en referat-mal (Vedlegg 3), som så ble 

samlet inn. Skjemaene inneholdt ikke navn på gruppedeltakerne. Berit Hofset Larsen og Bert Molewijk 

ved SME har i ettertid strukturert og oppsummert det som kom frem i disse gruppearbeidene.  

Innledningsvis ble gruppene bedt om å svare på følgende spørsmål: Nevn 3–5 verdier som dere mener 

er sentrale i KEK-arbeidet og hvorfor. Svarene er presentert i Tabell 1.  

 

Tabell 1: Sentrale verdier i KEK-arbeidet 
Verdier koplet til … 

Posisjon i organisasjonen • Uavhengig (4), autonomi (2), frihet fra ledelsen (1), selvstendighet (1) 

• Tilgjengelig(het) (3) 

• Legitimitet (2), troverdighet (1) 

• Relevans (2) 

Forutsetninger og rammer  • Tid: at de blir satt av tid i travel, effektiv hverdag & frikjøp av tid 

• Ressurser (f.eks. penger) 

Holdninger og kommunikasjon  • Åpenhet (7), transparens (3), tillit (4), trygghet (3), ærlighet (2) 

• God kommunikasjon (1), lydhørhet (1), ydmykhet (1) 

• Respektfull (grunnholdning) (7), opptre skikkelig (1) 

• Nøytral/nøytralitet (2) 

• Engasjement (2), nysgjerrighet (2) 

• Rettferdighet (2), gjøre godt/velgjørenhet (2)  

• Menneskeverd/-rettigheter (1) 

Kompetanse og kvalitetssikring 
 

• Faktabasert (1) 

• Kompetanse /felles opplæring (2) 

• Systematisk (2), struktur (3) 

• Kvalitetssikring 

Dialog og kritikk 
 

• Tverrfaglighet (4),  

• Høre flere stemmer / ulike perspektiver (3) 

• Toleranse for uenighet (2), verdsette kritikk (2) 

• Dialog (1) 

• Likeverdighet av deltakere (1) 

• Mot («sten i skoen») (2) 

Tabell 1. I denne tabellen oppsummeres sentrale verdier i KEK-arbeidet slik de ble nevnt av de ulike gruppene under 
workshopen. (n)=antall grupper som nevnte denne verdien. Koplingen til de ulike kategoriene er gjort av oss i ettertid.   

 

 

Neste spørsmål var: Hva kjennetegner god kvalitet i KEK-arbeidet? Med underpunktene: en god 

klinisk etikk-komite, en god KEK-drøfting, og en god leder/sekretær/medlem. Gruppene ble også 

bedt om å diskutere eventuelle bekymringer knyttet til hvert punkt og hvordan kvaliteten kan 

styrkes. Svarene er presentert i henholdsvis Tabell 2, Tabell 3 og Tabell 4. 



2 
 

Tabell 2: En god KEK 
 IDEAL BEKYMRING TILTAK 

«Hardware»  

Sammensetning Tverrprofesjonell/-faglig 
Jurist. Fagetiker en fordel 
Mangfold /bredde/heterogenitet 
– alder, kultur, tro/livssyn, 
funksjonsevne, pasient/ 
brukerrepresentant 
Representerer flere avd./ 
klinikker. 
Riktig størrelse. 
Kontinuitet og fornyelse. Balanse 
nye medlemmer vs. erfarne 

Ofte begrenset/manglende bredde 
Ha med ekstern bruker 
Mangler ulik kulturell bakgrunn 
For få, for mange 
Rekrutteringsutfordring 
Rolleforståelse 
 

Gode rutiner for rekruttering 
Ivareta alle områder på 
sykehuset 
Viktig at KEK er stor nok til at 
deler av komiteen kan møte 
Viktig med brukerrepresentant 
som har et vidt perspektiv, ikke 
bare opptatt av egen gruppe 

Ressurser/ 
rammer 

Gode rammebetingelser  
Tid 
Regelmessige møter 
Representanter fristilt til å møte 
Mulighet til grunnopplæring 

Ikke avsatt ressurser til leder/ 
sekretær/ internseminar/følge opp 
saker (forberedelse) 
Kan bli nedprioritert i skvis med 
klinisk arbeid 
Medlemmer får ikke mindre 
oppgaver, ofte kan bare få delta. 
Kan ramme drift. 
Bærer preg av å være for 
ildsjeler/idealister 

Nok ressurser (tid, økonomi) til 
gjennomføring av lovpålagt 
KEK-arbeid og til kompetanse-
heving for KEK- medlemmer 
Forankre tidsbruk i ledelse 
Fristille medlemmer fra andre 
oppgaver 

Formell 
kompetanse/ 
opplæring 

Medlemmene deltar på 
kurs/opplæring 
Kompetanseutvikling prioriteres 

 Intro-kurs til nye medlemmer* 
Faglig oppdatering av 
medlemmene.  
I mandatet: skal tilbys kurs 

«Software»  

Real- 
kompetanse  

Kompetanse. 
Fokus på forbedring. 
Læring/evaluering/selvevaluering 

Dele kompetanse Medlemmer må ta ansvar for å 
øke sin egen kompetanse 
Øve. Intern fagdag i egen KEK 

    *Kunnskap Faglighet. Forståelsen må være god nok  

    *Holdninger Åpen. Livssynsåpenhet.  
Aksept for uenighet. 
Engasjement og interesse. 
Forventning til å mene noe,  
gi tilbakemelding  

Passiv deltakelse.  
Pliktdeltakelse uten engasjement  
Prioritere regelmessige møter 

Prioritere KEK-arbeidet 

    *Ferdigheter Systematisk.  Øve på case-drøftinger, på 
systematikken 
Tilby undervisning til klinikker – 
opplæring av klinisk miljø 

Kultur Trygg arena for opplyst diskusjon.  
Trygghet innad i gruppen. 
Takhøyde 
Folk som tar ordet 
Andre blir tatt godt imot 
Avklarte roller 

For stor enighet i gruppen 
For lite motforestillinger 
Hvilket språk bruker man – kan bli 
for akademisk som igjen kan være 
kontra-produktivt i kliniske 
drøftinger 

Øvingskvelder - gjøre seg trygge 
på hverandre 
 

Forankring / 
posisjon i 
organisasjonen  

Støtte fra ledelsen. 
Ledelsesforankring.  
Uavhengig. Modig. 
Har legitimitet.  
Tilgjengelig. Synlig.  
Lav terskel for å melde sak 
Forutsigbar. 

Føle frykt for KEK 
Bli oppfattet som et 
beslutningsorgan 
Ikke relevante, ikke synlig 
(Blir ikke invitert inn i prosesser 
hvor det kunne vært naturlig – eks. 
høringer) 

Avklare hvem som har ansvaret 
for KEK-medlemmer  
Medarbeidersamtale (som KEK) 
Reagere fort når saker meldes 
Viktig å få saker av mer 
organisatorisk karakter. 
Representant fra etikk-miljøet 
når ledelsen drøfter saker.  

*Det foreligger noe ulike syn på formalisering av kompetanse: En gruppe skriver: Noe formell opplæring for 
felles referanse. En annen gruppe: Ikke krav til formalisering – kan bli for akademisk og for kasuistikk-fjernt.  
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Tabell 3: En god KEK-drøfting 
 IDEAL BEKYMRING TILTAK 

Forberedelse 
 

God (tydelig) info om caset 
Alle som skal delta er godt 
forberedt (sakseier/ pasient/ 
pårørende)  
Forventningsavklaring  
Tid!! (sette av tid) 

Tidsbruk 
Nok informasjon 

Avklare om etisk 
problemstilling  
Medlemmer forelagt sak på 
forhånd – eventuelt hjelpe med 
å skrive en kort presentasjon 
Møte forberedt, lese seg opp 
God informasjon til deltakere -  
muntlig/skriftlig 

Prosess (under 
drøftingen) 

God/stødig ledelse 
Tydelige rammer 
Avklart prosess 
Systematisk. Struktur 
Bruk av modell (tavle) 
Alle perspektiver kommer frem  
Tverrfaglige innspill 
Rom for ulike spørsmål 
Samle trådene 
Bevissthet på roller 
Synliggjøre KEKs mandat.  
Vektlegge at KEK er rådgivende  

Blir vi brukt for mye som 
«ryggdekning»? 
Noen for stille, andre tar for mye 
plass 
Bruker for mye tid på «faktadelen» 
Hoppe rett til konklusjonen 
Ønsket om å peke i en retning, men 
samtidig ha en ordentlig diskusjon 
Bindes for mye av lovverk 
 

Strukturere tid til selve 
drøftingen 
Bruke f.eks. 6-trinnsmodell for 
å øke systematikk 
 
 

Holdning og 
kommunikasjon 

Åpen trygg dialog 
Rom for polyfoni (flere stemmer) 
At man har litt felles språk 

Maktstrukturer (?). 
Paternalisme 
Fagpersoner som hevder rett 
mening 

 

Innhold Det etiske dilemmaet blir 
presisert 
Se både medisinsk og etisk 
problemstilling 

Holde oss til etiske (?) drøftinger 
Går vi noen ganger for mye inn i de 
faglige vurderingene? 

 

Deltakere Nok personer i drøftingen  
Pasient og pårørende deltar  
 

Utfordrende å få til/tørre å ta med 
pasient/pårørende  
Pasient og pårørende opplever det 
krevende – ivaretar man godt nok?  
Stor etisk drøfting hvorvidt 
pårørende og pasient bør være til 
stede. Det kan begrense hva vi tør 
å drøfte* 

Snakke med pasient og 
pårørende hvis de ikke deltar 

Etter drøfting 
 
 

Godt etterarbeid 
Etterrettelig referat 
Obs kun rådgivende  
Referat (i journal) 
Ivaretakelse av de berørte  
Tilbakemelding fra sakseier 
(pårørende/fagfolk)  

Skal man som KEK gi råd eller 
veiledning? 
Hvor ferdig (?) skal man være som 
del av drøftingen?  
Legges referat fra drøfting i 
journal? 
 

Revisjon av notat.  
Flere er med og kvalitetssikre 
Innhente kunnskap om 
deltakeres opplevelse 
 

*Flere grupper trekker frem utfordringer knyttet til pasient og pårørendes deltakelse i drøftinger, det kan tyde på at mange 
KEKer fortsatt er usikre på om og i tilfelle hvordan en bør involvere disse.   
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Tabell 4: En god leder/sekretær/medlem 
 IDEAL BEKYMRING TILTAK 

Egenskaper 
    *Generelt (alle) 

Engasjert. Nysgjerrig. Interessert. 
Kompetanse. Respekt. Mot. 
Toleranse. 
Evne til å utforske forskjellighet  
Lydhørhet for andres perspektiv 
Bidrar aktivt 
Ta passe med plass 
En som organisasjonen lytter til: 
Respektert person 
Prioriterer møtene i KEK 

Engasjement skorter hos enkelte. 
At den enkelte (ikke) tar sitt ansvar 
for å delta. 
Synsing fremfor drøfting 
Legge føringer 
Enkeltes kapasitet og fristillelse til å 
stille på møter i komitéen 

Forventningsavklaring som kan 
deles med ledere 

    *Leder Lederegenskaper.  
Må kunne styre  
Sikre at alle kommer til orde 
Gir rom til andre og lytter 
Systematisk. Strukturert 
Ansvar for formidling innad og 
utad 

Ustrukturert leder 
Leder som ikke klarer (?) å 
presentere KEK godt utad 
 
 

 

    *Sekretær Strukturert 
En som er skrivekyndig 
Skriver referat, booker rom, 
inviterer relevante deltakere. 

Behovet for en dyktig sekretær 
Sekretær som ikke klarer (?) å 
presentere KEK godt utad 

 

Samarbeid Sekretær og leder må 
samarbeide, ha godt samspill 

Vanskelig å fordele arbeid 
 

 

 

 

Hva må til for å lykkes? 
Avslutningsvis ble workshop-deltakerne bedt om å diskutere hva som må til for å lykkes med KEK-

arbeidet, inkludert: Hva kan du og din KEK gjøre for å styrke kvaliteten i deres arbeid? Og hva trenger 

din KEK fra sykehuset, nettverket og SME? Noen hovedpunkter presenteres her. 

 

Hva kan KEK gjøre selv? 

Noen grupper skrev at KEKene og medlemmene selv har et ansvar for å øke sin kompetanse. En gruppe 

spurte om kursdeltakelse bør være obligatorisk, og knyttet dette til forventningsavklaring hos nye 

medlemmer. En gruppe mente det bør være høyere krav til lederen enn til de andre KEK-

medlemmene. En gruppe foreslo å prioritere fagdag i egen KEK årlig, og bruke kompetansen i SME. 

Flere nevnte at en kunne øve på case-drøftinger (f.eks. øvingskvelder) for å bli trygge på hverandre og 

metoden. En gruppe foreslo at det burde foreligge et tilbud om undervisning ut i klinikken for 

opplæring av det kliniske miljøet (hvilket kan bidra til kompetanseheving og øke oppmerksomheten 

om KEKs tilbud). Flere grupper nevnte også at KEK fortrinnsvis kan reklamere mer for seg selv og gjøre 

komiteen mer synlig, eksempelvis ved å presentere seg for ledelsen og i ulike fora i sykehuset.  

 

Oppfølging fra SME 

Kompetansebygging og nettverk 

Tilnærmet alle gruppene skrev om betydningen av kompetanse og opplæring. Flere vektla viktigheten 

av tilbud om nasjonale kurs som introkurset og høstseminaret. En gruppe spurte om SME-kursene 

kunne vært mer tilgjengelige, uten at det er spesifisert nærmere – f.eks. om det er ønske om hyppigere 

kurs, mer regionale kurs, flere digitale kurs, eller annet. Noen etterlyste også mer dialog mellom KEK-

ene. 
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Forankring og ressurser 

Mange grupper understreket betydningen av at KEK-arbeidet er forankret i ledelsen, både hos 

nærmeste leder og toppledelsen i sykehuset. Flere uttrykte bekymring for at manglende ressurser (tid 

og økonomi) utfordrer kvaliteten. Gruppene etterlyste anerkjennelse for viktigheten av KEK-arbeidet 

samt vilje til å prioritere det, blant annet ved å fristille KEK-medlemmer fra andre oppgaver når det 

kreves. Noen spurte om SME kan påvirke sykehusledelsene gjennom nasjonale helsemyndigheter og 

de regionale helseforetakene.  

Retningslinjer, rutiner og verktøy 

Flere ga uttrykk for at SME-modellen er et godt verktøy. Andre verktøy som ble foreslått var; 

hurtigguide med lovtekster, (system for) arkivering, dedikert rom/IT-område for tilgang til saker. SME 

oppfatter det som en oppfordring til å fortsette å utvikle og dele nyttige systemer, maler etc. i 

samarbeid med KEKene.   

  

Oppsummering og videre oppfølging 
Resultatene som her er presentert har vært diskutert i hele «Etikk i helsetjenesten»-gruppen ved SME. 

Noe av det som gjør særlig inntrykk hos oss ved SME er de høye kravene til kvalitet som KEKene 

pålegger seg selv, og hvor ambisiøse KEKene er til de diskursetiske idealene om åpenhet, likeverd, 

dialog, og rom for uenighet. Det er påfallende mange grupper som understreket betydningen av at 

KEK er uavhengig. Upartiskhet er ikke eksplisitt nevnt, men vi antar at det implisitt ligger til grunn et 

ideal om ikke å være bundet av lojalitet til verken klinikerne eller ledelsen. Idealene som gruppene 

trakk frem, er helt i tråd med de verdiene SME ønsker å fremme gjennom undervisning, veiledning, og 

KEK-manualen. Såpass høy grad av samsvar kan tyde på en god vekselvirkning og dialog mellom SME 

og KEKene, og at vi gjensidig har formet hverandre gjennom mange års tett samarbeid.  

Vi legger samtidig merke til at mange er bekymret for at KEK-arbeidet får for lite ressurser. Dette er 

et paradoks når helsemyndighetene trekker frem KEKene som en viktig ressurs når en søker å finne 

gode (eller akseptable) løsninger i svært krevende og ofte komplekse saker i sykehuset. SME tar dette 

videre i dialogen med helsemyndighetene, senest i et møte med Helse- og omsorgsdepartementet i 

februar -22.   

Som det ble understreket på workshopen er arbeid med kvalitet ikke løst en gang for alle, men en 

pågående læringsprosess. Sammenliknet med andre land, har KEK-arbeidet i Norge kommet svært 

langt. Vi vil derfor bearbeide resultatene fra dette arbeidet videre med tanke på publisering av en 

artikkel i et internasjonalt etikk-tidsskrift til inspirasjon for andre.  

Vi ved SME ønsker å oppfordre dere i KEK til selv å jobbe videre med dette lokalt i egen komité, f.eks. 

i et internseminar. Om ønskelig kan dere benytte spørsmålene fra workshopen som et utgangspunkt 

(Vedlegg 2 og 3). Dere inviteres herved også til å gi innspill på innholdet i denne oppsummeringen og 

måten resultatene er fremstilt på. Vi ser frem til et videre samarbeid med dere i tiden som kommer.  

 

Albert Christian Molewijk og Berit Hofset Larsen 

a.c.molewijk@medisin.uio.no / berihla@medisin.uio.no 

  

mailto:berihla@medisin.uio.no


6 
 

Vedlegg 1: Introduksjonsforelesning ved Albert Christian Molewijk  
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Vedlegg 2: Gruppearbeid – kvalitet i KEK-arbeidet 
Velg én gruppeleder og én referent. Diskutér hva dere mener er god kvalitet i KEK-arbeidet.   

Les først formålet med KEK slik det er formulert i Spesialisthelsetjenesteloven – se 

tekstboks. Diskutér med utgangspunkt i spørsmålene/temaene listet opp under. 

Tidsangivelsen i parentes er ment som en hjelp til å disponere tiden. Hvis dere ikke rekker 

alt, så velg ut de underpunktene dere synes er viktigst under hvert hovedspørsmål.  

1) Nevn 3- 5 verdier som dere mener er sentrale i KEK-arbeidet og hvorfor (15 min) 
Bruk gjerne 2-3 min hver for dere til å notere ned stikkord før dere utveksler og 
diskuterer med hverandre. Er det interessante forskjeller i hva dere legger vekt på? 
 

2) Hva kjennetegner god kvalitet i KEK-arbeidet? (20 min) 
Til hvert punkt, spør også om du/dere har bekymringer knyttet til dette 

• En god Klinisk etikk-komité 

• En god KEK-drøfting?  
o Prosess: før - under - etter 
o Resultat: råd/konklusjon - referat/drøftingsnotat 

• En god leder/sekretær/medlem 
o Kunnskap, ferdigheter, holdninger, personlig karakter (dyd) 

 
3) Hvordan styrke kvaliteten i din KEK? (10 min) 

• Kompetanse / opplæring. Krav til formalisering? 

• Rutiner/ verktøy (f.eks. skjemaer/maler/standarder)   

• Brukermedvirkning – pasient/pårørende med i drøftinger - hvordan? 

• Organisering/forankring/ressurser 
 

4) Hva må til for å lykkes? (10 min) 

• Hva kan du og din KEK gjøre for å styrke kvaliteten i deres arbeid? 

• Hva trenger din KEK fra sykehuset, nettverket og SME?  
 

Lov om spesialisthelsetjenesten 
 
"§ 2-4 a Klinisk etikkomité 
Helseforetaket skal opprette en klinisk etikkomité. Andre virksomheter som omfattes av denne 
loven, kan opprette en klinisk etikkomité. 
 
Den kliniske etikkomiteen skal bidra til å øke helsepersonellets kompetanse i å identifisere, analysere 
og avklare etiske verdispørsmål i forbindelse med pasientbehandling og ved prioritering av ressurser. 
På forespørsel fra helsepersonell eller pasienter skal den kliniske etikkomiteen bistå med råd om 
hvordan konkrete etiske utfordringer ved behandlingen av den enkelte pasient kan løses. Pasientens 
nærmeste pårørende kan også be om bistand fra den kliniske etikkomiteen dersom dette antas å 
være i samsvar med pasientens ønske. 
 
Den kliniske etikkomiteen skal være tverrfaglig sammensatt og ha medisinsk og helsefaglig 
kompetanse. Den kliniske etikkomiteen skal også ha brukerrepresentant. Komiteen skal så langt det 
er mulig, ha kompetanse i medisinsk etikk og helserett. 
 
Den kliniske etikkomiteen skal utføre sine oppgaver uavhengig og selvstendig." 
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Vedlegg 3: Mal referat fra gruppearbeid – kvalitet i KEK-arbeidet 
 

1) Nevn 3- 5 verdier som dere mener er sentrale i KEK-arbeidet og hvorfor 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) Hva kjennetegner god kvalitet i KEK-arbeidet? 
En god klinisk etikk-komité Bekymring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En god KEK-drøfting Bekymring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En god leder/sekretær/medlem Bekymring 
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3) Hvordan styrke kvaliteten i KEK-arbeidet? 
Kompetanse/opplæring – krav til formalisering 

 
 
 
 
 

Rutiner/ verktøy  
 
 
 
 
 

Brukermedvirkning 

 
 
 
 
 

Organisering/forankring/ressurser 

 
 
 
 
 

 

4) Hva skal til for å lykkes? 

Hva kan du og din KEK gjøre for å styrke kvaliteten i deres arbeid? 

 
 
 
 
 

Hva trenger din KEK fra sykehuset, nettverket og SME? 

 
 
 
 
 

 

5) Annet 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


