Årsmelding 2018 Klinisk etikk-komité Betanien Sykehus
1. Mandat
Formål
Alle norske helseforetak skal ha en klinisk etisk komite.
Bidra til økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling
Bidra til økt forståelse av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til
ressursbruk og prioriteringer i helseforetakene
Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med spesialisthelsetjenesten
Bidra til økte ferdigheter i å identifisere, analysere og avklare etiske problemer og dilemmaer
Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer før
og/eller etter at beslutninger tas
På forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses
Være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål
Bidra til virksomhetenes kvalitetsarbeid

Omfang/Virkeområde
KEK skal være frittstående og uavhengig
Medlemmene av KEK oppnevnes av sykehusdirektøren
Leder og medlemmer oppnevnes for 3- 4 år av gangen med mulighet for forlengelse
KEK skal sikres nødvendige ressurser og ha et eget budsjett
Leder og sekretær må sikres rammer som gjør det mulig å ivareta arbeidet innenfor vanlig arbeidstid
ved frikjøp / fristilling av annet arbeid
Medlemmene må sikres rammer for å delta i arbeidet og skal ha ressurser for å kunne tilegne seg
nødvendig kompetanse i klinisk etikk

Ansvar
Det er sykehusdirektørs ansvar å opprette komite, sørge for at rutine er på plass, gjøre denne kjent
for ledere. Det skal tilrettelegges for arbeidet.
Aktivitet/beskrivelse

Sammensetning:
Klinisk etikk-komité på Betanien sykehus skal være en tverrfaglig sammensatt gruppe med
kompetanse innen klinisk arbeid og etikk.
Medlemmene i komitéen er representanter for sykehusets fagområder og administrasjon
KEK skal ha leder og sekretær
KEK skal være bredt tverrfaglig sammensatt og skal ha med kliniske beslutningstakere
KEK bør som minimum ha en brukerrepresentant som medlem
KEK bør ha medlem med kompetanse i medisinsk etikk
KEK bør ha medlem med helserettslig kompetanse

Arbeidsform
Alle kan henvende seg til KEK
Behandling av saker skal som hovedregel skje med basis i anonymiserte pasientopplysninger. Ved
fravikelse fra hovedregelen om anonymisering, må det innhentes samtykke fra pasienten før saken
fremlegges for KEK, jf. helsepersonelloven § 22. Medlemmene i KEK har taushetsplikt om
personidentifiserende opplysninger (eller helseopplysninger) de får adgang eller kjennskap til som
medlem av komiteen. Deltakere i KEK som ikke omfattes av helsepersonelloven (for eksempel jurist
og brukerrepresentant) bør underskrive taushetserklæring
Komiteen bestemmer selv møtehyppighet og arbeidsform innen mandatets rammer, men komiteen
skal ha mulighet for å samles på kort varsel i hastesaker
Komiteen skal skrive referater
Komiteen skal skrive årsrapport
Komiteens arbeid skal jevnlig evalueres iht. gjeldende rutiner for evaluering i helseforetakene
Det er ønskelig med et samarbeid med andre helseforetak
Ansvaret for nasjonal koordinering og fagutvikling av de kliniske etikk-komiteene (KEK) er tillagt
Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo. Dette ansvaret inkluderer blant annet å
sørge for opplæring, veiledning, erfaringsutveksling og kvalitetssikring i KEK-arbeidet og gjennomføre
forskning omkring KEK-arbeidet. Det skal utarbeides årsmelding i hver enkel KEK.

2. Medlemmer
Dag Løvik Thomassen, spesialrådgiver (Leder av komiteen)
Nina Misje Heggøy, spesialsykepleier (sekretariatsfunksjon)
Arvid Skjerve, psykologspesialist DPS
Marianne Ørpetveit, personalkonsulent
Anne Stine Knudsen DKS- spesialsykepleier DKS
Nils Inger Fatland DPS- spesialvernepleier DPS
Kristin Fosheim BUP, psykologspesialist BUP
Åsta Marie Olafsson, Diakon
Eva Ruth Borlaug, bioingeniør LRS
Britt Norunn Johnson, spesialsykepleier DKS (møtende vara)

3. Møter
Betanien sykehus sin nye komite hadde konstitueringsmøte 20.12.2018. Dette var eneste møte som
ble avholdt dette året.

4. Metode

5. Oppgaver
Behandling av saker med spørsmål om råd:
Hastesaker:
Behandling av generelle saker:
Innspill til høringer:
Åpne seminarer:
Seminarer/fagdager/annen undervisning

Slik notert 10.01.2018

……………………………………………………………………..
Dag Løvik Thomassen

………………………………………………………
Nina Misje Heggøy

