
Klinisk etikk-komite (KEK) Diakonhjemmet Sykehus 

 Kontaktperson:  
 Senioroverlege Petter Ekern, leder 
 Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Vinderen 
 Tlf: 22029 838 

 Petter.Ekern@diakonsyk.no 
 KEK@diakonsyk.no  
 

Klinisk etikk-komite på Diakonhjemmet Sykehus skal arbeide for økt bevissthet, refleksjon og 
kompetanse i klinisk etikk i sykehuset, og for å være et forum for åpen diskusjon rundt vanskelige 
medisinsk-etiske avgjørelser.   

 KEK har som hovedoppgave å være en støtte for ansatte i klinisk-etiske vanskelige avgjørelser og å 
arbeide for økt etisk bevissthet og kompetanse i sykehuset.  

Klinisk etikk-komité (KEK) ved Diakonhjemmet Sykehus er forpliktet på sykehusets verdigrunnlag og 
kjerneverdier: respekt, kvalitet, tjeneste og rettferdighet. KEK inngår i et nettverk av KEKer fra alle landets 
helseforetak og som veiledes og koordineres av Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.  

Organisering og ansvar 
KEK oppnevnes av og står ansvarlig for administrerende direktør.  
KEK er et faglig organ som er tildelt beslutningsmyndighet etter sitt mandat. 

KEK er sammensatt av: 
10 ansatte ved sykehuset  
1 ekstern representant (fagetiker) 
Medlemmene representerer ulike avdelinger og faggrupper og har interesse for og kompetanse i klinisk etikk. 
 
Medlemmene oppnevnes for 3-tre år av gangen, lederfunksjonene for 1-ett år av gangen, alle med anledning til 
gjenoppnevning. Medlemmene, leder og nestleder nomineres av KEK for administrerende direktør. Utskifting av 
medlemmer søkes foretatt gradvis, slik at kontinuitet bevares. KEK er permanent i sykehuset. 

Mandat 
KEK er en ressursgruppe for sykehusets ansatte og forholder seg til etiske implikasjoner av sykehusets kliniske 
virksomhet. 

KEK bidrar til å øke etisk bevissthet, refleksjon og klinisk etikk-kompetanse i sykehuset ved å 
       a:  være en kvalifisert støttegruppe hvor sykehusets ansatte, prospektivt eller retrospektivt, kan drøfte 
 etiske problemer fra klinisk praksis (kasusdiskusjoner). Metoden vil være strukturerte samtaler som kan 
 tydeliggjøre valgmuligheter og etiske implikasjoner av mulige løsninger.  

b:  bidra til å øke evnen til å identifisere, analysere og løse klinisk etiske problemer i sykehuset generelt. 
 Dette kan for eksempel skje gjennom temamøter og seminarer for sykehusets ansatte  

c: bidra til å utvikle faglige prosedyrer med etiske implikasjoner, på sykehusnivå. 

Ressurser 
Sykehuset stiller nødvendige økonomiske og tidsmessige ressurser til disposisjon for KEK.  
KEK fremlegger hvert år i januar for administrerende direktør Årsrapport med regnskap for foregående år og 
Arbeidsplan med budsjett for kommende år. 

Komiteens medlemmer  

 Senioroverlege Petter Ekern, Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Vinderen, leder  
 Avdelingssjef Vegard Ytterland, Klinisk aktivitetsavdeling, nestleder  
 Seksjonsoverlege Lill Mensen, Medisinsk avdeling  
 Opplæringssykepleier Sølvi Gjerdebø, Anestesiavdelingen  
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 Overlege Line Schiøtt-Iversen, Kirurgisk avdeling  
 Seksjonsoverlege Gina Berntsen, anestesiavdelingen  
 Seksjonsoverlege Patience Lister, Alderspsykiatrisk avdeling  
 Psykologspesialist Morten Skiaker, DPS Vinderen  
 Ass. avdelingssykepleier Kristian Devold, Kirurgisk avdeling  
 Sykehusprest Anne Beate Tjentland, Avd. for personalressurser  
 Professor Kai Ingolf Johannessen, Diakonhjemmet Høgskolesenter  
 Sykehusdiakon Liv Berit Carlsen, Avd. for personalressurser 
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