
Hvorfor Klinisk etikk-komité? 

Vår kliniske hverdag blir stadig mer 
kompleks. Aldri før har vi kunnet stille så 
mange diagnoser, behandle så mange 
lidelser og forlenge livet til så mange så 
lenge. Dette innebærer også at det ofte er 
mange aktører rundt samme pasient. Aldri 
før har så mange avanserte utrednings- og 
behandlingsmetoder vært tilgjengelige.  
Samtidig er det et økende sprik mellom det 
teknisk mulige og det økonomisk 
gjennomførbare. Behandlingspersonalets 
autoritet er mindre enn tidligere, pasienter 
stiller høyere krav, mediene følger nøye 
med. 
Helsepersonale arbeider under press og må 
samtidig ta kompliserte avgjørelser. 
 
I denne hverdagsvirkeligheten kan det være 
nyttig å ha en Klinisk etikk-komité som et 
forum for åpen diskusjon og støtte i de etisk 
vanskelige valgene. 
 

Hvem kan kontakte Klinisk etikk-
komité? 
Klinisk etikk-komité er til disposisjon for 
ansatte ved Diakonhjemmet Sykehus. 
Alle ansatte er velkommen til å ta kontakt, 
muntlig eller skriftlig. 
For kontaktadresser: se siste side. 

Hva er Klinisk etikk-komité? 

Klinisk etikk komité (KEK) på 
Diakonhjemmet Sykehus er en tverrfaglig 
sammensatt gruppe med klinisk kompetanse 
og kompetanse i klinisk  etikk.  
 
I 2000 vedtok Stortinget at alle sentral- og 
regionsykehus skulle opprette KEK. Nå 
inngår det i styringsdokumentene til de 
regionale helseforetakene at alle 
helseforetak skal opprette KEK innen 
utgangen av 2004. KEK på vårt sykehus ble 
oppnevnt av Direktøren i februar 2004. 
Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet 
i Oslo har ansvar for koordinering og 
kompetanseutvikling i alle landets KEK ’er. 
 
Komiteen fungerer som et uavhengig forum 
for fri diskusjon og støtte rundt klinisk etisk 
vanskelige avgjørelser. Den har ingen 
tilknytning til de regionale forskningsetiske 
komiteene. KEK er ikke et klageorgan og har 
ingen sanksjonsmyndighet. KEK har heller 
ingen beslutningsmyndighet når det gjelder 
avgjørelser av medisinsk art. Den er ingen 
etisk domstol og den har ingen tilknytning til 
avviksbehandlingen i sykehuset. 
 
 

 

 

 

Mandat for Klinisk etikk-komité 

Klinisk etikk-komité skal bidra til å øke etisk 
bevissthet, refleksjon og klinisk etisk 
kompetanse i sykehuset og har følgende 
mandat: 
 

- Tilby kvalifisert støtte i et forum hvor 
klinikere, prospektivt eller 
retrospektivt, kan drøfte etiske 
problemer fra klinisk praksis 
(kasusdiskusjoner). Metoden vil være 
strukturerte samtaler som kan 
tydeliggjøre klinikerens 
valgmuligheter og etiske 
implikasjoner av mulige løsninger. 
 

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

- Ha ansvar for å utvikle prosedyrer på 
sykehusnivå, der etiske implikasjoner 
er fremtredende, som for eksempel 
HLR-minus prosedyre o.a. 
 
 
 
 
 
 



Hvordan arbeider K etikk 
komité? 

- Egen kompetans g 
KEK arbeider sys  med egen 
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- Seminarer / tema
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- Informasjon 
KEK har egen hje
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- Prosedyreutviklin
KEK utvikler pros
sykehusnivå) som
implikasjoner. De
samarbeid med fa

 

Medlemmer i Klinisk etikk-komité 

Seksjonsoverlege Anne Glennås,    
    revmatologisk avdeling (leder) 
Seksjonsoverlege Are von der Lippe,   
    medisinsk avdeling 
Onkologisk spl. Åse Marit Tveiten,  
   medisinsk avdeling 
xxx,  
   kirurgisk avdeling 
Overlege Gina Berntsen, 
   anestesiavdelingen 
Spesialsykepleier Anneli Lundin, 
   anestesiavdelingen 
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Overlege Morten S. Selle,  
   psykiatrisk avdeling Vinderen 
Psykologspesialist  Mariann Rø,  
   DPS Vinderen 
Sjefsosionom Hans Jørgen Vetlesen, 
   Klinisk aktivitetsavdeling 
Sykehusprest Dag Sigurd Wisløff 
Førsteaman. Kai Ingolf Johannessen, 
   Diakonhjemmets Høgskolesenter 
 

Kontaktadresser 

Telefon til komiteens medlemmer:  
Se intern-katalog i sykehuset. 

E-Mail: KEK@diakonsyk.no
Post: Seksjonsoverlege Anne Glennås,    
         revmatologisk avdeling, 
         Diakonhjemmet Sykehus. 
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