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Klinisk etikk-komité

Når er det riktig å avslutte behandling på en pasient som er alvorlig syk? 

Hva bør gjøres når en pasient nekter nødvendig helsehjelp? 

Skal man gi intravenøs behandling i livets sluttfase? 

Hvordan håndtere uenigheter mellom behandlingsteamet og pårørende? 

De kliniske etikk-komitéene ved SI divisjon Elverum-Hamar tilbyr rådgivning ved 

vanskelige etiske avgjørelser. 

Alle helseforetak er pålagt å ha klinisk etikk komité. Klinisk etikk komité ønsker å  bidra 

til systematisk og grundig drøfting av etiske problemer og  dilemmaer i avdelingene: 

Når kan et medisinsk og helsefaglig problem bli et etisk problem?
 ■ Når det oppstår usikkerhet eller tvil om hvilken avgjørelse som er den rette.

 ■ Når det oppstår dilemma eller uenighet.

 ■ Når man blir konfrontert med vanskelige verdivalg eller motstridende interesser.

Hva er en klinisk etikk- komité (KEK) og hva gjør den?
 ■ et offentlig forvaltningsorgan.

 ■ en tverrfaglig og sammensatt komité med klinisk kompetanse og kompetanse i  

 medisinsk og helsefaglig etikk. 

 ■ vil bidra til å høyne etikkompetansen i avdelingene og til grundig og systematisk   

 håndtering av etiske problemstillinger, for eksempel gjennom drøftinger, seminar  

 eller utvikling av retningslinjer.

KEK er ikke:
 ■ et klageorgan og har ingen sanksjonsmyndighet 

 ■ en domstol

 ■ beslutningsmyndig  når det gjelder avgjørelser av medisinsk art, men er ment å  

 være en beslutningsstøtte ved  vanskelige etiske problemer

 ■ tilknyttet de regionale forskningsetiske komiteene 

Eksempler på temaer drøftet i KEK:
 ■ Unnlatelse eller avslutning av behandling 

 ■ Informasjon, kommunikasjon og taushetsplikt 

 ■ Pasientautonomi

 ■ Prioriteringer

 ■ Bruk av tvang

Hvordan kontakte KEK?
Både ansatte, pasienter og pårørende kan henvende seg til KEK via leder i KEK, se 

oversikt over leder for KEK Elverum og KEK Hamar på brosjyrens bakside. KEK kan 

kontaktes skriftlig eller muntlig, med e-post eller brev. For ansatte finnes et skjema i 

kvalitetssystemet som heter «Henvisning - til drøfting i klinisk etikk-komité, divisjon 

Elverum-Hamar».  Saken skal være anonymisert eller basert på samtykke fra pasienten. 

Hvordan foregår drøftingene?
KEK får  faktainformasjon  og forsøker å kartlegge hva  som er det etiske problemet/ eller 

de etiske problemene. 

KEK kartlegger hvem de berørte parter er, og hva som er deres syn og interesser

KEK drøfter saken ut fra relevante verdier, prinsipper og dyder, erfaringer fra lignende 

situasjoner og juridiske føringer. 

KEK forsøker å formulere en eller flere akseptable handlingsalternativ. 


