
Hvorfor Klinisk Etikk 
Komité?
Den kliniske hverdagen blir stadig mer sammen-
satt og byr på nye faglige og menneskelige ut-
fordringer. Aldri før har vi kunnet stille så mange 
diagnoser, behandle så mange lidelser og for-
lenge livet til så mange så lenge. Samtidig er det 
et økende sprik mellom det medisinsk mulige og 
det økonomisk gjennomførbare. Dette reiser nye 
problemstillinger i forhold til behandlingsansvar 
og hva som er i pasientens beste interesse. 

Respekt, åpenhet og omtanke skal kombineres 
med høy faglig kvalitet i planlegging og gjen-
nomføring av behandling og pleie. Helseper-
sonalet arbeider under press og må samtidig ta 
kompliserte avgjørelser, og ofte er det mange 
aktører rundt samme pasient. I denne hverdagen 
kan det være nyttig å ha en Klinisk etikk komité 
som et forum for åpen diskusjon og støtte i de 
etisk vanskelige valgene.

Hva er Klinisk Etikk 
Komité?
Klinisk Etikk Komité er en lovpålagt, tverr-
faglig sammensatt komité som har som oppgave 
å bidra til å høyne kompetansen i klinisk etikk, 
samt bidra til grundig og systematisk håndtering 
av etiske problemstillinger i den kliniske hver-
dagen. 

KEK Helse Finnmark ble opprettet i 2004, og er 
en av fi re etikkomiteer i Helse Nord. Komiteen 
er tverrfaglig Medlemmene oppnevnes av direk-
tøren for fi re år av gangen. Komiteens arbeid er 
uavhengig av administrasjonen. 

Komiteen fungerer som et uavhengig forum for 
fri diskusjon og støtte rundt vanskelige klinisk-
etiske avgjørelser. Den har ingen tilknytning til
de regionale forskningsetiske komiteene, er ikke 
et klageorgan og har ingen sanksjonsmyndighet 
når det gjelder avgjørelser av medisinsk art. 
KEK er heller ikke en etisk domstol og har ingen 
tilknytning til sykehusets avviksbehandling.

Hvem kan kontakte Klinisk 
Etikk Komité?
Alle ansatte kan henvende seg til KEK.

Alle medlemmene av komiteen kan kontaktes 
personlig, over telefon, e-post eller brev. Det 
fi nnes også kontaktskjema på KEKs nettsider på 
intranett. Saken skal være anonymisert eller 
basert på samtykke fra pasienten. Er du usikker 
på om du har en sak som er aktuell for komi-
teen, kan du ta kontakt med en av oss for en 
uformell samtale.

Når kan du ta kontakt med 
Klinisk Etikk Komité?
• Du kan kontakte komiteen når du ønsker å 
 drøfte konkrete kliniske, etiske problem-
 stillinger du står i nå eller i etterkant.

• Når du ønsker råd om hvordan en konkret 
 etisk problemstilling kan håndteres.

• Når du ønsker å sette overordnede verdi-
 spørsmål på dagsorden for erfaringsutveksling
 og kritisk refl eksjon.

Hvilke resultater kan 

man forvente?

Målet med drøftingene er å fi nne aksep-

table løsninger for alle berørte parter. 

Der dette ikke er mulig, blir det viktig å 

klargjøre hva som er de beste handlings-

alternativene, og samtidig identifi sere 

hvem som har beslutningsansvaret. Alle 

drøftinger i komiteen er konfi densielle. 

Det lages et referat som ikke inneholder 

identifi serbare data om pasienten.



Hvordan arbeider Klinisk 
Etikk Komité?

• Drøftinger av etiske problem:
 KEK tilbyr sykehusets ansatte et forum 
 for refl eksjon i forhold til etiske sider ved 
 beslutninger i klinisk praksis. KEK har ut-
 viklet en mal for, og er trenet i, en slik 
 strukturert samtale.

• Seminarer og temamøter:
 KEK arbeider for å øke den etiske kom-
 petanse i sykehuset generelt. Dette gjør vi 
 for eksempel gjennom temamøter og semi-
 narer for sykehusets ansatte.

• Egen kompetanseutvikling:
 KEK arbeider systematisk med egen kom-
 petanseutvikling for å kunne gjøre et godt 
 arbeid i sykehuset. KEK kan innhente vei-
 ledning fra Seksjon for medisinsk etikk, UiO.

• Informasjon:
 På KEKs hjemmeside på intranett fi nnes 
 lenker til nyttig stoff om medisinsk etikk og 
 KEK-arbeid på landsplan.
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Kliniske beslutninger kan ofte 
være problematiske. Klinisk etikk bidrar 

til systematisk og grundig drøfting av 
etiske dilemma i klinikken

• I møte med vanskelige etiske dilemma, 
 hva er riktig å gjøre?
• Når er det riktig å avslutte behandlingen  
 til en døende pasient?
• Hvordan håndtere uenigheter mellom 
 behandlingsteamet og pårørende?

Vil  du at Klinisk Etikk Komité skal  
informere om sitt arbeid  på din avdeling?

Ta kontakt med  leder av komiteen, 
Wenche Kjølås.
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