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HVVOORRDDAANN  KKOOMMMMEE  II  KKOONNTTAAKKTT  MMEEDD  

OOSSSS??  
Alle medlemmene av komitéen kan 
kontaktes personlig, over telefon eller  
e-post, dersom du har spørsmål om vår 
virksomhet, eller har problemstillinger  
som du vil skal tas opp til drøfting. 
Kasuistikker bør være anonymisert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MMAANNDDAATT  FFOORR  KKLLIINNIISSKK  EETTIIKKKK--KKOOMMIITTÉÉ  

VVEEDD  HHEELLSSEE  FFOONNNNAA  SSKKAALL::  
 

bidra til å høyne den etiske refleksjon, 
bevissthet og kompetanse ved sykehuset. 
fremme samtale og refleksjon om etiske 
problem og dilemma, eventuelt arrangere 
seminar eller gruppeundervisning der 
etiske spørsmål reises. 
bidra til å øke evnen til å identifisere, 
analysere og løse etiske problemer og 
dilemma knyttet til sykehusets kliniske 
virksomhet. 
på forespørsel gi råd om hvordan 
konkrete etiske problem og dilemma som 
har oppstått ved sykehuset kan løses, og 
være et forum der behandlere kan få 
drøfte slike problem prospektivt eller 
retrospektivt. 
bidra til bevisstgjøring om etiske 
problem knyttet til ressursbruk og 
prioritering, slik at fordeling av knappe 
ressurser skjer på en best mulig 
rettferdig måte. 
bidra til at pasienter og pårørendes møte 
med sykehuset blir best mulig. 
avgrense sin virksomhet i forhold til 
andre utvalg og råd. 

 
 
 
 

     

    
 

    KKlinniisskk   eeetttiiikkkkkk---kkkooommmiiitttééé   
                         HHHeeellssseee  FFFooonnnnnnaaa  HHHFFF   
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BBBAAAKKKGGGRRRUUUNNNNNN   
Som et prøveprosjekt ble det i 1994 
opprettet kliniske etikk-komitéer ved tre 
norske sykehus. 
I 2000 vedtok Stortinget at alle sentral- 
og regionalsykehus skal ha slike komitéer. 
 
Ledergruppen ved Helse Fonna HF 
opprettet i januar 2004 Klinisk etikk-
komité ved sykehuset. 
 
 

HHHVVVAAA   EEERRR  KKKLLLIIINNNIIISSSKKK   EEETTTIIIKKKKKK???   
Klinisk etikk er en fellesbetegnelse på de 
moralske holdninger, verdier og normer 
som bør regulere helsepersonellets 
yrkesutøvelse. 
 
Klinisk etikk omfatter skrevne og uskrevne 
regler for atferd i klinisk arbeid.  Den 
baserer seg på humanistiske verdier og 
normer akseptert i vårt samfunn, slik den 
bl.a. kommer til uttrykk i FN’s 
menneskerettighetsdeklarasjoner 1948, og 
de konvensjoner om menneskerettigheter 
som er inkorperert i norsk rett (som f.eks. 
Den Europeiske 
menneskerettighetskonvensen (1959), FN’s 
menneskerettighetskonvensjon (1966), og 
FN’s barnekonvensjon (1989).   

Den kliniske etikk regulerer valg hvor ulike 
moralske verdier må avveies mot hverandre. 
 
 

HVORFOR ETIKK-KOMITÉ? 
Et slikt forum kan bidra til å kvalitetssikre 
avgjørelser og gi trygghet til dem som må 
bære det endelige ansvaret, både den 
behandlingsansvarlige legen og annet 
helsepersonell, pasienten og hans eller 
hennes pårørende. 
 

HVEM ER VI? 
Den kliniske etikk-komitéen ved Helse Fonna 
HF har ni medlemmer: 
 

Rita Kolvik – leder 
Lucie C. Berge 
Gro Steensnæs Håvåg 
Jill G. Kongshavn 
Leif Landa 
Eddy Mikkelsen 
Leikny L. Espe 
Odd J. Kvamme 
Bodil Larssen – sekretær 

HVORDAN ARBEIDER VI? 
Komitéen skal ikke avgjøre vanskelige 
etiske dilemma, men sørge for en bred og 
grundig drøfting. 
 
Vi ser på vår funksjon som rådgivende i 
etiske spørsmål.  Vi er et forum for 
diskusjon av vanskelige problem før 
beslutning tas, i situasjoner der ingen 
løsning synes opplagt. 
 
Komitéen vil bidra til å øke etisk 
kompetanse i helsefaglige spørsmål, ved å 
arrangere seminarer, undervisning etc. 
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