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Bakgrunn og mandat for Klinisk etikk-komité (KEK) Lovisenberg 
KEK Lovisenberg ble opprettet og oppnevnt av direktøren i oktober 2004. Komiteen fokuserer på 

de etiske implikasjoner ved sykehusets kliniske virksomhet og bidrar til å øke etisk bevissthet, 

refleksjon og kompetanse i sykehuset. 
 

I mars 2006 ble komiteens opprinnelige mandat justert til følgende: 

KEK skal  

- være et kvalifisert og tverrfaglig forum hvor klinikere, i forkant eller etterkant, 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 oppmerksomhet rettet mot sammenhengen mellom ressursbruk og prioriteringer. 

- bidra til bevisstgjøring om ansattes atferd og holdninger overfor pasienter, pårørende, 

samarbeidspartnere og kollegaer. 
 

Sammensetning 
Anders Smith - Leder Lege og seniorrådgiver  Ekstern. Helsedirektoratet 

Eirik Os - Sekretær Sykehusprest Psykiatriske avdelinger 

Marcus Lund Frølich Overlege Klinikk for medisin 

Marit Helene Hem Forsker/PhD Ekstern, SME 

Kari Langaard Klinisk sosionom Nic Waals Institutt 

Morten Magelssen Lege/stipendiat P.t. SME 

Hanne Rusten Solås Avd sykepleier Klinikk for kirurgi 

Pamela Åsten Logoped TAKO senteret 

Küllike Kask Overlege Lovisenberg DPS 

Martin Veland Sykepleier/Enhetsleder Psykiatrisk inntakspost 

Trine Sortland Triumf Sykepleier Klinikk for medisin 

Eva Høili Brukerrepresentant Norges Astma og allergiforbund 

 

 

Arbeidsform og aktivitet 
KEK hadde 6 møter i 2013. I tillegg har vi deltatt på kurs og seminarer i regi av Senter for 

medisinsk etikk, UiO. KEK har ansvar for fagformidling i sykehuset gjennom halvdagsseminarer og 

fredagsmøter. 
 

Klinisk etiske saker til behandling 
KEK har mottatt 1 henvendelse og behandlet 4 saker i 2013.  

o Henvendelsen ble avklart gjennom leder og sekretær og resulterte ikke i egen behandling i 

KEK. Saken gjaldt spørsmål om mulig etisk problematikk knyttet til filming i 

undervisningsøyemed av forberedelse til operasjon.  

o En sak gjaldt problematikk om hvorvidt bruk av mye omsorgsressurser overfor en 

vanskeligstilt pasient i post kom i konflikt med rettferdig fordeling av ressurser til alle 

pasienter i samme post. Individualiserte prioriteringer overfor den ene opp mot rettferdig 

prioritering overfor de mange 



o En sak gjaldt slagrammet pasients vegring mot inntak av ernæring 

o To saker gjaldt hver for seg ivaretakelse av pasientens integritet i forhold til presseetiske 

problemstillinger rundt insisterende og pågående mediefokus 

 

Kompetanseutvikling: 
- KEKs medlemmer deltok på SMEs høstkonferanse  

- Nye medlemmer har deltatt på SMEs innføringskurs 

 

Seminarer og informasjonsarbeid:  
Det har i løpet av året vært arrangert ett halvdagsseminar for alle ansatte i sykehuset samt ett 

foredrag på sykehusets åpne ”Fredagsmøte” med presentasjon av klinisk etiske case og KEKs 

behandling av slike saker. 

Halvdagsseminaret hadde som tema:  

"Prioriteringer og roller - mellom kollektivt og individuelt ansvar 

Verdikonflikter i kliniske priorteringer i somatikk og psykisk helsevern"  

 

 

Rammebetingelser 
KEK har hatt en utgiftsramme på ca kr. 50 000.  Sykehuset gir i tillegg et mindre honorar til 

eksternt medlem. 

 

KEK har ikke eget budsjett, men utgifter belastes administrasjonen 

 

KEKs sekretæroppgaver ivaretas innenfor stillingen til den sykehusprest som til enhver tid sitter i 

KEK. 

 

Sluttkommentar 
KEK gjør seg stadig refleksjoner over at det sendes inn relativt får saker. Vi ser at dette selvfølgelig 

ikke henger sammen med at det ikke skulle være behov for løpende etisk refleksjon i den kliniske 

praksis. Det kan heller virke som det å utforme klinisk-etiske dilemmaer til en sak for KEK kan ha 

en høy terskel både tidsmessig og formelt. Behandlere tar kontinuerlig raske beslutninger i 

behandlingen hvor etiske perspektiver er en del av beslutningsprosessen. Det kan virke som at det 

oppleves som at KEK oppfattes som et saksbehandlingsorgan hvor en sak skal være av større 

kompleksitet og at utformingen og oversendelsen dermed skulle være for ressurskrevende. 

 

De som får behandlet saker hos oss opplever imidlertid at det ikke var den formelle 

saksbehandlingen som var av verdi, men den brede refleksjonsprosessen. Denne prosessen ga 

innsenderne et videre perspektiv på de beslutningene som tas i klinikken. De opplevde samtalen 

som klargjørende og som en støtte for den beslutningen de selv må ta. 

 

KEK vil ha fokus på informasjonsarbeid om gevinsten av å drøfte etiske problemstillinger i klinikk, 

både de vanskelige og komplekse sakene, men også ”hverdagsetikken” i den kliniske praksisen. 

KEK er også oppmerksom på at etiske dilemmaer ikke først og fremst skal ”saksbehandles” i et 

overordnet organ fjernt fra klinikk, men at det også må stimuleres til lokale etiske 

refleksjonsgrupper og klinisk-etisk refleksjonskultur i den kliniske praksis der beslutninger fattes. 

Vi er oppmerksomme på SMEs prosjekt med utvikling av lokale refleksjonsgrupper med fokus på 

etisk refleksjon og bruk av tvang i psykiatrien og er spent på hvordan dette kan danne modell for en 

mer hverdagsnær klinisk-etisk refleksjonskultur. Dette som et tillegg til den verdifulle muligheten 

medarbeidere har til å få en sak drøftet i KEK. 

 


