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KEKs intranettside finner du under ”Verdiportalen” 

 – blå vimpel, ikon kalt ”Verdier” 

 

 

Klinisk etikk-komité (KEK) tilbyr etikkveiledning. 

Vi møter etiske utfordringer og dilemmaer hver eneste dag i vår kliniske 

virksomhet. Det kan være problemstillinger knyttet til hvordan kommunisere i 

krevende situasjoner eller hvordan skape trygghet i situasjoner der pasienters 

og pårørendes mistillit er åpenbar. Dessuten blir hverdagen stadig mer 

kompleks. Dette merkes i somatikken så vel som i psykiatrien. Aldri før har vi 

kunnet stille så mange diagnoser, behandle så mange lidelser og forlenge livet 

til så mange så lenge. Aldri før har så mange avanserte utrednings- og 

behandlingsmetoder vært tilgjengelige. Ofte er det også mange aktører rundt 

samme pasient. Pasienter har fått egne definerte rettigheter og 

behandlingspersonalets autoritet er mindre enn tidligere. Mediene følger nøye 

med. Helsearbeidere jobber under press og må ta kompliserte avgjørelser. 

Samtidig er det et økende sprik mellom det medisinsk mulige og det 

økonomisk gjennomførbare.  

 

I denne hverdagen kan det være nyttig å ha 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 alle ansatte og for pasienter og 

pårørende. Alle er velkomne til å ta kontakt, muntlig eller skriftlig, for å legge 

fram en sak eller drøfte hvorvidt en problemstilling skal fremmes som sak.  

 

 

Hva er Klinisk etikk-komité? 

Klinisk etikk-komité på Lovisenberg Diakonale Sykehus er tverrfaglig 

sammensatt og består av personer med både klinisk kompetanse og kompetanse 

i etikk. Det er et krav fra de regionale helseforetakene at alle helseforetak har 

en KEK. KEK på vårt sykehus ble opprettet høsten 2004.  

 

Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo har ansvar for koordinering 

og kompetanseutvikling i alle landets KEKer. 

 

KEK fungerer som et uavhengig forum for fri diskusjon og støtte rundt 

vanskelige klinisk-etiske avgjørelser. KEK er ikke et klageorgan og har ingen 

sanksjonsmyndighet når det gjelder avgjørelser av medisinsk art. Den er ingen 

etisk domstol og har ingen tilknytning til avviksbehandlingen i sykehuset eller 

de regionale forskningsetiske komiteene. 

 

 

Slik arbeider Klinisk etikk-komité: 

 KEK tilbyr et forum for strukturert refleksjon rundt etiske sider ved 

beslutninger i klinisk praksis. 

 

 KEK har utviklet en mal for, og er trenet i, en slik strukturert samtale 

  

 KEK arbeider systematisk med egen kompetanseutvikling for å kunne 

gjøre et godt arbeid i sykehuset. KEK har tilknyttet fagetiker og kan 

innhente veiledning fra Senter for medisinsk etikk, UiO.  

 

 KEK arbeider for å øke den etiske kompetanse i sykehuset generelt. Dette 

gjør vi for eksempel gjennom temamøter og seminarer for sykehusets 

ansatte. 

 

 

KEK skal: 

 Være et kvalifisert og tverrfaglig forum hvor involverte og berørte kan 

drøfte etiske problemer fra klinisk praksis. Drøftelsene kan være både i 

forkant av en vanskelig situasjon eller i etterkant. Metoden vil være 

strukturerte samtaler som kan tydeliggjøre valgmuligheter og etiske 

implikasjoner av mulige løsninger.  

 

 Ha spesiell oppmerksomhet rettet mot sammenhengen mellom ressursbruk 

og prioriteringer.  

 

 Bidra til bevisstgjøring om ansattes atferd og holdninger overfor pasienter, 

pårørende, samarbeidspartnere og kollegaer.  
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Medlemmer  

 Anders Smith - Seniorrådgiver, Helsedirektoratet. Lege. Leder 

av KEK; smi@helsedir.no.  

 Eirik Os - Sykehusprest, sekretær i KEK; eirik.os@lds.no.  

 Kari Langaard - Klinisk sosionom, ph.d., Nic Waals Institutt.  

 Morten Magelssen - Lege/stipendiat, Klinikk for 

medisin/Senter for medisinsk etikk, UiO.  

 Hanne Rusten Solås – Avd.spl., Kirurgisk poliklinikk.  

 Pamela Åsten - Logoped, TAKO-senteret.  

 Küllike Kask - Overlege, Lovisenberg DPS.  

 Marcus Lund Frølich - Overlege, Klinikk for medisin.  

 Marit Helene Hem – Ph.d., forsker, Senter for medisinsk 

etikk, UiO. Ekstern fagperson  

 Trine Sortland Triumf - Intensivsykepleier, Klinikk for 

medisin. 

 Eva Høili – Representant for Brukerutvalget 

 

Saker sendes til: etikk@lds.no 

Ordinær post: sykehusprest Eirik Os (sekretær) 

LDS, 0440 Oslo. 

Tlf: 23225425 
 

Mer informasjon:  

Senter for medisinsk etikk, UiO:  
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/ 
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