
KLINISK ETIKKOMITE VED
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HVORDAN KOMME I KONTAKT MED OSS?

Henvendelser skjer fortrinnsvis til komiteens leder,
eventuelt til komiteens øvrige medlemmer. Saker som
meldes komiteen skal normalt også meddeles avdeling-
ens ledelse. Saker kan meldes både skiftlig og muntlig.



MANDAT

Klinisk etikkomite skal bidra til klinisk etisk refleksjon, bevisstgjøring og
kompetanse ved å:

• Utvikle og samle kompetanse om medisinsk etiske problemstillinger.
• Være forum for kartlegging og drøfting av etiske dilemma som 

fremmes for utvalget.
• Gi råd i konkrete saker som bringes inn for utvalget.
• Bidra til etisk bevisstgjøring og debatt i pasientrettet arbeid.
• Gi generelt veiledende informasjon om medisinske etiske spørsmål.

HVA ER KLINISK ETIKK?

Klinisk etikk er en fellesbetegnelse på holdninger, verdier og normer
som bør regulere helsepersonels yrkesutøvelse. Klinisk etikk omfatter
skrevne og uskrevne regler for adferd i klinisk arbeid. Den bygger på
humanistiske verdier og normer, slik det blant annet kommer til uttrykk 
i FN’s menneskerettighets-deklarasjon av 1948.

Klinisk etikk bør påvirke valg hvor ulike verdier må veies opp mot hverandre.



ARBEIDSOMRÅDER

Komiteen skal ikke avgjøre vanskelige etiske
dilemma, men sørge for en bred og åpen 
drøfting. Dette kan gi kunnskap til hjelp i lignende
situasjoner seinere.

Komiteen er rådgivende i etiske spørsmål. Den er et forum for 
diskusjon av vanskelige problemer i situasjoner der ingen løsning
synes opplagt, både før beslutning tas – og i ettertid.

Komiteen vil bidra til å øke etisk kompetanse i helsefaglige spørsmål,
ved å arrangere seminarer, undervisning etc.

Drøftingene kan skape økt bevissthet rundt etiske spørsmål og gjøre
det lettere for avdelingene og den enkelte å begrunne sin oppfatning.



MEDLEMMER

Jørgen Hansen, overlege anestesi, smerteklinikken,
leder for klinisk etikkomite

Berit Støre Brinchmann, sykepleier/dr. philos/
undervisningsdosent, Høgskolen i Bodø, 
etikkrådgiver/sektretær for klinisk etikkomite

Rolf Schjem, sykehusprest

Otto Mathisen, fagdirektør, psykiater

Gyro Aas Herder, overlege, barneavdelingen

Berit H. Sivertsen Sørvig, psykologspesialist, 
barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Svein E Utne, jurist/ rådgiver, fagavdelingen

Rigmor Hauan, kvalitetssjef, fagavdelingen

Ingunn Lie Mosti, avdelingssjef, kirurgisk avdeling

Hellfrid Storvik, onkologisk sykepleier, enhet for 
kreft og lindrende behandling, medisinsk avdeling


