
 

 

 

 
Når kan et medisinsk problem bli et etisk 
problem?  
 Når det oppstår usikkerhet eller tvil om 

hvilken avgjørelse som er den rette.  
 Når det oppstår dilemma eller uenighet.  
 Når man blir konfrontert med vanskelige 

verdivalg eller motstridende interesser. 
 
Hva er kliniske etikk-komitéer (KEK) og hva 
gjør de?  
 Tverrfaglig sammensatte komiteer med 

klinisk kompetanse og kompetanse i klinisk 
medisinsk etikk. 

 Skal bidra til å høyne kompetansen i klinisk 
etikk og bidra til grundig og systematisk 
håndtering av etiske problemstillinger, for 
eksempel gjennom drøftinger, seminarer 
eller utvikling av retningslinjer. 

 
KEK er ikke et klageorgan og har ingen 
sanksjonsmyndighet 
KEK har ingen beslutningsmyndighet når det 
gjelder avgjørelser av medisinsk art, men er 
ment å være en beslutningsstøtte i 
diskusjonen av vanskelige etiske problemer 
i tilknytning til pasientbehandlingen.  
 
KEK har ingen tilknytning til de regionale 
forskningsetiske komiteene.   
  
 
 
 
 
 

 
 
KEK skal:    
 være et forum der klinikere og andre berørte parter 

kan få drøftet konkrete klinisk etiske problemer, eller 
på forespørsel gi råd om hvordan konkrete klinisk 
etiske problemer kan løses 

 utvikle samtale og refleksjon om klinisk etiske 
utfordringer 

 bidra til bevisstgjøring om etiske problemer knyttet til 
ressursbruk og prioritering 

 bidra til at pasienters og pårørendes møte med 
sykehuset blir best mulig 

 
Hvorfor ta kontakt med KEK? 
 For å kvalitetssikre vanskelige etiske beslutninger og 

gi trygghet til dem som må bære ansvaret. 
 For å sikre systematikk og grundighet i en vanskelig 

beslutningsprosess hvor alle aspekter i pasientens 
situasjon bør belyses. 

 For å sette overordnede verdispørsmål på 
dagsordenen og muliggjøre erfaringsutveksling og 
kritisk refleksjon. 

 
Eksempler på temaer drøftet i KEK:  
- unnlatelse eller avslutning av behandling 
- informasjon, kommunikasjon og taushetsplikt 
- pasientautonomi (pasientens rett til selvbestemmelse) 
- prioriteringer 
- bruk av tvang 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hvordan foregår drøftingen? 
Dette skjer på ulike måter, for eksempel ved at 
berørte parter blir invitert til et komitémøte eller 
ved at deler av komiteen deltar på drøftingen i 
avdelingen. Drøftingen skjer gjerne sammen 
med de involverte ansatte, pasient/pårørende 
eller representanter for pasient/pårørende.  
Dersom komiteen blir bedt om å gi et råd, kan 
en drøfting i komiteen alene i etterkant være 
nødvendig.  
 
I drøftingen av et dilemma vil etikk-komiteen 
identifisere og drøfte: 
- det etiske problemet 
- medisinsk og annen relevant informasjon, 
- de berørte parters standpunkter 
- relevante verdier, tidligere praksis, og 
juridiske føringer 
- mulige handlingsalternativer og forsøke å 
komme fram til en mulig løsning. 
 
Hvilke resultater kan man forvente? 
Et mål med drøftingene er å finne akseptable 
løsninger for alle berørte parter, eller 
subsidiært å identifisere hvem som har 
beslutningsansvar og klargjøre 
klagemuligheter. Alle drøftinger i komiteen er 
konfidensielle. Det lages et referat som ikke 
inneholder identifiserbare data om pasienten. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Alle kan henvende seg til KEK 
Henvendelser er frivillige. Det er ingen 
meldeplikt til KEK. 
Tema for drøftingene er konkrete etiske 
problemstillinger knyttet til en enkelt pasient 
eller flere pasienter. 
 
Hvordan kontakte KEK? 
Medlemmene i komiteen kan kontaktes 
personlig, via telefon, epost eller brev. 
Formuler gjerne et konkret etisk dilemma. 
Kasuistikker kan være anonymisert eller basert 
på samtykke fra pasienten.   
 

En drøfting i KEK skal ideelt sett være uhildet. 
Habilitetsvurderinger kan medføre at 
enkeltmedlemmer bør avstå fra å delta i 
drøftingene, eller at saken bør overføres til 
KEK ved annet helseforetak. Ta kontakt med 
komiteen ved spørsmål om medlemmenes 
habilitet.  
 

 
 

Alle helseforetak i Norge er forpliktet til å 
opprette kliniske etikk-komiteer (St. prp. nr. 1 
(2002-2003) og St. prp. nr. 1 (2003 – 2004).  
 
Senter for medisinsk etikk (SME) ved Det 
medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, er av 
Helsedepartementet tildelt ansvaret for 
nasjonal koordinering og fagutvikling for de 
kliniske etikk-komiteene (KEK).  
 
 
 

MEDLEMMER I KEK DPH: 
 

Leder: 

 Tone Torgersen, fag- og kval.koordinator, BUP døgn 
Tone.Torgersen@sykehuset-innlandet.no 
Tlf: 62 58 17 97 
 

Sekretær: 

 Marit Grimstad Hangård, divisjonssekretær, DPH 
Marit.Grimstad.Hangard@sykehuset-innlandet.no 
Tlf: 62 33 33 06 
 

 Liv Hammerstad, avdelingssjef, DPS Gjøvik 
Liv.Hammerstad@sykehuset-innlandet.no 
Tlf: 61 15 71 09 

 

 Olav Nordengen, sykehusprest, SI Reinsvoll 
Olav.Nordengen@sykehuset-innlandet.no 
Tlf: 61 14 76 20 
 

 Mari Skarkerud, spes.utd sosionom, SI Reinsvoll 
Mari.Skarkerud@sykehuset-innlandet.no 
Tlf:  

 

 Tone Pedersen, enhetsleder, SI Sanderud 
Tone.Pedersen@sykehuset-innlandet.no 
Tlf: 62 58 16 88 

 

 Marianne Kristin Nordby, psyk.sykepleier, Alderspsykiatri 
Marianne.Kristin.Nordby@sykehuset-innlandet.no 
Tlf: 62 58 15 45 
 

 Tahir Reza Abdullah, psykologspesialist, TSB 
Tahir.Reza.Abdullah@sykehuset-innlandet.no 
Tlf: 61 14 76 23 
 

 Gentiana Mujaj, psykolog, TSB 
Gentiana.Mujaj@so-hf.no 
 

 Kjell Viggo Eilertsen, brukerrepresentant 
shallwego48@yahoo.no 
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KLINISK ETIKK-KOMITÉ 
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Hva bør gjøres når en psykisk syk pasient 
nekter nødvendig helsehjelp? 

 
Hvordan håndtere uenigheter mellom 

behandlingsteamet og pårørende? 
 

I møte med vanskelige etiske dilemma,  
hva er riktig å gjøre? 

 

 

Kliniske beslutninger kan ofte være 
vanskelige. Klinisk etikk bidrar til 

systematisk og grundig drøfting av etiske 
dilemma i klinikken. 
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