
   Mandat: 
Klinisk etikkutvalg ved St. Olavs Hospital 
HF skal bidra til å sikre kvalitet i arbeidet 
med etiske spørsmål knyttet til 
pasientrettet virksomhet ved sykehuset 
ved å: 
- bidra til etisk bevisstgjøring og debatt i 
pasientrettet arbeid 
- være kontaktorgan og forum for 
kartlegging og drøfting av etiske dilemma 
- gi råd i konkrete saker som bringes inn 
for utvalget 
- gi generell veiledende informasjon om 
medisinsk etiske spørsmål 
- utvikle og samle kompetanse om etiske 
spørsmål  knyttet til pasientrettet  
virksomhet 
- anvende og bevisstgjøre sykehusets 
kjerneverdier 
- vurdere og påpeke etiske konsekvenser 
knyttet til pasientbehandlingen på 
utøvende klinisk nivå, dersom prioritering 
og fordeling av ressurser oppleves 
uhensiktsmessig. 
 
 
Kontaktpersoner: 
- Sjefsykepleier Grete O. Samstad 
(leder) 
Tlf.: 73 86 81 01 / 958 27 197 
E-post: Grete.Samstad@stolav.no 
- Konsulent Maybel Gjesdal (sekretær) 
Tlf.: 73 86 11 75 / 971 44 409 
E-post: Maybel.Gjesdal@stolav.no 
 
 
 
Adresse: St. Olavs Hospital HF 
Olav Kyrres gate 6 
Olav Kyrres gate 17 

 7006 Trondheim 
 
 
 

             Medlemmer: 
   Grete O. Samstad 
    - Helsefaglig sjef, dir. stab, Enhet for 

helsefag, utdanning og strategi, St. Olavs 
Hospital, leder i utvalget 

   Øyvind Taraldset Sørensen 
    - Hovedprest, St. Olavs Hospital 
   Marie Aakre 
   - Sykepleier, St. Olavs Hospital, leder av NSFs 

faglig etisk råd 
   Johan-Arnt Hegvik 
   - Overlege, Avd. for anestesi og akuttmedisin, 

St. Olavs Hospital 
   Kåre Selsås 
   - Overlege, Hjertemedisinsk avd., St. Olavs 

Hospital 
   Ragnfrid Røvde Solberg 
    - Kvalitetsrådgiver, Divisjon Psykisk helsevern, 

St. Olavs Hospital 
   Per Knutsen 
    - Overlege, Divisjon Psykisk helsevern, St. 

Olavs Hospital 
   Henrik Sandbu 
   - Overlege, Klinikk for ortopedi og revmatologi, 

St. Olavs Hospital 
   Maybel Gjesdal 

- Konsulent, dir. stab, Enhet for helsefag, 
utdanning og strategi, St. Olavs Hospital, 
sekretariatsfunksjon i utvalget 

Randi Birgitte Salvesen 
- Avdelingssykepleier, Barne- og 

Ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital 
Astrid Alstad 
- Pensjonist, Pasient/pårørende representant 
Liv Marit Løkken 
- Pasient/pårørende representant 
 

       
 
  

 

 

 
• Helhet 
• Likeverd 
• Respekt 
• Medbestemmelse   
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Når er det riktig å avslutte behandling på en  
alvorlig kreftsyk pasient? Hva bør gjøres når 
en psykisk pasient nekter nødvendig 
helsehjelp? Nårer er det riktig å kutte væsken 
til døende pasienter? Hvordan hådtere 
uenigheter mellom behandlingsteamet og på 
pårørende? I møte med vanskelige etiske 
dilemma, hva er riktig å gjøre? 
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Klinisk etikkutvalg tilbyr 
etikkrådgivning ved vanskelige 
avgjørelser. 
 
Kliniske beslutninger kan ofte være 
vanskelige. Klinisk etikk bidrar til 
systematisk og grundig drøfting av 
etiske dilemma i praksis. 
 
Når kan et klinisk problem bli et etisk 
problem? 
Når det oppstår usikkerhet eller tvil om 
hvilken avgjørelse som er den rette. Når 
det oppstår faglige/etiske dilemma eller 
uenigheter. Når man blir konfrontert med 
vanskelige verdivalg eller motstridende 
interesser. 
 
 
Hva er klinisk etikkutvalg (klinisk etikk-
komité) og hva gjør det?  
- tverrfaglig sammensatte komiteer med 
bred klinisk kompetanse og kompetanse i 
anvendt klinisk etikk, 
- en adresse for personalets etiske 
dilemma som både skal bidra til å høyne 
bevissthet og kompetanse i klinisk etikk, 
og til grundig og systematisk håndtering av 
etiske problemstillinger. 
Dette kan for eksempel skje gjennom 
ledelse av etiske drøftinger i klinikkene, 
seminarer eller utvikling av retningslinjer. 
 
Klinisk etikkutvalg er ikke et klageorgan 
og har ingen sanksjonsmyndighet.  
Klinisk etikkutvalg har ingen 
beslutningsmyndighet når det gjelder 
avgjørelser av faglig medisinsk art, men er 
ment å være;  
en beslutningsstøtte i diskusjonen av 
vanskelige etiske spørsmål i tilknytning 
til pasientbehandling.  

Klinisk etikkutvalg har ingen tilknytning til de 
regionale forskningsetiske komiteene. Klinisk 
etikkutvalg er et offentlig forvaltningsorgan 
og må følge de gitte føringer. 
 
Klinisk etikkutvalg skal: 
- være et forum der klinikere og andre 
berørte parter kan få drøfte konkrete klinisk 
etiske problemer prospektivt eller 
retrospektivt, eller på forespørsel gi råd om 
hvordan konkrete klinisk etiske problemer kan 
løses, 
- utvikle samtale og refleksjon om klinisk 
etiske spørsmål, 
- bidra til bevisstgjøring om etiske spørsmål 
knyttet til ressursbruk og prioriteringer, 
- bidra til at pasienter og pårørende blir møtt 
med respekt, helhet, likeverd og 
medbestemmelse. 
 
 
Hvorfor ta kontakt med klinisk etikkutvalg? 
- for å kvalitetssikre vanskelige etiske 
beslutninger og gi trygghet og støtte til dem 
som må bære ansvaret, 
- for å sikre systematikk og grundighet i 
vanskelige beslutningsprosesser hvor alle 
aspekter i situasjonen bør belyses, 
- for å sette overordnede verdispørsmål på 
dagsorden og muliggjøre erfaringsutveksling og 
kritisk refleksjon. 
 
 
Hvem kan henvende seg og fremme saker til 
klinisk etikkutvalg? 
Alle kan henvende seg til klinisk etikkutvalg; 

• ansatte 
• pasienter 
• pårørende 

Henvendelser er frivillige. Det er ingen 
meldeplikt til klinisk etikkutvalg. 
 
 

Hvordan kontakte klinisk etikkutvalg? 
Klinisk etikkutvalg har eget sekretariat som 
kan kontaktes personlig, over telefon, e-post 
eller brev. Kasuistikker skal være anonymisert 
eller basert på samtykke fra pasienten. 
 
En drøfting i klinisk etikkutvalg skal 
ideelt sett vært uhildet. 
Habilitetsvurderinger kan medføre at 
enkeltmedlemmer bør fratre, eller at 
saken bør overføres til en klinisk 
etikk-komité ved et annet 
helseforetak. Ta kontakt med 
utvalget ved spørsmål om 
medlemmenes habilitet.  
 
 
Bakgrunn for klinisk etikkutvalg 
(kliniske etikk-komiteer): 
Prosjektet om kliniske etikk-komiteer 
ble startet i 1993. St. Olavs Hospital 
Var det første sykehuset i landet som 
i 1998 på eget initiativ opprettet et 
klinisk etikkutvalg, og pr. 01.01.06 var 
det etablert 38 kliniske etikk-
komiteer i Norge. Alle helseforetak i 
Norge er forpliktet til å opprette 
klinisk etikk-komité. (St. prp. nr 1 
(2002-2003) og St. prp. nr 1 (2003-
2004)).  
 
 
Seksjon for medisinsk etikk ved Det 
medisinske fakultet, Universitetet i 
Oslo, er av Helsedepartementet 
tildelt ansvaret for nasjonal 
koordinering og fagutvikling for de 
kliniske etikk-komiteer (KEK). For mer 
informasjon om KEK: 
http://www.med.uio.no/iasam/sme/ke
k/index.html 
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