
Årsmelding for Klinisk Etikk Komité – Helse Stavanger HF 2012. 
 

 

Mandat: 

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt et nasjonalt mandat for kliniske etikk komiteer 

(KEK). Mandatet blir lagt til grunn også for KEK`s arbeid ved Helse Stavanger HF.  

 

Klinisk etikk-komité ved Helse Stavanger HF skal være et forum der ledelsen og ansatte kan 

drøfte klinisk etiske problemstillinger knyttet til sykehusets kliniske virksomhet. Komiteen 

skal delta aktivt i etikksatsingen i Helse Stavanger HF og bidra til bevisstgjøring om etiske 

problemer knyttet til ressursbruk og prioritering.  

 

Klinisk etikk komité er ikke noe klageorgan og har ingen sanksjonsmulighet. Klinisk etikk 

komité har ingen beslutningsmulighet når det gjelder avgjørelser av medisinsk art, men er 

ment å være en beslutningsstøtte i diskusjon av vanskelige etiske problemer i tilknytning til 

pasientbehandlingen. 

 

Organisering 

Komiteen består av representanter fra de forskjellige divisjonene i Helse Stavanger HF. 

Komiteen skal ha en uavhengig stilling i helseforetakets organisasjon, nye medlemmer 

oppnevnes av adm. direktør, leder og medlemmene oppnevnes for 3 år om gangen med 

mulighet for forlengelse. Nytt i 2012 er at Komiteen, i henhold til mandatet, har fått egen 

sekretær, Kjetil Moen. Dette er blitt gjort mulig gjennom omdisponering av midler i FFU.  

 

Sammensetning av komiteen 

Komiteen har i 2012 bestått av følgende medlemmer: 

 

Leder: Sølve Braut, fagsjef/jurist FFU   

 Gunn Aadland, overlege, Kvinne-Barnedivisjonen 

 Leif Lie-Bjelland, sykehusprest, FFU 

 Margot Asheim, sykepleier, Kirurgisk divisjon – gikk ut av komiteen 1.juli 2012. 

 Ståle Barvik, overlege, Medisinsk divisjon 

 Hanne Espeland Meling, Spesialsykepleier, Medisinsk divisjon 

 Svein Tinnesand, brukerutvalget 

Terese Svihus, seksjonsradiograf, Divisjon for medisinsk service 

Bente Rossavik, fagutviklingssykepleier, Kirurgisk divisjon 

Hanne Westly Dahl, psykolog, Psykiatrisk divisjon (permisjon fra september 2012) 

Gry Sautter, overlege, Divisjon for medisinsk service 

Kjetil Moen, sykehusprest og sekretær 

 

Komiteen er utpekt for 3 år, fra og med 2012. 

 

Arbeidsform 

Ledelsen og ansatte i Helse Stavanger HF kan henvende seg til komiteen. Men komiteen er 

også åpen for at andre kan be om komiteens vurderinger i etiske spørsmål. Saker mottas 

fortrinnsvis skriftlig, sakene kan i tillegg utdypes muntlig for komiteen. Nytt i 2012 er at 

”kontaktskjema” som kan benyttes ved innmelding av saker. Dette finnes på KEK`s nettside 

og er utviklet for å gjøre det enklere å melde inn saker. Komiteens medlemmer kan selv 

bringe inn saker. Det skrives referat fra møtene og avgis årsmelding. Møtene holdes ca. en 



gang pr måned. KEK gir råd i konkrete etiske spørsmål og bruker prosedyrer for etisk 

problemløsning i behandling av saker.  

 

Aktiviteter 

I 2012 har det vært avholdt 7 ordinære møter i komiteen og 1 ekstraordinært. Når det gjelder 

behandlede enkeltsaker, se under.  

 

Sekretær deltok på det nasjonale høstmøtet for kliniske etikk-komiteer.  

To av medlemmene i komiteen har deltatt på innføringskurset i medisinsk etikk i regi av 

Senter for medisinsk etikk, UiO. 

 

For å gjøre komiteen og dens arbeid mer kjent ble det laget en egen informasjons sak for 

Intranett. I tillegg er det utviklet et kontaktskjema som skal gjøre det enklere å sende inn 

saker. 

 

 

Saker behandlet i komiteen 

Eksempler på noen enkeltsaker behandlet 2012:  

 

 Sak fra Medisinsk divisjon angående flytting av pasienter, ofte i livets siste fase, 

mellom avdelinger internt på sykehuset, blant annet «utskrivningsklar posten», og ut i 

kommunen. Slik hyppig flytting opplevdes uverdig for pasientene. Saken ble 

behandlet av KEK som mente at sykehuset, som opplever stor tilstrømning av 

pasienter har behov for å lage en god og hensiktsmessig pasientflyt i sykehuset, men at 

slike flyttinger burde begrenses i størst mulig grad, ikke minst for de mest sårbare 

pasientene. Selv om en må akseptere at det finnes et slikt system for pasientflyt, må 

det likevel foretas individuelle vurderinger i forhold til den enkelte pasient. En slik 

vurdering må etter KEKs vurdering gjøres av kompetent personalet basert på 

kunnskap om pasientens situasjon, hvor også pasientens, eventuelt pårørendes ønsker 

tas med i vurderingen.   

 

 Sak fra Divisjons for intern service angående hvorvidt ansattes tatovering kan ha 

betydning for pasientkontakt og arbeidsforhold. Komiteen mente at symbolbruk i form 

av tatoveringer etc. kan ha en etisk dimensjon relatert til pasientbehandlingen. KEK 

mente likevel at problemstillingen først og fremst er en ledelsessak, der det er opp til 

foretakets ledelse og i første omgang å ta stilling til hvor grensene for akseptabel 

symbolbruk skal gå. Saken ble derfor ikke tatt opp til endelig behandling i KEK.  

 

 

Målsetninger for arbeid i 2013 

Den viktigste oppgaven for KEK i det neste året er å arbeide for at komiteen blir enda mer 

brukt som en del av foretakets kvalitets- og etikkarbeid, og motta enda flere saker. For å nå 

dette målet vil vi:  

 Presentere KEK i sykehusets ulike kvalitetsråd i løpet av våren 2013. 

 Arbeide for økt etisk bevisstgjøring blant ansatte, og andre, blant annet gjennom  

Etikk seminar for alle ansatte med Inge Lønning 10. april 2013. 

 

 

Regnskap og budsjett 

Eventuelle utgifter til kurs etc. dekkes foreløpig over prestetjenestens budsjett.  


