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Mandat for Klinisk Etikk Komite 

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt et nasjonalt mandat for kliniske 
etikk komiteer. Her er noen hovedpunkter:

• Klinisk etikk komité skal være en beslutningsstøtte i diskusjon av 
vanskelige etiske problemstillinger i tilknytning til pasientbehandlingen. 

• Komiteen består av representanter fra de forskjellige divisjonene i 
helseforetaket. 

• 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. 

• KEK er ikke noe klageorgan og har ingen sanksjonsmulighet. Komiteen 
har heller ingen beslutningsmulighet når det gjelder avgjørelser av 
medisinsk art.

http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/nasjonalt-mandat-kliniske-etikkomiteer-helseforetak.pdf


Sammensetting av Klinisk Etikk Komite, 
Helse Stavanger

Komiteen har i 2014 bestått av følgende medlemmer:

Leder: Sølve Braut, fagsjef/jurist FFU 
• Leif Lie-Bjelland, sykehusprest, FFU
• Ståle Barvik, overlege, Medisinsk divisjon
• Hanne Westlye Dahl, psykologspesialist, Psykiatrisk divisjon
• Odd Eskildsen, brukerutvalget
• Inge Jøran Hagen, overlege, Kvinne-Barnedivisjonen
• Hanne Espeland Meling, spesialsykepleier, Medisinsk divisjon
• Bente Rossavik, fagutviklingssykepleier, Kirurgisk divisjon
• Gry Sun Sautter, overlege, Divisjon for medisinsk service
• Therese Svihus, seksjonsradiograf, Divisjon for medisinsk service
• Kjersti Wathne, avdelingssykepleier ved Lungeavdelingen, Medisinsk divisjon*
Kjetil Moen, sykehusprest, har vært sekretær for utvalget
*  Kom inn i komiteen i mai 2014



- Komiteen skal delta aktivt i etikksatsingen i Helse 
Stavanger HF og bidra til bevisstgjøring om etiske 
problemer knyttet til ressursbruk og prioritering 

I 2014 gjennomførte komiteen to etikk seminar for alle 
ansatte. Begge var godt besøkt og avfødte gode 
tilbakemeldinger. Dette er en god måte for KEK å gjøre 
seg gjeldende på i organisasjonen. Vi ønsker derfor å 
etablere åpne etikk seminar som et fast tilbud til ansatte i 
Helse Stavanger.

Klinisk Etikk Komite skal stimulere til 
etisk refleksjon i organisasjonen



Vårseminar 2014



Høstseminar 2014



Internseminar med Ingrid Miljeteig

I forkant av mini seminaret gjennomførte KEK et halvdags 
internseminar for egne medlemmer. Her inviterte vi Ingrid Miljeteig 
fra KEK Helse Bergen til erfaringsutveksling. Miljeteig er utdannet 
lege og har doktorgrad i prioriteringsetikk. Hun delte erfaringer 
fra KEK Haukeland sitt arbeid, samt  introduserte oss 
for et etikkverktøy (ASKME) som hun har utviklet. 



- Klinisk etikk-komité ved Helse Stavanger HF skal være 
et forum der ledelsen, ansatte og pasienter kan drøfte 
klinisk etiske problemstillinger knyttet til sykehusets 
kliniske virksomhet

Vi ser en nedgang i antall saker i forhold til 2013. Det er 
usikkert hva som er årsaken til dette, men vi finner at 
tendensen ikke er unik for vår KEK. Vi ønsker å arbeide 
aktivt og kontinuerlig for å identifisere og bygge ned 
tersklene for å løfte inn saker til komiteen. 

Færre kliniske saker til komiteen



KEK har fått flere henvendelser fra helsepersonell i kommunene i løpet av året. Selv 
om ingen av henvendelsene har endt opp som saker i komiteen så har vi måtte ta 
stilling til om dette er saker som hører inn under vår komite. 

At KEK Helse Stavanger har fått flere slike henvendelser kan være uttrykk for at det er 
flere tilsvarende saker som krever oppmerksomhet og etisk refleksjon, at det er et 
kompetansebehov i forhold til hvordan forstå og bruke veiledere, samt en mangel på 
egnede diskusjonsforum ute i kommunene. Vi tenker at med kortere liggetid på 
sykehus vil denne type saker potensielt øke i omfang. 

Viktigheten av lokale kommunale komiteer som har inngående lokal kunnskap kan ikke 
undervurderes. Samtidig kan dette være henvendelser som hører hjemme i KEK 
Helse Stavanger, da de kan være relatert til behandling på sykehuset eller behov for 
bistand fra sykehuset. Komiteen er derfor åpen for å vurdere henvendelser fra 
kommunen, men at man da vil legge vekt på at henvendelsen hvor det er behov for 
bistand fra sykehuset. 

Forespørsler fra kommunene



I løpet av 2014 ble KEK Helse Stavanger kontaktet av både SAFER
og Helse Bergen med spørsmål om samarbeid. Førstnevnte 
inviterte oss til å være drivende kraft i en etikk satsing rettet mot 
helsepersonell. Sistnevnte inviterte oss med inn i et større strategisk 
forskningsprogram, hvor målet var gjennomføring av 
implementerings studier innen klinisk etikk. 
Vi vurderte begge forespørslene grundig. I forhold til SAFER så fant 
vi at vi ikke hadde kapasitet til å ta på oss en drivende rolle i 
prosjektet. Forskningsprosjektet ble bestemt utsatt til neste runde, 
men i forlengelsen av prosessen er det tale om etablering av klinisk 
etikk som et strategisk forskningsområde i Helse Vest, samt 
etablering av et regionalt nettverk av KEK komiteer. 

KEK er ønsket som samarbeids 
partner



I 2014 var KEK Helse Stavanger høringsinstans i to 
saker. Komiteen hadde en grundig diskusjon av utkastet 
til «Retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase», 
utarbeidet av Legeforeningen. Videre kom vi med innspill 
til «Rutine ved nektelse av blodoverføring», en lokale 
retningslinje for Helse Stavanger. 

KEK som høringsinstans

http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Publikasjoner/Retningslinjer/


Senter for medisinsk etikk (SME) er tillagt ansvaret for 
nasjonal koordinering og fagutvikling av de kliniske etikk-
komiteene (KEK). Dette innebærer at SME bistår komiteene 
ved etablering og gir tilbud om kompetanseutvikling. I tillegg 
arbeider SME med erfaringsutveksling, kvalitetssikring og 
forskning. I løpet av 2014 deltok representanter fra KEK, 
Helse Stavanger på følgende arrangement i regi av SME:
• Innføringskurs: Praktisk etikk i helsetjenesten 
• Nasjonalt høstseminar for kliniske etikk-komiteer i 

spesialisthelsetjenesten

Senter for Medisinsk Etikk 

http://www.med.uio.no/helsam/om/organisasjon/avdelinger/sme/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/kommunehelsetjenesten/arrangementer/2015/innforingskurs-2015.html


I 2015 ønsker KEK å
• arbeide for at komiteen 

blir enda mer brukt som 
en del av foretakets 
kvalitets- og etikkarbeid

• motta enda flere 
enkeltsaker. 

• videreføre og 
videreutvikle mini etikk 
seminaret, for å bidra til 
økt bevisstgjøring om 
etikk i organisasjonen. 

Klinisk Etikk Komite i 2015



• Nasjonal veileder for beslutningsprosesser for 
begrensning av livsforlengende behandling hos 
alvorlig syke og døende, Helsedirektoratet, 
2013

Nyttig lenke

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/beslutningsprosesser-ved-begrensning-av-livsforlengende-behandling/Sider/default.aspx


Opplever du etiske dilemmaer som del av din 
arbeidshverdag? Ta kontakt med Klinisk Etikk 
Komite, Helse Stavanger for å få støtte og flere 
perspektiv!

Kontaktpersoner: 
Sølve Braut, Leder
Kjetil Moen, Sekretær

Ta kontakt!

http://www.helse-stavanger.no/no/FagOgSamarbeid/Sider/Etikk.aspx
mailto:soelve.braut@sus.no
mailto:kjetil.moen@uis.no
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