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Hvordan kontakte Klinisk etikk-komité?
 
Sykehusets ansatte, pasienter, pårørende og 
brukerorganisasjoner kan fremme saker for Klinisk etikk-komité.

 

 
For ansatte som ønsker å ta kontakt med komitéen gjelder 
følgende hovedregel: Alle etiske problemstillinger drøftes 
med nærmeste leder og meldes til komitéen via

 
Saker meldes skriftlig til KEKs kontaktperson på 
Sunnaas sykehus HF: 
 
Sykehuspresten
Sunnaas sykehus HF
1450 Nesoddtangen
 
e-mail: grethe.hummel@sunnaas.no

 KLINISK ETIKK-KOMITÉ (KEK)
Ved Sunnaas sykehus HF 

 avdelingsleder.



Hva er Klinisk etikk-komité?
 
Det vil alltid være etiske problemstillinger å forholde seg til  
i helsevesenet. Det gjelder også innen rehabiliteringsmedisin. 
For å imøtekomme det økte behovet for etisk refleksjon i 
helsevesenet, skal alle helseforetak ha egne kliniske etikk-
komitéer (KEK). KEK skal fungere som et diskusjonsforum 
og et sted å søke råd når etiske problemer dukker opp. 
 
Aktuelle etiske dilemmaer for helsepersonell kan være 
knyttet til spørsmål som 

 • hvem man skal tilby behandling? 
 • hvordan gjøre det beste for pasienten samtidig som   

 man skal forvalte offentlige goder og forholde seg til 
  regelverket? 
 • hvordan balansere kravet  mellom lojalitet til pasienten 
  og sykehusets ressurser?      

 
Også pasienter og pårørende kan oppleve etiske dilem-
maer under oppholdet på sykehuset. 
Etiske dilemmaer kan være
• tilfeller der pasienten ikke er i stand til å ivareta egne 
 interesser, for eksempel etter hjerneskade
• i hvilken grad pårørende skal være involvert og informert 
 
Klinisk etikk-komité på Sunnaas sykehus HF er en tverr-
faglig sammensatt gruppe med kompetanse innen klinisk 
arbeid og etikk. Medlemmene i komitéen er representanter 
for sykehusets fagområder, foretaksledelsen, ansattes tillits-
valgte, sykehusprest og brukerrepresentant.
 
Universitetet i Oslo har ansvar for koordinering og  
kompetanseutvikling av alle landets KEK’er.

 

Mandat for Klinisk etikk-komité  
 
Klinisk etikk-komité ved Sunnaas sykehus HF skal: 
 
• Bidra til økt evne i sykehuset generelt til å identifisere, 

analysere og løse klinisketiske problemer. 
• I situasjoner der ingen løsninger synes opplagte: Være 

et forum der etisk vanskelige problemer kan diskuteres 
før beslutninger tas.   

• Drøfte og analysere beslutninger som har skapt konflikt 
eller blitt kritisert av en eller flere av de impliserte. 

• Arbeide for økt bevissthet overfor etiske spørsmål hos 
alle sykehusets ansatte og gjøre det lettere for klinikere 
å begrunne oppfatninger. 

• Legge vekt på pasient- og pårørendeperspektivet i sitt 
arbeid. 

• Utarbeide retningslinjer for håndtering av etisk vanske-
lige situasjoner. 

• Arrangere aktuelle etikkseminarer for sykehusets  
ansatte.

 
 
KEK er ikke et klageorgan og har ingen sanksjonsmyndighet. 
KEK har heller ingen beslutningsmyndighet når det gjelder 
avgjørelser av medisinsk art. Komitéen fungerer ikke som 
en etisk domstol, men som et rådgivende organ. 
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