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Oppnevning, bakgrunn og mandat for komiteen 
Klinisk etikkomitè (KEK) ved Oslo universitetssykehus, Ullevål ble oppnevnt i september 1996 
etter en prosjektperiode på tre år. Komiteen har vært oppnevnt for tre år av gangen, sist 20.01.03. 
Fra 2003 har Helse- og sosialdepartementet bestemt at alle helseforetak skal ha en Klinisk 
etikkomitè (se St.prp nr.1 2002-2003 og St.prp nr 1 2003-2004). 
 
Mandat 
Komiteens mandat er å  
-fremme samtale og refleksjon om etiske problemstillinger knyttet til pasientbehandlingen 
 
-gi informasjon og råd i spørsmål av klinisk, etisk karakter 
 
-bidra til å høyne den kliniske etikk-kompetansen ved sykehuset 
 
-medvirke til å styrke og utvikle gode rammer og rutiner i møte med pasienter og deres pårørende 
 
-være rådgiver i klinisk etikk for administrerende direktør 
 
Helse Sør-Øst kom med forslag til felles mandat for alle KEK i Norge i 2011.  
 
Sammensetning 
Komiteen har i 2011 bestått av en leder og syv medlemmer. Komiteen har hatt to eksterne 
medlemmer: Ett medlem er førsteamanuensis med formell kompetanse i etikk, ett medlem 
representerer pasienter og pårørende. Leder skal ha medisinsk kompetanse. Samlet bør komiteen 
ivareta kompetanse innenfor medisin, helsefag, jus, etikk, samt innsikt i og nærhet til pasient og 
pårørende. Ullevål universitetssykehus startet med fem medlemmer  men har utvidet komiteen til 
syv medlemmer. Dette ble gjort for å sikre en kontinuitet i diskusjonene selv om ikke komiteen er 
fulltallig på alle møter. Videre kan komiteen komme sammen på kort varsel for å drøfte saker 
med avdelingene. I 2011 har komiteen også hatt medlem fra Aker. 
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Arbeidsformer  
Hvem kan fremme saker 
Alle som ønsker det kan fremme saker for KEK.  
 
Møter 
Aker og Ullevål KEK har vanligvis møte en gang i måneden. I 2011 har Ullevål KEK hatt 4 
vanlige møter. Komiteen blitt invitert til 2 møter  med avdelinger ved sykehuset. 
På grunn av sammenslåing av sykehusene i Oslo universitetssykehus har komiteen  arbeidet mye 
med å finne gode måter og organisere KEK-arbeidet på i OUS. Det har vært færre møter enn 
vanlig. 
 
Komiteen har presentert seg i Forum for intensivleger og i Torsdagsmøtet på Kreftsenteret. 
 
Komiteen har gitt uttalelse til høring vedrørende retningslinje: Forhåndsvurdering av å unnlate 
hjerte-lunge-redning. 
 
Deltakelse på seminarer 
Komiteen deltok på seminar: Behandlingsgrenser for barn 
 
Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo arrangerer hver høst seminar for alle 
kliniske etikkomiteer i Norge. KEK fra Oslo universitetssykehus, Aker og Ullevål deltok på 
seminaret i 2011. 
 
Målsetting for 2011 var blant annet  
-finne samarbeidsformer for KEK i Oslo universitetssykehus 
 
Det er viktig at komiteens medlemmer har sitt daglige virke nær pasientene. Det er viktig at 
medlemmene i komiteen aktivt informerer om komiteens arbeid ute i avdelingene blant 
helsepersonellet. De henvendelsene komiteen har får fra helsepersonell starter som regel med 
henvendelse til komiteens medlemmer ute i avdelingen.  
 
Budsjett 

Thor Willy Ruud Hansen, leder av Klinisk etikkomite på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, 
 har tatt på seg arbeidet med å lede koordinering av kliniske etikkomiteer i  
Oslo universitetssykehus.  
Han har kontakt med ledelsen ved sykehuset for å avklare komiteens budsjett for 2012. 
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