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1. Hva saken gjelder 
 
Klinisk etikk komité (KEK) gir årlig orientering om mandat, sammensetning, innmeldte klinisk 
etiske saksdrøftinger, budsjett, samt prioriteringsområder for 2019 og 2020. For at KEK ved 
Sunnaas sykehus skal oppleves som nyttig og relevant, er det ønskelig at styret kommer med 
spørsmål og innspill.  
 

 

2. Hovedpunkter  
 
Bakgrunn og oppnevning av KEK 

KEK skal utdype forståelsen av etiske dilemmaer i sykehusets kliniske hverdag og være rådgivende til 
beslutningstakere i klinisk etiske spørsmål. KEK er underlagt og oppnevnt av direktøren. Komitéen 
reflekterer klinikkens faglige bredde, pasientgrupper og forskning. Medisinsk og juridisk kompetanse 
inngår. Den medisinske kompetansen ble styrket i 2019, med mål om å ha tilstrekkelig refleksjons-
kompetanse ved prioriteringsspørsmål knyttet til medisinske etiske problemstillinger.  

Mandat og oppgaver 
 
I tråd med Nasjonalt mandat for kliniske etikkomitéer i helseforetak legger KEK SUNHF vekt på å 1) 
Øke den klinisk etiske bevisstheten og kompetansen blant sykehuspersonell, 2) Gi råd i kliniske 
enkeltsaker der det er etiske dilemmaer, og 3) Gi råd til sykehusets ledelse i saker der klinisk-etiske 
spørsmål er berørt.  

Prioriterte arbeidsområder i 2019 var å øke etisk kompetanse i sykehusavdelingene ved å gjøre 
medisinsk etisk refleksjonsmodell (6-trinnsmodellen) utviklet ved Senter for medisinsk etikk, 
Universitetet i Oslo, kjent for alle ansatte, veilede i etiske problemstillinger samt styrke komiteens 
prioriteringskompetanse.  

Aktivitet i 2019 

Det ble avholdt syv møter i KEK, samt fire avdelingsbesøk. KEK behandlet fire saker knyttet til 
taushetsplikt, samtykkekompetanse, og der verdier kom i konflikt (etisk stress).  

Øvrige saker var rekruttering av nye medlemmer, budsjett, årsmelding, årshjul, kvalitetssikring av 
sikker datalagring av KEK-dokumentasjon og videreføring av Etikk-adventskalender.  

Av orienteringssaker ble det gitt informasjon om nybygg SunHF og OU-prosessen (verdier og 
prioriteringer). Begrepene samvalg og prioriteringsetikk ble gjennomgått, herunder sentrale 
dokumenter om prioriteringer i helsevesenet. KEK holdt innlegg på allmøte, for foretaksledelsen, på 
styremøte og klinikkledersamling. KEK v/ medisinsk fagsjef Grethe Månum (nestleder i KEK og 
tidligere leder av KEK) underviste i klinisk etikk og bruk av 6-trinnsmodellen i LIS-utdanning (leger i 
spesialisering).  Seminaret med tema «Samtykkekompetanse og bruk av tvang» blir avholdt høsten 
2020 eller våren 2021.  

KEK-medlemmer har deltatt på Høstmøtet i regi av Senter for medisinsk etikk (SME), og bidro med 
saksfremlegg av etiske dilemmaer knyttet til pasient med locked in-syndrom. Leder deltok på seminar  
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for ledere og sekretærer i kliniske etikk-komitéer. Sekretær deltok på kurset «Veiledning av 
etikkrefleksjon i helsetjenesten», i regi av SME.  

Ressurser, frikjøp og budsjett  

Arbeid i KEK inngår ikke i ordinær arbeidstid for KEK-leder, som fra våren 2019 har et funksjonstillegg 
på kr 25.000,- per år. Sekretær godtgjøres med avspasering en uke per år, og skal ha egen PC. Hvert 
medlem får frigitt tid av sin leder til KEK-møter, forutsatt at det meldes fra om disse i god tid. I KEK 
sin aktivitetsplan for 2020 forutsettes det at budsjett for 2019 videreføres i 2020.  

 Budsjett 2019 Utgifter 2019 Resterende midler pr 
31.12.2019 

KEK leder funksjonstillegg 25 000 19 634  
PC til sekretær 15 000 0  
Deltakelse 8 pers seminar  40 000 8 000  
Honorar foredragsholder 5 000 0  
Adventskalender og div 1 000 590,50  
Sum:  86 000 28 224,50 57 775,5  

 

Handlingsalternativer og plan for 2020 

Selv om mandatet legger tydelige føringer for KEK sine oppgaver, vil det være rom for ulike måter å 
organisere deler av arbeidet på. Hvordan innrette KEK (sammensetning, arbeidsform, aktiviteter og 
prioriteringer), slik at oppgavene løses på en formålstjenlig måte, mest mulig nyttig for sykehuset?  

For 2020 videreføres fokus på prioriteringsetikk og etisk stress. Fra Foretaksledelsen kom det innspill 
om behov for informasjonsarbeid om KEK ut i alle ledd av organisasjonen, og ønske om at KEK 
kommer med innspill når det gjelder Mennesket i møte med teknologi; muligheter og begrensninger 
med digital teknologi i behandling. Å løfte frem positive sekundæreffekter fra KEK sine bidrag fra 
saksdrøfting og avdelingsbesøk (som samarbeid med psykososialt team, debriefinger i 
behandlingsteam i forbindelse med krevende pasientsaker med mål om å motvirke uheldige effekter 
av etisk stress), ble også nevnt.  
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