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Notat

Klinisk Etisk Komite i psykiatrien i Region
Syddanmark
Psykiatrien i Region Syddanmark har som den første region i Danmark etableret en klinisk etisk komite for
det psykiatriske område.
I starten af 2009 nedsatte Psykiatridirektøren en arbejdsgruppe med henblik på at oprette en tværfaglig
klinisk etisk komite for psykiatrien i Region Syddanmark.
Baggrunden for dette tiltag var et ønske og behov fra det kliniske personale i psykiatrien for et forum, der
skaber plads til etisk faglig refleksion og sparring.
Oprettelsen af Klinisk Etisk Komite bygger på den antagelse, at der i det kliniske arbejde i psykiatrien
løbende opstår etiske dilemmaer. I en travl hverdag kan det være svært at finde tid til etiske refleksioner
for den enkelte medarbejder og derfor vil Klinisk Etisk Komites vigtigste opgave være at hjælpe med at
definere og kvalificere dilemmaet og løsningen heraf.
Formålet er med andre ord at etablere et tværfagligt forum til at gennemanalysere og drøfte de etiske
aspekter, der måtte være i forhold til den enkelte patient. Det kan bidrage til at gøre konsekvenserne af
det svære valg mere overskuelige og samtidig klarlægge det værdigrundlag, hvorpå valget træffes.
Komiteen skal understøtte de værdier, psykiatrien bygger på: Respekt, faglighed og ansvar. En Klinisk
Etisk Komite er en naturlig forlængelse af arbejdet med værdier, fordi etikken grunder i værdier.
Samtidig vil en gennemreflekteret beslutning betyde større sikkerhed og tilfredshed i
professionsudøvelsen og vil være med til at sikre, at patientens tarv varetages på bedst mulig måde.
Der er mange dilemmaer i den daglige kontakt med patienter i psykiatrien, både store og små. Som
eksempler på svære beslutninger, medarbejdere kan have gavn af at få vendt i en etisk komite, kan bl.a.
nævnes: Hvilken rådgivning bør man give en svært psykisk syg patient, når denne ønsker at få børn?
Hvad stiller man op som sundhedsperson, når en patient ikke ønsker at inddrage sine pårørende i
behandlingen, også når patienten er 15 – 17 år?
Arbejdsgruppen har i udarbejdelsen af rammerne for Klinisk Etisk Komite inddraget erfaringer fra bl.a.
Norge, hvor det er et lovkrav, at der etableres etiske komiteer på klinisk niveau på alle sygehuse i såvel
somatikken som psykiatrien. I Danmark har 2 somatiske sygehuse indtil videre oprettet sådanne komiteer
og erfaringerne med opstart og drift fra disse er også blevet anvendt aktivt af arbejdsgruppen.
Psykiatriledelsen i Region Syddanmark sendte i november 2009 materialet om oprettelsen af Klinisk Etisk

Komite i høring hos de relevante parter i psykiatrien, herunder MED-udvalg, afdelingsledelser og
pårørendeforeninger.
Tilbagemeldingerne var udelukkende positive.
Arbejdsgruppen har i løbet af marts 2010 været på besøg på alle afdelinger i psykiatriens
hovedfunktionsområder for at informere om formålet med og strukturen af Klinisk Etisk Komite.
Herefter følger en ansøgningsprocedure, hvor medarbejdere i psykiatrien kan indstille sig selv eller blive
indstillet til at blive medlemmer af komiteen. Ved ansøgningsfristens udløb d. 26. marts 2010 var der
modtaget i alt 30 ansøgninger.
Psykiatriledelsen har på baggrund af en indstilling fra arbejdsgruppen udpeget den endelige
sammensætning af komiteen d. 20. april 2010, således at komiteen nu består af 14 medlemmer.
Til udpegningen af den endelige sammensætning er anvendt en række kriterier, der har til formål at sikre
en så bred sammensætning som muligt, så patientgrupper og personalet i psykiatrien bliver repræsenteret
af medlemmerne af komiteen.
Således består komiteen primært af ansatte i psykiatrien, der har en nær tilknytning til klinikken og
samtidig har interesse for og besidder faglig etisk kompetence.
Sekretæren er juridisk uddannet og fungerer som koordinator for komiteens arbejde. Begrundelsen er, at
en jurist er en administrativ person, der kan belyse de lovmæssige områder.
Ud over medarbejderrepræsentanter er en præst udpeget som medlem af komiteen, idet en teolog i kraft
af sin uddannelse har stort kendskab til etiske analyser.
Det kan komme på tale at inddrage andre kompetencer ad hoc, hvis komiteens medlemmer finder det
hensigtsmæssigt for belysning af en sag.
Professor i klinisk psykiatri Thorkil Sørensen er udpeget som formand for komiteen.
Efter et uddannelsesforløb henover foråret/sommeren i år, er der planlagt opstart af sagsbehandling i
komiteen i august 2010. Udover de 14 medlemmer i komiteen, vil der blive udpeget en ambassadør fra
hver afdeling, som skal sørge for at udbrede kendskabet til Klinisk Etisk Komite.

Komiteen samledes for første gang d. 6 – 7. maj 2010 til et opstartsseminar i Middelfart.
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