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Notat

Klinisk Etisk Komité indenfor somatik
Sundhedsområdet
Sygehusledelserne drøftede på sygehusledelsesmødet den 8. maj 2012 etableringen af kliniske etiske
komitéer. Sygehusledelserne fandt, at der etableres kliniske etiske komitéer på hver af
sygehusenhederne og med en lokal tovholder. Desuden ser sygehusledelserne, at den viden de
lokaler komitéer opbygger, må deles på tværs af sygehusene via en regional kontaktperson.
På sygehusene skal komitéen have et klinisk fokus med hovedsagligt klinisk personale, sammensat
bredt indenfor faggrupperne og med supplering af ekspertise indenfor det humanistiske område. Her
vil den lokale sygehuspræst være et oplagt valg. Der kan opstå etiske problemstillinger, hvor juridiske
kompetencer må inddrages, disse kan indkaldes fra den lokale administration. For at sikre komitéen
synlighed, en smidig og hurtig sagsbehandling samt en formidling af komitéens arbejde lokalt og til
regionen, udpeges en tovholder. Komitéen refererer direkte til sygehusledelsen.
En klinisk etisk komité kan være sammensat således:
•
•
•
•
•
•
•

Sygeplejersker 2 ( F.eks.: Medicin + Kirurgi)
Læge 2 ( F.eks.: Medicin + Kirurgi)
Jordemoder 1
Portør, Social- og sundhedsassistent 1
Sygehuspræst 1
Evt. Jurist 1
Tovholder 1 (F.eks. Sekretær eller administrator).

Væsentligt for komitéens funktion er, at medlemmerne udover de rent faglige kompetencer, også
besidder kompetencer indenfor etikken. Her er der hensigten, at det nye Dansk Selskab for Klinisk
Etik vil udbyde korte kurser på området.
Det kan ikke udelukkes, at der med fordel kan være lægmandsrepræsentation i de klinisk etiske
komitéer for særligt at matche brugernes/patienternes ønsker og behov.
Desuden kan det på sigt også overvejes, som Psykiatrien i Region Syddanmark har gjort, at udpege
etiske ambassadører på sygehusene, som kan udbrede kendskabet til klinisk etik og arbejdet i den
lokale klinisk etiske komité.
Den viden som de enkelte klinisk etiske komitéer opbygger må deles på tværs af sygehusene. Det kan
ske ved at udpege en regional kontaktperson, der videreformidler relevant viden til sygehusene, men
også til nationalt niveau til Dansk Selskab for Klinisk Etik.
Regionsrådet vil en gang om året blive orienteret om komitéernes arbejde.

