Fakta om Klinisk Etisk Komite i Psykiatrien i Region Syddanmark
Klinisk Etisk Komite indledte officielt sit arbejde den 1. august 2010.
Komiteen vil holde 10 møder om året, hvor det vil det være muligt at få belyst sager med
etiske aspekter.
Klinisk Etisk Komite består af 14 medlemmer.
Næsten alle psykiatriens faggrupper er repræsenteret i komiteen. Herudover er der en
teolog, en magister i idehistorie og en jurist blandt medlemmerne.
Medlemmerne har i løbet af foråret været igennem et uddannelsesforløb, hvor de blandt
andet har arbejdet med den etiske refleksionsmodel, som skal lægge til grund for
sagsbehandlingen.
Den etiske refleksionsmodel:
• Hvad er det etiske problem?
• Hvad er fakta i sagen?
• Hvem er de berørte parter, og hvad er deres interesser?
• Relevante værdier, etiske principper og juridiske aspekter
• Mulige handlingsalternativer
Gennem komiteens sagsbehandling, rådgivning og undervisning er det håbet at øge de
etiske kompetencer hos alle medarbejdere.
Det betyder, at medarbejderne får mere sikker grund under fødderne, når de står over for
at skulle træffe en svær beslutning. Eller de kan efterfølgende få en vurdering af, hvordan
de også kunne have handlet.
Medarbejderne kan også henvende sig på baggrund af en forespørgsel fra en patient eller
en pårørende.
Udelukkende positiv modtagelse
Ideen om at etablere en Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark var i
høring blandt medarbejderne tidligere på året, og der kom udelukkende positive
tilkendegivelser. Ligeledes har der været stor interesse for at blive medlem at komiteen.
Ambassadørkorps på vej
For at udbrede kendskabet til Klinisk Etisk Komite skal hver afdelingsledelse udpege en
ambassadør.
Ambassadørerne skal være opsøgende og fortælle om komiteens arbejde, og de skal
desuden være med til at skabe åbenhed og debat om de mange etiske dilemmaer i
psykiatrien. Dermed sikres det, at komiteens arbejde forankres lokalt i organisationen.
Dansk Sygeplejeråd bakker op
Inspireret af arbejdet med at etablere en klinisk etisk komite for Psykiatrien i Region
Syddanmark vedtog Dansk Sygeplejeråd et forslag fra Kreds Syddanmark på kongressen i
maj 2010:

”DSR vil arbejde for at udbrede kliniske etiske komiteer på alle landets sygehuse –
somatiske og psykiatriske samt i kommunerne”.
Gode erfaringer i Norge
I Norge har man arbejdet med kliniske etiske komiteer siden 1996, og erfaringerne er så
gode, at det i dag er et lovkrav, at samtlige sygehuse og kommuner skal have en Klinisk
Etisk Komite.

