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Forslag til endringer i helsepersonelloven – høringsuttalelse fra 
klinisk etikkomité ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Postadresse: Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 TROMSØ 

Internett: www.unn.no | Epost: post@unn.no | Telefon: 77 62 60 00 | Organisasjonsnummer: 983 974 899 

Vi viser til høringen. Klinisk etikkomité (KEK) ved UNN takker for muligheten til å avgi 
høringsuttalelse. Vår uttalelse er bare knyttet til forslagene om lovfesting av KEK og endringer i 
helsepersonelloven.  
 
Klinisk etikkomité ved UNN støtter forslaget til å lovfeste opprettelse av etikkomitéer ved alle 
helseforetak.  
 
I høringsnotatets pkt 2.3.1 synes det som departementet foreslår at det bare er helsepersonell som 
kan ta initiativ til å innhente råd fra klinisk etikkomité i konkrete saker. I forslaget til ny § 2-4a i 
spesialisthelsetjenesteloven heter det at forespørsel kan komme også fra pasienter og pårørende. 
KEK UNN går ut fra at det er det siste som blir gjeldende. Selv om de fleste henvendelser til KEK 
kommer fra helsepersonell er det viktig at det også gis åpning for at saker kan bringes inn fra 
pasienter og pårørende. Dette er praksis ved KEK UNN i dag.  
 
I forslaget heter det at komitéen bør ha brukerrepresentant. Vi foreslår at dette endres til at 
etikkomitéen skal ha brukerrepresentant.  
 
KEK UNN skulle også ønske at bestemmelsen om etablering av klinisk etikkomité også inneholder 
saksbehandlingsregler. Vår erfaring er at det er ulik praksis knyttet til hvordan komitéene behandler 
sine saker, hvordan beslutninger dokumenteres og hvordan komitéenes beslutninger formidles 
tilbake til den/de som har bragt en sak inn for komiteen.  
 
Vi støtter forslaget til ny § 29 d i lov om helsepersonell om unntak fra taushetsplikten for 
opplysninger til klinisk etikkomité.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
Bård Forsdahl 
Overlege 
Leder, klinisk etikkomité 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
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