Kommissoriu
um og sa
ammen
nsætnin
ng af Kliinisk Ettisk Udv
valg
Formål
Formålet m
med Kliniskk Etisk Udvaalg er


at patiennter og pårøørende oplev
ver etisk annsvarlighed i mødet med
d Bispebjerrg og Frederriksberg
Hospitaler



at personalet uddannnes og beviidstgøres om
m klinisk ettiske problemstillinger,, således at deres
beslutniingsgrundlaag styrkes i konkrete
k
etiiske dilemm
maer,



at skabee debat og dialog
d
på hospitalet om klinisk etisske dilemmaaer

Opgaverr
1. Klinisk E
Etisk Udvallg skal sikree at hospitallspersonalett undervisess og uddannnes i klinisk
k etik,
herunder:


søge at vvære debatsskabende om
m etiske spøørgsmål på hospitalet, herunder
h
at formidle viiden om
etiske sppørgsmål i hospitalets
h
interne
i
perssonale- og nyhedsbreve
n
e, på Inside osv.



stille væ
ærktøjer og metoder
m
til rådighed foor drøftelserr i afdelingeerne



arrangerre temadagee/kurser/deb
batmøder foor hospitaletts personalee med fokuss på etiske
problem
mstillinger



uddannee og bevidsttgøre hospittalspersonallet om kliniisk etik, heru
under eventtuelt at udarrbejde
etiske guuidelines

2. Klinisk E
Etisk Udvallg skal rådg
give og vejleede i klinisk
k etiske spørgsmål, herrunder:


virke soom rådgivennde instans i forhold til løsning af etiske
e
dilem
mmaer, og sttøtte kolleg
ger i
relation til konkretee sager, hvo
or der skal trræffes etisk
ke valg



drøfte evventuelle ettiske aspektter, i relationn til hospitaalets brug aff ny medicinnsk teknolo
ogi



facilitere casebaserrede og andrre drøftelserr af "dagligdags" etiskee problemsttillinger i dee kliniske
og parakkliniske afddelinger

3. Klinisk E
Etisk Udvallg skal oplyyse om standdarder for hospitalsetik
h
k samt lovkrrav på områådet,
herunder:


synliggøøre det juriddiske fundam
ment som hhospitalsperssonalet arbeejder på i foorbindelse med
m etik og
adfærd ((Sundhedslooven m.m.)



styrke kkendskabet på
p hospitaleet til de etiskke råd og ko
omitésystem
mer, der er kknyttet til
sundheddsarbejde ogg sundhedsssystemer (fxx Etisk Råd, Det Etiskee Råd indennfor sygeplej
eje,
Lægeforreningens Etiske
E
Udvaalg, Videnskkabs Etisk Komité
K
og Kliniske
K
Etisske Komiteer i
Danmarrk)

Organisering
Udvalget sammensættes således:


1 vicedirektør (formand)



3 repræsentanter fra afdelingsledelserne



2 repræsentanter fra afsnitsledelserne



3 medarbejderrepræsentanter



1 patientvejleder



1 hospitalspræst

Medlemmer udpeges for en 2-årig periode, dog således at kun ½-delen af udvalgets medlemmer
udskiftes efter de første 2 år a.h.t., kontinuitet i udvalget. For konkret sammensætning af udvalget
henvises til Bilag 1.
Udvalget sekretariatsbetjenes af Direktionssekretariatet.
Udvalget refererer til Kvalitetsrådet, og afrapporterer årligt hertil om sine aktiviteter.

Møder
Udvalget mødes 4 gange årligt á 1½ times varighed (én gang i kvartalet). Herudover stiller udvalget
sig til rådighed for drøftelser i afdelingerne, samt afholder en årlig temadag.

