
 
 

 

 
ÅRSRAPPORT KEK 2012, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken 
 
Etter sammenslåing til nytt foretak tok ledelsen i januar 2012 inititativ til opprettelse av en ny 

KEK i Klinikk for psykisk helse og rus og fremla mandat (etter nasjonal mal) for arbeidet: 
 
          • Bidra til økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til 
             pasientbehandling 
          • Bidra til økt forståelse av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillinger og 
             spørsmål knyttet til ressursbruk og prioriteringer i helseforetakene 
          • Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med 
             spesialisthelsetjenesten 
          • Bidra til økte ferdigheter i å identifisere, analysere og avklare etiske problemer og 
             dilemmaer 
          • Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske 
             utfordringer før og/elleretter at beslutninger tas 
         • På forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses 
         • Være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål 
         • Bidra til virksomhetenes kvalitetsarbeid 
            
 Sammensetning: 
          • KEK skal ha leder og sekretær 
          • KEK skal være bredt tverrfaglig sammensatt og skal ha med kliniske beslutningstakere 
          • KEK bør som minimum ha en brukerrepresentant som medlem 
          • KEK bør ha medlem med kompetanse i medisinsk etikk 
          • KEK bør ha medlem med helserettslig kompetanse 
 
KEK har i 2012 bestått av følgende medlemmer: 

 Psykiater Thomas Fischer-Vieler, psykiatrisk avdeling Lier 

 Sykehusprest Oscar Braadlie, psykiatrisk avdeling Blakstad 

 Psykologspesialist Mette Kleive, Drammen DPS 

 Klinisk sosionom Vigdis Nordvik Johannessen, Kongsberg DPS 

 Psykiater Knut Drottning, Asker DPS 

 Psyk.sykepleier Gina Ekeberg, Bærum DPS  

 Psykologspesialist Therese Brask-Rustad, klinikkledelsen 

 Jørgen Korsmo, brukerutvalget 

 Reidar Pedersen, Senter for medisinsk etikk, UIO 

 Sekretær: rådgiver Lise Baklund, FOU 

 Leder og representant til sentral KEK: psykologspesialist Egil Øritsland, BUPA 
familieenheten 

 
 
 
 



 
 

 

Aktivitet 
Det har vært avholdt 4 møter. Året har vært preget av at komiteen er i oppstartsfase. 
Spørsmål rundt mandat, rammer og budsjett, struktur i saksfremleggene samt øving i 
drøfting av etiske dillemmaer har stått sentralt. Behov for kompetanseheving er kartlagt. 5 av 
medlemmene har innføringskurs og To av disse gjennomførte innføringskurset i 2012. Det er 
et mål at alle i komiteen skal få dette i løpet av 2013. Ett medlem deltok på den nasjonale 
årskonferansen for kliniske etikkomiteer. Mot slutten av året startet komiteen planlegging av 
et etikkseminar for hele klinikken. Tema for seminaret er ”Pårørende i psykisk helsevern”. 


