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Mer informasjon finner du på våre internettsider: 
 

www.vestreviken.no 
 

Kontakt oss 
 
Har du saker/tema du ønsker å drøfte, kontakt ett av medlemmene.  
  

Klinisk etikkomite  
Rådgiving i vanskelige etiske valg  

 
Klinikk for psykisk helse og rus 
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Mandat 
 

Vårt mandat er å bidra til økt bevisstgjøring og debatt om 

verdispørsmål knyttet til pasientrettet virksomhet. Komitéen skal 

stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete 

etiske utfordringer før og/eller etter at beslutninger skal tas/er tatt 

Hvem kan henvende seg? 
Alle ansatte og ledere ved Klinikk for psykisk helse og rus kan 

henvende seg til komiteen med etiske utfordringer for å få hjelp til å 

analysere og avklare disse.  

 

Pasienter og pårørende kan også henvende seg om de har opplevelser 

de ønsker å få drøftet.  

Saker som ønskes drøftet i komiteen bør enten være basert på 

samtykke fra pasienten eller være anonymisert.  

KEK skal bidra til best mulig informasjon og medvirkning for alle 

berørte parter. 

KEK sin rolle 

KEK er ikke et klageorgan og har ingen beslutnings- eller 

sanksjonsmyndighet. Komiteen er ment å være en beslutningsstøtte i 

diskusjoner av vanskelige etiske spørsmål.  

KEK er oppnevnt av direktøren i Klinikk for psykisk helse og rus, og har 

4-6 møter i året. Vi arrangerer ett seminar - vår eller høst. 

 

Alle helseforetak er pålagt å ha en Klinisk etikkomite.  

Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo har det nasjonale 

ansvaret koordinering og fagutvikling. 

Medlemmer 
 
Elin Håkonsen Martinsen barne- og ungdomspsykiater, phd, 

BUPA, leder 
e-post: elhmar@vestreviken.no  

Tuva Elgaaen kvalitetsrådgiver, psykiatrisk 

avdeling Blakstad, sekretær 
e-post: tuva.elgaaen@vestreviken.no 

mobil: 979 61 977 

Oscar Braadlie sykehusprest, Klinikk for psykisk 

helse og rus  

Knut Drottning psykiater, Asker DPS 

Frode Tharaldsen fagutviklingssykepleier, 

psykiatrisk avdeling Blakstad 

Elin Kufås rådgiver; MSc, Asker DPS 

Uta Land Psykologspesialist, Kongsberg DPS 

Heidi Hansen brukerrepresentant, 

Brukerutvalget i Vestre Viken HF 

Reidar Pedersen professor, leder Senter for 

medisinsk etikk UiO   
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