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Komiteens sammensetning 
Elin Kufås, rådgiver; MSc, ADPS, leder  
Tuva Elgaaen, kvalitetsrådgiver psykiatrisk avd. Blakstad, sekretær  
Oscar Braadlie, sykehusprest, PHR/ psykiatrisk avdeling Blakstad 
Knut Drottning, psykiater ADPS 
Åse Lyngstad, psykiater KDPS (tom september 18) 
Marie-Laure Legouy, psykiater BDPS  
Elin Håkonsen Martinsen, overlege /PhD medisinsk etikk BUPA (Kongsberg)   
Uta Land, psykologspesialist KDPS (fom oktober 18) 
Toril Krogsund, Brukerrepresentant. Leder i brukerrådet VV. LPP 
Reidar Pedersen, PhD leder Senter for medisinsk etikk UIO    
 
Medlemmene med klinisk beslutningskompetanse dekker fagfeltene unge med alvorlige psykiske 
plager/ «nysyke», allmennpsykiatri, RoP og rus lidelser, samt psykisk syke barn og unge. KEK har 
brukerrepresentant og kompetanse på klinisk etikk. Det er også bred kunnskap om helserett, selv 
om komitéen ikke har egen helsejurist. 

Arbeidsform 
Gruppen har vekslet mellom komitemøter og møter i klinikkens avdelinger.  
I møter i avdelinger har formålet vært å diskutere aktuelle saker, dels undervisning og refleksjon.  
«Rene» KEK-møter benyttes til koordinering, samkjøring og planlegging. I to av årets møter har 
det i tillegg vært drøftet innmeldte saker. 

Aktivitet  
Undervisning 

Etter oppdrag fra klinikkledelsen i oktober 2017, deltok KEK medlemmer i 

undervisningsmøter ved alle fem DPS’ er i vårsemesteret 2018: «Dilemma en møter i arbeidet 

med samtykkekompetansevurdering/ nytt lovverk».  Fortrinnsvis med utgangspunkt i sak 

lokalt. Enkelte steder ble hovedvekten i undervisningstiden drøfting/ analyse av dilemma i 

tilknytning til enkelt pasientforløp. 

 

Nasjonalt seminar for KEK’ er, regi senter for medisinsk etikk (SME) november 2018,  

Knut Drottning: Kan man snakke om nytteløs behandling i psykiatrien? (forelesning) 

 

KEK-møter 

Det har vært gjennomført 6 stk. I tillegg er det gjennomført 3 større drøftinger. Dato/sted 

fremgår av Årshjul – vedlagt. 

 

I høstsemesterets møter har presset på helsevesenet vært reflektert rundt belastninger på 

medarbeidere i omstilling, endringer og opplevelser av andre krav i det kliniske arbeidet. 

Helsefremmende arbeidsplass. Makt – avmakt. Kan KEK bidra med å redefinere god praksis? 

KEK har påbegynt planer om seminar i samarbeid med klinikk PHR. 

 

KEK sin rolle, ledelse og forankring i PHR har vært satt på dagsordenen. Det er et mål at dette 

utvikles/ avklares i 2019. 

 



 
 

 

 

Side 3 av 4 
 

Etter forespørsel fra kommunikasjonsavdelingen (notat 30.10.18) ble deres praksis i formidling 

av kontakt mellom pasienter og media drøftet. Se vedlagte tilbakemelding fra KEK. 

 

Høstseminar SME 
5 medlemmer deltok på høstens konferanse: Toril Krogsund, Oscar Braadlie, Knut Drottning,  
Marie-Laure Legouy og Elin Kufås.(KD med forelesning) 
EK deltok i eget seminar om lederrollen i KEK 

Drøftede case/ tema 
Tre saker er inngående drøftet ved bruk av «SME» modell. Kjernen i drøftinger i 2018 har vært 

samtykkekompetanse, tvangsbruk og behandlingsalternativer 

 

i BUPA, ARA, DPS 

Økonomi 
Intet eget budsjett. Klinikkledelsen innvilget deltakelse på «Soria Moria-konferansen» med inntil 
3 personer. Enkelte medlemmer fikk konferansen dekket av egen seksjon/avdeling.  
Klinikkledelsen dekker møtehonorar til ekstern deltaker. 

Planer 2019 
Se vedlagte  

1. 2019 Årshjul KEK 
2. Møtedatoer KEK 1. semester 

 
 
Asker 15. februar 2019 
 
Elin Kufås. 
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