
ÅRSMELDING FOR 2016 
Klinisk etikk-komité, Divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet HF 

 

 
Klinisk etikk-komite Divisjon Psykisk helsevern (KEK DHP) ble etablert i 2005. Komiteen består av 
ti medlemmer, inkludert leder og sekretær. Det har vært en del utskiftninger av medlemmer i 
komiteen de siste årene, bl.a. grunnet sykdom eller endring av arbeidssituasjon.  
 

 Nye medlemmer i 2016: 
o Liv Hammerstad, avdelingssjef DPS Gjøvik 
o Kjell Viggo Eilertsen, brukerrepresentant 

 
Torfinn Hynnekleiv, overlege, SI Reinsvoll og Morten Donsted, brukerrepresentant, gikk ut av 
komiteen i løpet av 2016. 

 
 

Sammensetning 
Medlemmene skal representere ulike faggrupper i divisjonen. Medlemmene skal således fungere 
som kontaktpersoner både i forhold til fag og avdelinger. Det er ikke oppnevnt varamedlemmer. 
Komiteen er funksjonsdyktig når det er minst fem medlemmer til stede i ordinære møter. 

 
Komitéen pr.  31. desember 2016: 

Navn Yrke/repr. Arbeidssted 

Bjørg Antonsen, leder Avdelingssjef BUP Gjøvik 

Annica Midttun-Johansen, nestleder Enhetsleder Alderspsykiatri, SI Sanderud 

May Rita Bjerke, sekretær Kontorleder Akutt-psykose, SI Reinsvoll 

Liv Hammerstad Avdelingssjef DPS Gjøvik 

Arve Holmelid Fagutviklingssykepleier Akutt-psykose, SI Sanderud 

Olav Nordengen Sykehusprest Akutt-psykose, SI Reinsvoll 

Kjell Viggo Eilertsen Brukerrepresentant Mental Helse Oppland 

Aud Kari Skjønsberg Rådgiver adm. DPS Lillehammer 

Tone Pedersen Enhetsleder Akutt-psykose, SI Sanderud 

Tone Torgersen Fag- og kval.koordinator BUP døgn 

 
 

Mandat 
Komiteen skal bidra til økt bevissthet og refleksjon om etiske problemstillinger på alle nivåer i 
DPH. Komiteen skal bistå alle ansatte på alle nivåer i DPH med å identifisere, analysere og 
eventuelt medvirke til å løse etiske dilemmaer de står overfor i sin arbeidssituasjon. Komiteen er 
ikke knyttet til andre etablerte strukturer i divisjonen.  
 
Alle ansatte kan henvende seg til KEK. Henvendelser er frivillige. Det er ingen meldeplikt til KEK. 
Tema for drøftinger er etiske problemstillinger knyttet til en enkelt pasient eller generelle 
spørsmål vedr. pasientbehandling. KEK er ment å være en beslutningsstøtte i diskusjonen av 
vanskelige etiske problemer i tilknytning til pasientbehandling.  
 
Drøftinger skjer på ulike måter, for eksempel ved at berørte parter blir invitert til et komitémøte 
eller ved at deler av komiteen deltar i drøftingen i avdelingen/enheten. Dersom komiteen blir 
bedt om å gi råd, kan en drøfting i komiteen alene i etterkant være nødvendig. Et mål med 



drøftingene er å finne akseptable løsninger for alle berørte parter, eller subsidiært å identifisere 
hvem som har beslutningsansvar og klargjøre klagemuligheter. Alle drøftinger i komiteen er 
konfidensielle. Det lages referat som ikke inneholder identifiserbare data om pasienten. 

 
 

Møter 
Klinisk etikk-komité Divisjon Psykisk helsevern, har hatt 7 møter i 2016 (3 på SI Sanderud, 2 på SI 
Reinsvoll og 2 i Brumunddal) og har hatt 44 saker på sakslista. Komiteen har behandlet flere 
øvingscase som medlemmer i komiteen la fram, og tre case som komiteen fikk henvendelse om 
fra ansatte i divisjonen.   
 
 

Interne seminar og kurs 
Komiteen har ikke arrangert interne seminarer og kurs i 2016.  
 
 

Eksterne seminar og kurs 
Medlemmer av komiteen har i regi av KEK deltatt på følgende eksterne seminar og kurs: 

 Nasjonalt høstseminar for kliniske etikk-komiteer på Soria Moria i Oslo, 14. – 15.11.2016.  
May Rita Bjerke deltok på høstseminaret. 

 
 

Økonomi 
Komiteen hadde fått tildelt et budsjett på kr. 25.000,- for 2016. Komiteen har kun benyttet 
budsjettet til utgifter i forbindelse med seminar, samt innkjøp av noen eksemplarer av bøker 
vedr. etikk.  
 
 

Utfordringer i 2016 
Komiteen har hatt, og har, ambisjon om å profilere komitéen utad i organisasjonen generelt, slik 
at KEK blir mer kjent, slik at flere føler det relevant å sende inn case. Medlemmene i komiteen 
tilbyr å delta på bl.a. personalmøter, avdelingsmøter osv for å informere om komiteen.  
Ny informasjonsbrosjyre er utarbeidet.  
Det er en utfordring i en travel arbeidshverdag å prioritere arbeidet i komiteen, alle 
medlemmene er travle, med mange verv og oppgaver.   

 


