
       

 

Årsmelding for 2012 for Klinisk Etikk Komité, Divisjon Psykisk Helsevern,  

Sykehuset Innlandet. 
 

 

KEK-DPH ble etablert i 2005. Komiteen består i dag av 9 medlemmer og sekretær. 

 

Medlemmene skal representere ulike faggrupper i divisjonen. Alle avdelinger bør være 

representert. Medlemmene skal således fungere som kontaktpersoner både i forhold til fag og 

til sine avdelinger. Det er ikke oppnevnt varamedlemmer. Komitéen er funksjonsdyktig når 

det er minst 5 medlemmer til stede i ordinære møter.  

 

Komiteen har utformet sitt mandat som følger: 

  

Komiteen skal bidra til økt bevissthet og refleksjon om etiske problemstillinger på alle nivåer 

i DPH. Komitéen 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 

komitemøte eller ved at deler av komiteen deltar i drøftingen i avdelingen. 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. 

 

 

Sammensetning pr. 31.12.2012:  

Navn Yrkestittel Arbeidssted 

 

Tor-Arne Isene, nestleder 

 

Arve Holmelid 

 

Kent Arild Skogsrud 

(ny fra 29.08.12) 

 

Annica Middtun-Johansen 

(ny fra 29.08.12) 

 

Torunn Hiran Bakken 

 

Sykehusprest 

 

Fagutviklingssykepleier 

 

Fagutviklingssykepleier 

 

 

Enhetsleder 

 

 

Sekretær 

Sanderud: 

 

 

Akutt- og korttidspsykiatri 

 

Rusrelatert psykiatri og 

avhengighet 

 

Alderspsykiatrisk avd. 

 

 

Alderspsykiatrisk  

Forskningssenter 
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Bent Monsbakken, leder 

 

Fatiha Faid 

 

Irja Børsting 

 

Overlege 

 

Overlege 

 

Psykolog 

 

Reinsvoll: 

Akutt- og korttidspsykiatri 

 

Psykosebeh./rehabilitering 

 

Psykosebeh./rehabilitering 

Terje Torseth Miljøterapeut BUP døgn Kringsjåtunet 

 

Liv Christophersen   Mental Helse Hedmark 

 

 

Aktiviteter: 

 

Møter: 

Komiteen har hatt 7 ordinære møter og 1 seminar, og har behandlet 4 henvendelse. Hvor av et 

av temaene gjaldt et etisk problem knyttet til stell og pleie av en ung pasient. En annen 

henvendelse gjaldt taushetsplikt/meldeplikt i forbindelse med førekort.  

 

Dessuten har vi arbeidet med bl.a. flg.: 

 Utvikling av refleksjonsgrupper og igangsetting av grupper 

 Manual for kliniske etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten 

 KEK representant i Divisjon psykisk helses kvalitetsråd. 

 Oppdatering av KEK brosjyren. 

 Markedsføring av KEK – tidsplan. 

 

Interne seminar/kurs: 

 Alle medlemmene har vært med på oppstart av Refleksjonsgrupper ute på 

avdelingene. Refleksjonsgrupper er i godt i gang på flg. enheter på Sanderud: Barne- 

og ungdomspsykiatri, akuttenheten for ungdom, Utredningsenheten, avd. for 

rusrelatert psykiatri og avhengighet og Alderspsykiatri. Flg. enheter er med på 

Reinsvoll: Avd. for psykosebehandling og rehabilitering og avd. for Akutt- og 

korttidspsykiatri. Det er faste grupper inntil 8 deltagere. De møter en gang i mnd. – ca. 

1,5 time på dagtid – til sammen 10 møter i året. Avd.sjefen peker ut post/enheten som 

får tilbudet. Dette er en arena hvor kollegaer gis mulighet til å reflektere over 

grunnlaget for egen yrkesutøvelse.  

 Flere av medlemmene har vært med på avdelingsrådsmøter og informert om 

refleksjonsgrupper. 

 2 av medlemmene har hatt 2 timer undervisning for nyansatte på SI Sanderud 

16.10.12. 

 Internt seminar i juni med foredrag av Bert Molewijk – ”Etikkarbeid i psykisk 

helsevern i Nederland og Norge – etikkomiteens plass i prioriteringsdiskusjoner”. Han 

gjennomgikk forskjellige metoder om praktisk etisk refleksjon. 
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Eksterne seminar/kurs/konferanse: 

  Annica Midttun har deltatt på innføringskurset i etikk og KEK arbeid i regi av SME – 

oktober -12. 

 Flg. deltok på Høstseminaret på Soria Moria - 22.-23.11.12: Fathia Faid, Torunn H. 

Bakken, Tor-Arne Isene, Arve Holmelid, Kent Arild Skogsrud, Liv Christophersen, 

Terje Torseth og Bent Monsbakken. 

 Flere av medlemmene deltok også på Dagsseminar på L.hammer 29.04.12. 

 

 

Økonomi: 

KEK DPH hadde i 2012 et budsjett på kr. 20.000,-.  I 2013 blir budsjettet på kr.25.000,-. 
 

 

Aktivitetsplan 2013: 

 

Møteplan 1. halvår 2013: 

 13.02. Reinsvoll 

 03.04. Sanderud 

 22.05. Reinsvoll 

 12.06. Miniseminar 

 

 

Utfordringer i 2013: 

Fortsetter arbeidet med refleksjonsgrupper, og som i 2012 ønsker vi også å intensivere 

arbeidet med å komme ut til avd./enheter med miniseminarer/presentasjon av KEK.   

  

 

Sanderud, jan.-13 

 

Bent Monsbakken 

Leder av Klinisk etikk komité  

Divisjon Psykisk helsevern 

Sykehuset Innlandet HF   


