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KEK – DPH ble etablert i 2005. Komiteen består i dag av 9 medlemmer og 1 sekretær.  

Sekretær Torunn Hiran Bakken gikk av med pensjon sommeren 2013, og ble erstattet av May Rita 

Bergersen som sekretær (Avd. for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll).  

 

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. Komiteen 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. 

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 komitemøte 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.  

 

Komiteens sammensetning pr. 31.12.2013: 

NAVN Yrkestittel Arbeidssted 

Bent Monsbakken, leder Overlege Avd. f. Akuttpsykiatri og 

psykosebehandling Reinsvoll 

Tor-Arne Isene, nestleder Sykehusprest Sanderud 

Arve Holmelid Fagutviklingssykepleier Avd. f. Akuttpsykiatri og 

psykosebehandling Sanderud 

Kent Arild Skogsrud Fagutviklingssykepleier Avd. f. Rusrelatert psykiatri 

og avhengighet Sanderud 

Annica Midttun-Johansen Enhetsleder Avd. f. Alderspsykiatri 

Sanderud 

Fatiha Faid Overlege Avd. f. Akuttpsykiatri og 

psykosebehandling Reinsvoll 

Terje Torseth Miljøterapeut BUP Døgn Kringsjåtunet 

Terje Sollien (ny fra august 2013) Enhetsleder DPS Hamar 

Liv Christophersen  Mental Helse Hedmark 

May Rita Bergersen Sekretær Avd. f. Akuttpsykiatri og 

psykosebehandling Reinsvoll 

 

Torunn Hiran Bakken, Irja Børsting og Kent Arild Skogsrud sluttet i KEK i løpet av 2013.  
 



Aktiviteter: 

 

Møter: 

Komiteen har innkalt til 7 møter i 2013, hvorav to har blitt avlyst/fem har blitt avholdt. Dette inkluderer 

det interne seminaret på Honne i juni.   

 

Interne seminar/kurs: 

 Åpent halvdagsseminar i etikk 4.4.2013 i forbindelse med 100-års jubileum på Sykehuset 

Innlandet Reinsvoll: ”Er det mulig å overholde taushetsplikten?” – Tema og foredragsholdere: 

”Etiske/ juridiske problemstillinger ved publisering på sosiale medier” v/Frank Roar Byenstuen, 

kommunikasjonsrådgiver HSØ-RHF og ”Om SI- systemene, lovverk og hvordan tilnærme dette i 

praktisk arbeid” v/Håkon Iversøn, Informasjonssikkerhetsleder SI. 

 Internt seminar på Honne 12.6.2013: Foredrag v/Reidar Pedersen, UIO med tema: ”Å identifisere 

etiske dilemmaer. Hva er et dilemma?”. 

 

Eksterne seminar/kurs: 

 Innføringskurs, KEK, Soria Moria 8. – 9.10.2013 – May Rita Bergersen deltok 

 Høstseminaret på Soria Moria 11. – 12.11.2013, Bent Monsbakken, Tor-Arne Isene og May Rita 

Bergersen deltok. 

 Refleksjonsgruppe på 3B SI Reinsvoll februar – juni. Ledet av Fatiha Faid (Arve Holmelid vik.) 

og Tor-Arne Isene. 

 

Økonomi: 

KEK DPH hadde i 2013 et budsjett på kr. 25.000,-. 

 

 

 

Aktivitetsplan 2014: 

Møteplan 1. halvår 2014: 

 Onsdag 5. mars, SI Reinsvoll (12.30 – 15.00) 

 Onsdag 9. april, SI Sanderud (12.30 – 15.00) 

 Onsdag 21. mai, SI Reinsvoll (12.30 – 15.00)  

 

 

Utfordringer i 2014: 

Aktiviteten og engasjementet vårt som KEK har smuldret litt opp siste året, medlemmene er travle fagfolk 

med mange oppgaver. Hva gjør vi med det? Hva kan vi gjøre for at etikk skal bli mer interessant i 

avdelingene? For teoretisk – lite praktisk. Vanskelig å komme til kjernen. Vi må være med - med de 

verdiene vi står for. Etikken må være mer selvdrivende. Synlig i avdelingene – en ambassadør? Nettverk 

og fora som KEK har ansvar for. Vi må begynne med oss selv. 

Forslag om å ha modeller for etisk refleksjon som tema på møte. Kan gi oss noen nyttige perspektiver på 

veien videre for KEK.  

KEK DPH ønsker å intensivere arbeidet med å komme ut til avdelinger og enheter med 

miniseminarer/presentasjon av KEK i 2014.  

 

Reinsvoll, februar 2014 

 

 

Bent Monsbakken 

Leder av Klinisk Etikk komitè 

Divisjon Psykisk helsevern 

Sykehuset Innlandet Reinsvoll 


