
ÅRSMELDING FOR 2018 
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 noen utskiftninger av medlemmer i 
komiteen de siste årene.  
 
Nye medlemmer i 2018: 
Annica Midttun-Johansen, nestleder og enhetsleder ved Alderspsykiatrisk avdeling  gikk ut av 
komiteen i løpet av 2018. Tone Torgersen ble valgt som ny nestleder. Marianne Kristin Nordby, 
psyk.sykepleier ved Alderspsykiatrisk avdeling har kommet inn som nytt medlem. 

 
 

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 minimum tre medlemmer til stede. 

 
Komitéen pr. 31.desember 2018: 

Navn Yrke/repr. Arbeidssted 

Aud Kari Skjønsberg, leder Rådgiver adm. DPS Lillehammer 

Tone Torgersen, nestleder Fag- og kval.koordinator BUP døgn 

Marit Grimstad Hangård, sekretær Divisjonssekretær Divisjonsstaben 

Liv Hammerstad Avdelingssjef DPS Gjøvik 

Arve Holmelid Rådgiver DPH - Stabsområde fag 

Olav Nordengen Sykehusprest Avd for akutt/psykose, Reinsvoll 

Kjell Viggo Eilertsen Brukerrepresentant Mental Helse Oppland 

Tahir Abdullah Psykologspesialist Avd for TSB 

Tone Pedersen Enhetsleder Avd for akutt/psykose, Sanderud 

Marianne Kristin Nordby Psyk.sykepleier Alderspsykiatrisk avdeling 

 
 

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, pasienter og pårørende 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 totalt 8 møter i 2018 og har hatt 29 saker 
på sakslista. To av møtene har vært på video. Komiteen har drøftet 4 case.  Tre case har vi 
mottatt som skriftlig henvendelse  fra ansatte i divisjonen, og ett case kom direkte fra pasient. I 
tre av sakene deltok melder selv i drøftingene. KEK DPH har utarbeidet noen spørsmål som 
sendes melder sammen med referat etter drøftinger for evaluering av case. Det er frivillig å gi 
tilbakemelding. 
 
I tillegg fikk vi i år en henvendelse fra BUP leger som ønsket internundervisning i forbindelse med 
samling. Fem av KEK medlemmene (herunder brukerrepresentant) deltok i internundervisningen. 
 

Interne seminar og kurs 
Komiteen har ikke arrangert interne seminarer og kurs i 2018. Leder har imidlertid deltatt i 
komite på SI-nivå som planlegger seminar sammen med somatikken i 2019. 
 
 

Eksterne seminar og kurs 
Medlemmer av komiteen har i regi av KEK deltatt på følgende eksterne seminar og kurs i 2018: 

 grunnkurs UiO høsten 2018 - Tone Torgersen og Marianne Kristin Nordby  

 høstseminar 2018 – Aud Kari Skjønsberg 
 
 

Økonomi 
Komiteen hadde fått tildelt et budsjett på kr. 25.000,- for 2018. Komiteen har benyttet budsjettet 
til utgifter i forbindelse med kurs for KEK medlemmer ved UiO, tre fagbøker samt reisekostnader 
og møtegodtgjørelse for brukerrepresentant. 
 
 

Utfordringer i 2018 
Komiteen har hatt, og har, ambisjon om å profilere komitéen utad i organisasjonen generelt. Vi 
ønsker at KEK blir mer kjent, slik at flere føler det relevant å sende inn case. Medlemmene i 
komiteen har diskutert ulike løsninger for å få til dette, bl.a om vi kan inviteres inn i divisjonens 
ledermøte for å orientere om hvordan KEK jobber og hvilke type saker vi har drøftet.  
I tillegg er økonomien begrenset, slik at vi blant annet ikke har kunnet kjøpe inn ny litteratur til 
alle. 
Informasjonsbrosjyre og kontaktskjema er lagt tilgjengelig i Kvalitetsportalen.  

 


