
Årsmelding for KEK ved Hospitalet Betanien 2011. 

 

Det ble oppnevnt en Klinisk Etisk Komite ved Hospitalet Betanien våren 2008. Hospitalet Betanien 

driver et sykehjem med 110 senger på oppdrag for Bergen kommune, en Barne- og 

ungdomspsykiatrisk poliklinikk, et Voksenpsykiatrisk senter (DPS), Røntgensenter og Laboratorium og 

Spesialistpoliklinikk på oppdrag for Helse Vest, dvs at vi dekker både 1. og 2.linjetjeneste-feltet.  

 

Mandat for Klinisk etikk-komité 
 

 Bidra til økt evne i hospitalet generelt til å identifisere, analysere og løse klinisk etiske 
problemer. 

 I situasjoner der ingen løsning synes opplagte: Være et forum der etisk vanskelige problemer 
kan diskuteres før beslutninger tas. 

 Drøfte og analysere beslutninger som har skapt konflikt eller blitt kritisert av en eller flere av 
de impliserte. 

 Arbeide for økt bevissthet overfor etiske spørsmål hos alle hospitalets ansatte og gjøre det 
lettere for klinikere å begrunne oppfatninger. 

 Legge vekt på pasient- og pårørende perspektivet i sitt arbeid. 

 Utarbeide retningslinjer for håndtering av etisk vanskelige situasjoner. 

 Arrangere aktuelle etikkseminarer for hospitalets ansatte. 
 

 

KEK ved Hospitalet Betanien skal være bredt sammensatt med  
 

2 repr fra administrasjonen 

sykehusprest 

2 sykepleiere 

hjelpepleier 

2 leger  

psykolog     

 

Representanter i KEK i 2010; 

Are Blomhoff (direktør, administrasjonen) 

Svante Havåg ( institusjonsprest) 

Astrid Myhren ( spl., leder av sykehjemmet, administrasjonen) 



Audun Tønnesen (lege sykehjemmet, 100% stilling) 

Anne Espeland ( spl sykehjemmet) 

Rosanna Merello (hjelpepleier sykehjemmet) 

Erling Garbo (psykologspesialist Betanien BUP) 

Randi Myhre (psyk spl  Betanien DPS) 

Live Birgithe Hovland (psykiater Betanien DPS) Leder av KEK.  

 

Representantene er oppnevnt for en periode på 4 år, dvs til våren 2012.  

 

Arbeidsform; 

Ansatte, pasienter og pårørende kan melde saker til KEK. Det avholdes 4 møter pr år, og skrives 

referat fra hvert møte.  Vi har som målsetting at tenkningen rundt etiske problemstillinger skal bli 

mer bevisst i hver avdeling ved Hospitalet, og har drøftet hvordan KEK kan bidra til det.  

Vi har planlagt å legge anonymiserte referat ut på intranett. Vi i komiteen melder oss til å delta i 

internundervisning i avdelingene. Ved ett av de faste ledermøtene for alle mellomledere ved 

Hospitalet var det en grundig gjennomgang av intensjonen med KEK, arbeidsmåte og hvordan vi 

ønsker å bli brukt av alle avdelingene, og hvilken viktig rolle alle avdelingslederne spiller for å gi plass 

for refleksjon i hverdagen.  Det er under utarbeiding små plakater til alle vaktrom der det på en enkel 

måte minnes om behovet for å være aktiv og våken mht etiske problemstillinger i hverdagen.  Vi skal  

fornye informasjonsbrosjyren vi har laget om KEK.  

Leder av KEK deltar med informasjon om KEK ved det halvårige nyansattkurset på Hospitalet. 

 

Aktiviteter;  

Vi har 4 planlagte møter pr år.  

Møte 13.januar 2011; Vi drøftet hva vi ville svare på en utredning vi hadde mottatt til høring fra 

Helse Vest IKT ved fagleder Gunnar Jårvik «Vedrørende tilgangsstyring og sperring av elektronisk 

pasientjournal(EPJ)». Høringssvar sendt Helse Vest IKT. 

Møte 14.april 2011; drøfting av meldt  sak fra avd leder Bjørn Østevold ved Allmennpsykiatrisk 

avdeling der problemstillingen var hvordan en skulle forholde seg til informasjon om pasienten og 

pasientens familie som tilflyter en fra helt andre sammenhenger en den formelle/profesjonelle 

jobbsammenhengen, og som kan få kritiske konsekvenser for pasienten/pårørende? Kan det tenkes 

at det er «kildevern» ? Kan (skal?) ansatte i avdelingen holde tilbake kritisk informasjon de sitter med 

om pasienten / familien som pasienten ikke vil opplyse om? Og som f eks kan føre til 

bekymringsmelding til barnevernet?  



 

Møte 8.september 2011;  påmelding til SME-seminarene. Gjennomgang av pågående aktiviteter til 

KEK og drøftet hvordan vi kan inspirere til mer aktivitet på Hospitalet.   

Møte 1.desember  2011; Gjennomgang av en meldt kasuistikk ved psykiater Camilla Jebsen i 

voksenpsykiatrisk poliklinikk. Ung kvinne, gravid, ambivalent, diagnosen bipolar lidelse, barnefar vil at 

hun skal abortere, selv vil hun beholde barnet. Hva kan behandler si i denne situasjonen?  

Referat fra Nasjonalt Høstseminar  i Oslo ved medlem av KEK psyk spl Randi Myhre. Informasjon om 

internundervisning ved spl student /KEK-medlem  Rosanne Merello  som hadde undervist for en stor 

ansattgruppe om demente pasienter og nye regler for bruk av tvang.  

 

Vi har brukt den anbefalte malen for strukturering av kasusdrøfting, og finner det veldig nyttig å ha 

slik struktur.  

 

Hovedutfordringer for 2012;  

Videreføre arbeidet med å gjøre KEK kjent i organisasjonen. Gjennomføre planer vi har om 

infomateriell til vaktrom, venterom med mer. 

Ferdigstille skriftlige rutiner for hvordan en som melder sak til KEK informeres om behandlingen av 

saken, deltakelse, anonymisering, arbeidsmal og gjennomgang.  

Planlegge er etikk-seminar/ forelesning  høsten 2012.  

 

 

Hospitalet Betanien 3.2.2012 

 

Live Birgithe Hovland 

Leder KEK Hospitalet Betanien 

 

 

 

 


