ÅRSMELDING 2012 FOR KEK VED HOSPITALET BETANIEN, BERGEN

BAKGRUNN OG MANDAT FOR KEK VED HOSPITALET BETANIEN
Hospitalet Betanien driver sykehjem innenfor helseplan for Bergen kommune og sykehusdrift
innenfor avtale med Helse Vest RHF. Sykehjemmet består av tre sykehjemsposter, en
rehabiliteringspost og en dagavdeling, i tillegg til ergoterapiavdeling og fysioterapiavdeling.
Sykehuset består av barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, distriktspsykiatrisk senter med
to heldøgnsavdelinger, poliklinikk og gruppepoliklinikk/dagavdeling, laboratoriesenter,
røntgensenter og spesialistpoliklinikk med poliklinisk/dagkirurgisk virksomhet. Det er inngått
driftsavtale med Helse Vest RHF og det er inngått driftsavtale og husleieavtale med Bergen
kommune.
Våren 2008 ble det oppnevnt en Klinisk etikkomite (KEK) ved Hospitalet Betanien.
Mandat for KEK ved Hospitalet Betanien:








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.

Sammensetning:
2 leger
psykolog
2 sykepleiere
hjelpepleier
institusjonsprest
2 representanter fra administrasjonen
Sekretærfunksjonen utføres internt i komiteen.
Leder av komiteen oppnevnes av hospitalets ledelse.
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Oppnevning:
Komiteen oppnevnes av ledelsen v/direktør og rapporterer direkte til ledelsen
Komiteen oppnevnes for en periode på 4 år, med mulighet for forlengelse.
MEDLEMMER I KEK VED HOSPITALET BETANIEN 2012-2016:
Knut Rasmussen – direktør Hospitalet Betanien
Camilla Markhus – bio-ingeniør
Randi Myhre – psyk sykepleier
Hilde Lind Grinde – sykepleier
Rossana Merello – hjelpepleier, sykepleiestudent
Monica Jensen - psykologspesialist
Jan Erik Børø - radiograf
Øystein Grov – barne- og ungdomspsykiater
Magnhild Aabrekk - spesialsykepleier
Arne Nakling – lege, geriater
Svante Havåg – institusjonsprest, leder av KEK
ARBEIDSFORM
Ansatte, pasienter og pårørende kan melde saker til KEK. Det avholdes 4 møter pr år, og
skrives referat fra hvert møte. I praksis er det hovedsakelig ansatte som melder inn saker til
behandling i KEK. Innmelder deltar som regel i møtet, og får tilbakemelding der.
Representanter fra KEK, hovedsakelig leder, deltar på forespørsel på internundervisning i
avdelingene, og på ledermøter ved Hospitalet. Leder deltar også med informasjon om KEK
ved det halvårige nyansattkurset.
I løpet av 2013 blir det etablert et område på Betaniens intranett der informasjon om KEKarbeidet og anonymiserte referat er tenkt å legges ut. I den sammenheng er det planlagt å
utarbeide faste rutiner for anonymisering. Vi ser at det er en kontinuerlig utfordring for KEK
å være synlig i organisasjonen. Det er viktig for KEK-, og for å kunne bidra til økt etisk
bevissthet og kompetanse om verdispørsmål i den daglige pasientbehandlingen.

AKTIVITETER 2012
I 2012 ble det bare avholdt tre møter, vanlig er fire avtalte møter pr år.
Møte 15. mars 2012:
Her møttes gammel og ny komite, siste møte med leder Live Birgithe Hovland. Det ble
bestemt at ny leder Svante Havåg + 1 medlem fra ny komite skulle sendes på seminar til
Metochi i september. Case: Åpenlys rusmisbruk av pasient på avdelingen. Det blir opplyst i
innkomstsamtalen at en har nulltoleranse for rusmisbruk på avdelingen. Det går ut over andre
pasienter og ansatte. Likevel vanskelig å skrive ut pga dårlige boforhold etc. Også dårlige
info: Opplyst ved innleggelse at det var en tidligere rusmisbruker. Verdier som i saken var
truet: Autonomi, respekt for menneskeverdet, respekt for livsførsel, sannhet / ærlighet,
sikkerhet / trygghet, tillit og samarbeid.
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Møte 18. oktober 2012:
Første møte i ny komite. Rossana Merello og Svante Havåg refererte fra flott seminar på
Metochi. Bestemt at en ikke skulle ha case på dette møtet, men fokusere på ny komite.
Grunnleggende arbeidsformer, mandater og dokumenter gjennomgått. Manual fra SME blir
brukt i drøftinger av case. En ble enig om å innlede alle drøftinger med en «kort runde» med
innspill fra alle medlemmer. Gode erfaringer med det. Elles vil en i tillegg til fire planlagte
møter få til et «dagsseminar» for komiteen utenfor hospitalet våren 2013. Tror det kan virke
godt sosialt og faglig. To fra komiteen sendes til høstseminaret i november.
29. november 2012:
Rapport fra deltakere på høstseminaret. Case: Ny pasient med demensbilde som er mindre
alvorlig enn det personalet er vant med. Det skrives tvangsvedtak på tilbakeholdelse i
institusjon. Pasienten er svært talefør, og ønsker å skrive seg ut. Personalet opplever en
pasient som krever mye ressurser, og for mange er det vanskelig å forstå behovet for
tvangsvedtak. Blant aktuelle verdier: Pasientens autonomi, velgjørenhet overfor pasient,
manglende informasjon internt.
MÅLSETTINGER FOR 2013
Videreføre arbeidet med å gjøre KEK kjent i organisasjonen: Informasjonsmateriell til
helsepersonell, pasienter og pårørende blir våren 2013 utplassert på vaktrom og venterom,
kombinert med samtale og kontakt med avdelingene.
Intranett på Betanien får egen link til KEK, med mer informasjon. Anonymiserte drøftinger av
case bør legges ut på intranett for å få større utbytte av arbeidet som blir gjort, og for å
fremstå som mer nyttige og aktuelle for helsepersonellet.
Dagsseminar for komiteen arrangeres vår 2013. Rutiner for anonymisering og deling av
drøftinger bør være blant tema.
Etikk-kurs med aktuell vinkling for alle ansatte på Betanien bør gjennomføres høsten 2013.
Kanskje med kursholder fra SME?
REGNSKAP OG BUDSJETT
Klinisk etikkomite for Hospitalet Betanien har ikke eget budsjett. Det søkes til ledelsen for de
enkelte aktiviteter og arrangementer. Faste eller planlagte arrangementer avtales i god tid.

Hospitalet Betanien 11. mars 2013
Svante Havåg
Leder KEK Hospitalet Betanien
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