
Årsrapport 2016 

KEK Helgelandssykehuset 

 

Medlemmer:  

MayBrit Larsen leder KEK   Avd.leder  intensiv/akuttmottak Sandnessjøen 

Barbro F. Kvandal sekreter KEK Avd.leder Døgnavd. Psykiatrisk senter Mosjøen 

Ørjan Svenøy   Behandler/ass.avd.leder VOP Mo i Rana 

Doris Pastow   kirurg  Kir.avd Mo i Rana 

Frank Wesling   anestesilege anestesiavd. Sandnessjøen   

Peggy Bolstad Davidsen   intensivsykepleier     intensiv/akuttmottak Mosjøen 

 

Aktiviteter 

KEK Helgelandssykehuset har gjennomført totalt 7 møter i 2016, hvorav ett møte var på 

telestudio. 

30. og 31. mai var det regional KEK-samling i Bodø. Arrangør var KEK Bodø. Alle KEK-

komiteer i Helse Nord var representert. Vi var representert med 5 medlemmer. 

 I tillegg har 3 medlemmer deltatt på Høstseminar ved Soria Moria 14. og 15. november.  

Merete Aufles gikk ut som medlem og ble erstattet av Peggy Bolstad Davidsen våren 2016. 

På grunn av private årsaker må innføringskurset utsettes til høsten 2017. 

 

 I 2016 har vi hatt vanskeligheter med å få inn nye saker, og som erstatning for det har vi 

jevnlig drøftet KEK-saker fra SME for å holde SME – modellen med diskusjoner vedlike. 

 Vi videreførte en sak fra 2015, der vi også inviterte melder inn til et KEK-møte. Saken 

omhandler bruk av fellesskapets midler til pasienttransport som går på bekostning av andre, 

kanskje mer hjelpetrengende pasienter. Denne saken ble også tatt opp på regional KEK-

samling i Bodø. Vi har gitt en skriftlig tilbakemelding til melder som igjen kan tas med til 

videre drøftinger i Helse Nord. Tilbakemeldingen er med som vedlegg. 

På KEK – møte i mai ble WEB – redaktør i Helgelandssykehuset invitert inn for å lage en 

intranettsak som et ledd i å markedsføre oss bedre som KEK-komite. 

 I den forbindelse fikk vi også eget ikon på forsiden av intranett, der vi  legger ut månedens 

KEK – case. Denne ligger ute i 4-6 uker, og oppfordrer alle i Helgelandssykehuset om å drøfte 

saken i egen avdeling. Etter 6 uker kommer vi med konklusjon fra KEK, samt ny månedens 

case. Vi ser at dette har hatt positiv effekt, og at etikk har blitt mere aktuelt i 

arbeidshverdagen.  



 

Arbeidsform 

Helgelandssykehusets KEK komite har hatt faste møter en gang per måned i fra kl. 13.00 – 

15.00. Komiteen arrangerte et telestudiomøte i januar.  

Møtene arrangeres i Mosjøen, og medlemmer fra Sandnessjøen og Mo i Rana reiser dit, 

reisetid hver vei ca. 1,5 time. 

Dersom det er behov for å innkalle til hastemøte, avtales dette med leder som igjen kaller 

inn til hastemøte. 

Det skrives referat fra alle møter som lagres i E-phorte, med kopi til medisinsk direktør. 

 

Planer for 2017, utfordringer for KEK 

 Vi fortsetter med månedlige møter i Mosjøen 

 Flest mulig av medlemmene skal delta på Høstseminaret 

 Nytt medlem skal delta på innføringskurset 

 Delta på regional nettverkssamling i Finnmark 22. – 23. mai. 

 

 

Regnskap og budsjett 

KEK Helgelandssykehuset fikk i 2016 innvilget eget budsjett. 

  

    

 


