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Årsmelding 2017 

 
Etter forprosjekt og oppstart høsten 2016 var 2017 første hele året med KEK ved Rogaland A-

senter.  

  KEK er sammensatt av medlemmer som representerer alle kliniske avdelinger og så langt det 

lar seg gjøre de ulike profesjonene i det kliniske arbeidet. 

 Deltakerne velges for to år, og halve komiteen skiftes ut etter ett år for å få til en god 

kontinuitet. 

 KEK oppnevnes av direktør, og velger selv en leder og en sekretær. 

 KEK skal ha en uavhengig stilling i institusjonens organisasjon, men skriver årsrapport til 

ledergruppen.  

 KEK evalueres etter ett års drift. 

Sammensetning: 
Nina Helle Helmsgård, Miljøterapeut, Avd for gravide og småbarnsfam.   

Jorunn Skollevoll Bjerga, Sykepleier, Avrusningsavd.    

Elin Hjorteland, Sykepleier, Behandlingsavd     

May Karin Gismervik, Psykolog, Poliklinikk (våren 2017) 

Serina F Sikveland, Psykolog, Poliklinikk (høsten 2017)    

Anne Schanche Selbekk, Sosiolog, Kompetansesenter Rus   

Tone Kristin Risdal, Lege    

Per Arne Tengesdal, Inst. prest (sekretær/ konstituert leder)   

Brukerrepresentant (ikke valgt) 

 

 Saksframleggere har i tillegg deltatt på møtene 

 

Møter: 
KEK har i 2017 hatt tre møter, to på våren og ett på høsten. 

 

Fra 2018 vil saksforberedelse/møteledelse gå på omgang mellom medl. 

 

Økonomi: 
Foreløpig har ikke KEK fått et eget budsjett. Medlemmene deltar i arbeidstid, og sekretær har 

hovedansvar for planlegging og gjennomføring stillingsinstruks 

 

Samarbeid: 
Sekretær har i møte med KEK ved Stavanger Universitetssykehus etablert et samarbeid der det kan tas 

initiativ til felles kurs, og på sikt ha et årlig møte felles.  

 

 

Drøftede case: 

 

Sak 01/17 Møte med gravide og abortsøkende pas. i avrusningen 

Kort oppsummering: Flere sykepleiere i Avrusingsavdelingen( AA) ved RAS ønsker å sette fokus på 

hvordan vi som ansatte møter gravide og  abortsøkende pasienter. 

Dette har sin bakgrunn i et konkret tilfelle med en gravid pasient som var innlagt ved AA   

Pasienten virket ved innkomst svært motivert til å fullføre svangerskapet. Etter råd fra en ansatt ble det 

besluttet abort, med utskriving og økt rusbruk i ettertid. 

 

http://www.rogaland-asenter.no/forside
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Drøfting/ anbefaling: Dette er en spesielt sårbar pasientgruppe som en bør prioritere med økte 

ressurser: mer mulighet for skjerming, bedre og tettere oppfølging fra personale. En oppfølging der 

formidling av håp, respekt og omsorg både for mor og barn står sentralt. Rådgiving og avgjørelser i 

forhold til evt. abort skal ikke en enkelt ansatt ha ansvar for.  

Avdeling for gravide (AGS) er med i samtaler og informasjon når gravide legges inn til avrusing. Vi 

ser at deres rolle kan styrkes og at deres kompetanse både om målgruppen, men og om støtteapparat, 

samarbeidpartnere og lovverk kan bli en del av opplæringen.  

Vi vil ta initiativ til at en regelmessig etisk refleksjon blir en del av avdelingsmøter og rutiner. Der en 

kan ta opp aktuelle saker og belyse dilemma knyttet til dette. Usikkerhet skal ikke privatiseres men 

deles.  

 

Sak 02/17:  Hvordan ivareta en god, trygg og åpen allianse med pasient og samtidig følge 

loven og behandle opplysninger en får på en ansvarlig måte, som bl.a kan utløse meldeplikt til 

barnevernstjenesten? 

Drøfting: 

KEK la vekt på at alliansen med pasient på sikt kan tjene på at en har tatt slike opplysninger på alvor 

og handlet. Det å møte en bekymring og uro hos pasient med konkrete tiltak til beste for alle parter er 

tillitsskapende på sikt, selv om en umiddelbart kan få en reaksjon og oppleve at det oppfattes som et 

tillitsbrudd. Dilemma blir hvordan en greier balansegangen mellom å skape rom for en fortrolighet og 

tillit som gjør at viktige opplysninger kommer fram, og samtidig være ryddig og åpen på at 

opplysninger kan utløse bl.a meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Det vil være en god rutine at det informeres om blant annet meldeplikt i starten på 

behandlingsoppholdet. Anbefales å bruke tid på å forklare at dette er et ansvar en har og at det er til 

barns og voksnes beste. Det er viktig at en i prosessen, som ender med melding til barnevernet, så 

langt som mulig skjer i samarbeid med pasienten. Dette ble gjort i gjeldende sak. Videre viktig å 

romme pasientens motstridende følelser og ha en dialog i prosessen.  

KEK var tydelig på at dette er et dilemma en sannsynligvis vil møte igjen. En kan forberede seg på 

dette gjennom gode rutiner for ansvar, kommunikasjon og håndtering innad på avdelingen. De 

fagetiske utfordringene en vil møte ved slike dilemma, kan være tema på avdelingsmøter slik at hele 

personalgruppen får anledning å drøfte sakens ulike sider. 

Sak 03/17:  Er det etiske spørsmål vedr personvern som bør vurderes ved innføring av 

navneskilt på pasientrom ved Behandlingsavd? 

Drøfting: 

Vi ser de positive sidene ved å ha navneskilt: 

-Det kan bidra til at pasienten får et eierforhold til det rommet som blir ens eget for en lengre periode. 

Det vil være fint for nye pasienter å se at dette rommet er klargjort for meg. 

-Vi ønsker å motvirke stigmatisering og oppfordre til en sunn åpenhet omkring det å være i 

behandling, som hjelp til å leve videre med ruserfaring. Navneskilt vil bidra til dette. 

Når det gjelder personvern og diskresjon i forhold til utenforstående( f.eks ved omvisning i forbindelse 

med pårørendekvelder o.a.) ser vi verdien av at det bare står fornavn på døren. Vi ser ingen problemer 

med dette.  

KEK konkluderer med at det ikke er noe i veien for at en setter opp navneskilt med fornavn på dørene. 

Slik vi forstår er det heller ingen motstand mot dette verken i personal- eller pasientgruppen. 
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Sak 04/17:  I vurderingssamtale for poliklinisk behandling oppgir pas. 1, med økt voldsrisiko, pas. 
2. som samboer.  Bør vurderende instans for pas 1 formidle bekymring for involvert pas. som andre 
har i behandling, og hvordan skal dette skje?  
Drøfting: 

Verdier som står på spill: 
Respekt: for pas 1 og hans liv.  
Ansvarlighet og autonomi: respekt for pasientenes egne valg. 
Ansvarlighet og risikovurdering i forhold pasientenes liv og helse. 
Viktig å engasjere seg i pasientenes liv og ha et relasjonsfokus. 
Taushetsplikt: ikke viktigst for pasient, men for ansvarligheten i en behandlingssituasjon. 
Regler/ juridiske føringer: 
Skal ikke skrive om andre pas. i journal 
Pårørende kan kontaktes og involveres ved innhentet samtykke.   
Dette er et dilemma, som minner oss på hvor bevisst og ryddig vi må være i kommunikasjonen 

behandlere i mellom: Hva hører hjemme i behandl. team, og hva kan deles før en skal innhente 

samtykke fra involverte parter. I et tett arbeidsfellesskap er dette en type problemstilling noe en vil 

møte igjen, som gjør at en må være bevisst de begrensninger og den konfidensialitet som skal 

beskytte pasient og den terapeutiske relasjon. Dette er et viktig tema i personalmøte og opplæring.       

 

Planer 2018 
 

Det er planlagt to møter for våren 2018 og to for høsten. 

Komiteen skal og være tilgjengelig for å innkalles på kort frist ved aktuelle saker. 

 

For KEK Rogaland A-Senter 

Per Arne Tengesdal 

Sekretær 
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