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Årsmelding 2018 
 
KEK har etter en god start i 2017 behandlet færre innmeldte saker i 2018. Vi har 
likevel hatt en god aktivitet der vi har drøftet tema og problemstillinger medlemmene 
har fanget opp. Da de faste personalmøtene gikk ut forsvant en arena der etisk 
refleksjon var et fast innslag. Vi ser at bevisstheten rundt etisk refleksjon og bruken 
av KEK må holdes ved like. Vi har bl.a inn i planen for internundervisning at det skal 
være et årlig tema om etikk.  
Vi har etablert samarbeid med KEK ved Stavanger Universitetssykehus; hatt ett felles 
møte og deltakelse på deres internundervisning. Vi har dette året rekruttert 
brukerrepresentant. To medlemmer har deltatt på årets høstseminar i regi av Senter 
for Medisinsk Etikk.  
  
Sammensetning: 
Nina Helle Helmsgård, Miljøterapeut, Avd for gravide og småbarnsfamilier.  
Jorunn Skollevoll Bjerga, Sykepleier, Avrusningsavd.    
Elin Hjorteland, Sykepleier, Behandlingsavd     
Serina F Sikveland, psykolog (til juni) Sissel Andersson, pasientformidler, (fra juni), 
Poliklinikken  
Anne Schanche Selbekk, Sosiolog, Fag og utvikling   
Tone Kristin Risdal, Lege (til august) Ragnhild Leirevaag, Lege (fra november)  
Nina Grashei, Erfaringskonsulent/ Brukerrepresentant (fra desember) 
Per Arne Tengesdal, Inst. prest, sekretær  

 Deltakerne velges for inntil 5 år. (endring i mandat fra 2018) 
 KEK oppnevnes av direktør, og velger selv en leder og en sekretær: Møteledelse går på 

omgang mellom medlemmene, og inst. prest er sekretær og representerer komiteen 
utad.  

Møter/kurs: 
KEK har i 2018 hatt fire møter, to i vårsemesteret og to i høstsemesteret. 
Ett av møtene var sammen med KEK ved SUS. 
2 medlemmer deltok på årets høstseminar i regi av SME, med stort utbytte. 
 
Økonomi: 
For 2018 fikk KEK eget budsjett for to medlemmers deltakelse på høstseminaret. 
For 2019 har vi fått en budsjettramme som gjør at alle medlemmer kan delta på ett årlig 
kurs/seminar. Målet er at de flest deltar på SMEs kurs for nye KEK-medlemmer i november 
eller høstseminaret. 
  

Drøftede saker: 
1. Pasient/brukermedvirkning: 

KEK anbefaler at pasienter involveres i arbeidet med husregler på de kliniske avdelinger før 
de godkjennes. Et aktivt brukerutvalg, og ansatte ved avdelingene med brukererfaring bør 
aktivt inkluderes i viktige prosesser og avgjørelser. Inneliggende pasienter og 
brukerrepresentanter involveres i alle viktige strategiske avgjørelser som gjelder deres 
hverdag. 

 
2. Pasienters innsyn i journal etter overgang til DIPS:   

KEK anbefaler at det prioriteres skrivekurs for ansatte der en og har fokus på de etiske sidene 
ved dokumentasjon av behandlingsforløp, og forholdet mellom hvordan det blir snakket om 
og med pasientene.  Det er holdt en internundervisning med dette som tema. 
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3. For mye eller for lite? Unge ROP pasienter: Hvor langt skal vi strekke oss? (Ikke 
behandlet som egen sak) 

 
4. Journalføring rusrelaterte sedelighetssaker/voldsrisiko: Hva skal følge pasient videre 

og hvor lenge? (Ikke behandlet som egen sak) 
 

5.  Forholdet mellom taushetsplikt og informasjonsbehov hos pasientgruppen ved 
behandlingsavdelingen når medpasienter ikke kommer tilbake etter permisjon. 

 
Anbefaling: Ved uteblivelse der personalet ikke har hatt kontakt med vedkommende, kan en 
opplyse pasientgruppen om at han/hun ikke er kommet tilbake, og at vi ikke vet hvorfor. 
Når en har hatt kontakt med pas. bes det om pasientens samtykke til at det informeres om 
grunn til fravær, og hva som kan sies. Dette for å gjøre det lettere for pas. å komme tilbake, og 
for å skille mellom tilbakefall og andre grunner.  
I grupper og miljøterapi er det viktig å tematisere at tilbakefall er en del av behandlingene, og 
hva det gjør med pasientgruppen. 
Det kan også være aktuelt med en ny gjennomgang av prosedyrer og husordensregler og se 
om dette er tydelig nok formulert. 
 
 
23.01.19  

For KEK Rogaland A-Senter 

Per Arne Tengesdal 

Sekretær 
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