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Årsmelding 2019 
 
KEK har dette året behandlet tre innmeldte saker. KEK har hatt en god aktivitet der vi har 
drøftet tema og problemstillinger medlemmene har fanget opp, styrket etikkarbeidet på RAS 
ved bl.a egen internundervisning, fokus på kompetanseheving og samarbeid.  Vi ser at 
bevisstheten rundt etisk refleksjon og bruken av KEK må holdes ved like, noe som gjør at vi 
fremover satser mer på regelmessig etikkrefleksjon på avdelingene. Vi har også i planen for 
internundervisning at det skal være et årlig tema om etikk.  
Vi har styrket samarbeidet med KEK ved Stavanger Universitetssykehus; hatt ett felles møte 
og deltakelse på deres internundervisning. 4 medlemmer har deltatt på innføringskurs og 
høstseminar i regi av Senter for Medisinsk Etikk, og vi har hatt besøk fra SME på RAS.  

  
Sammensetning: 
Nina Helle Helmsgård, Miljøterapeut, Avd for gravide og småbarnsfamilier.  
Jorunn Skollevoll Bjerga, Sykepleier, Avrusningsavd.    
Elin Hjorteland, Sykepleier, Behandlingsavd     
Sissel Andersson, pasientformidler, Poliklinikken  
Ingunn Kjerstad Svendsen, spesialrådgiver, Fag og utvikling   
Ragnhild Leirevaag, Lege  
Nina Grashei, Erfaringskonsulent/ Brukerrepresentant 
Per Arne Tengesdal, Inst. prest, sekretær  

 
Møter/kurs: 
 
KEK-møter:  
KEK har i 2019 hatt seks møter, to i vårsemesteret og fire i høstsemesteret. 
Ett av møtene i høstsem. var sammen med KEK ved Stavanger Universitetssykehus, der vi 
drøftet felles problemstillinger. 
 
Kurs/ seminar:  
2 medlemmer deltok på innføringskurs for nye KEK-medlemmer, og 2 medl. Deltok på årets 
høstseminar i regi av Senter For Medisinsk Etikk, UIO. 
Vi har deltatt på KEK SUS sitt høstseminar. 
 

Etikkarbeidet på RAS: 
 
Internundervisning: 
Vi hadde i mars besøk av Morten Magelssen fra SME som deltok på møte med KEK, og hadde 
egen legeundervisning åpent for andre interesserte. Tema der var bl.a etiske spørsmål knyttet 
til prioritering og kost-nytte-prinsippet. 
Lars Helge Myrseth fra Tasta diakonale senter hadde internundervisning om etisk refleksjon. 
Vi har for 2020 planlagt en internundervisning med Marit Helene Hem fra VID med tema 
moralsk stress. 
 
Etikkrefleksjon på avdelingene: Gjennom bl.a deltakelse på SME sitt seminar for nye KEK-
medlemmer har vi satt et fokus på hvert enkelt medlem sitt bidrag til økt refleksjon på den 
enkelte avdeling. Fra nyttår starter vi opp med etikkefleksjonsgruppe på 
avrusningsavdelingen annenhver uke. 
 
Økonomi: 
 
Budsjett kurs:  20.000,- 
4 medl. kurs:  21 376,48 
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Eksempel på innmeldte saker med referat fra drøfting: 
 
Sak 01.19:   

 1.Hva er det etiske problemet / eller de etiske problemene i dette tilfellet?    

«Bør ansatte på andre avdelinger formidle tilleggsinformasjon/ drive «lobbyvirksomhet» for pasienter 

som er i vurdering for innleggelse på BA?» 

På en liten institusjon med nærhet mellom AA, poliklinikk, AGS og BA, og aktiv kontakt mellom ansatte 
på tvers av avdelingene kan slike problemstillinger oppstå, og vi ser viktigheten av å ta de nødvendige 
runder for å avklare dette.  Behandling av den etiske siden ved dette i KEK er første skritt. 
 
2. Hva er fakta i saken?   
Problemstillingen gjelder akuttinnlagte pas. i AA, som ikke har fått avklart evt. Behandlingsforløp 
videre. I en rask prosess under innleggelse skrives det en henvisning til vurderingsenheten, og det 
gjøres tidlig en jobb med å motivere pas. til å søke videre behandling i BA. 
  Under innleggelse ser personale at pas. bl.a gjør et aktivt forberedende arbeid med tanke på 
innleggelse. 
Personal og prest melder da muntlig videre til inntaksteam og psykologer ved BA som skal gjøre 
inntaksvurdering denne tilleggsopplysning og pas. sin motivasjon. 
Det ble vurdert å ikke ta pasienten til innleggelse BA på grunn av tidligere erfaring og en 
helhetsvurdering. 
 
3. Hvem er de berørte parter og hva er deres syn og interesser?   

Pasient: Ønsker et bedre liv, og en ny mulighet for innleggelse i BA. Har rett til behandling i TSB 
Inntaksteam BA: Å gi riktig behandling til pasienter som kan nyttiggjøre seg den gjeldende behandling. 
De skal se den enkelte pas. i sammenheng med miljø og medpas. 
Andre avd./ ansatte: Engasjement for pas. som de ønsker å videreformidle i inntaksprosesser.  
Andre pas: ønsker mest mulig lik, forutsigbar og objektiv vurdering. 
Pårørende: ønsker det beste for sine. 
 
4. Relevante åpne og skjulte verdier og prinsipper:  
Velgjørenhet: Vi skal bruke faglighet og engasjement til beste for hver enkelt pas. 
Ikke skade: Viktig å ikke påføre pas. nye nederlag gjennom behandling han/hun ikke kan nyttiggjøre 
seg av, og vurdere grundig og rett hvilket behandlingstilbud som er egnet. Heller ikke skape 
forhåpninger om noe som ikke er sikkert. 
Autonomi: Å ta pas. medbestemmelse på alvor, være der pasienten er og ikke springe foran. 
Rettferdighet: Inntaksteamet sørger for objektiv og grundig vurdering og avgjørelse. Unngå 
forskjellsbehandling basert bl.a på hvilke pas. som vekker mer engasjement enn andre, får 
oppmerksomhet/ er godt likt. 
Tillit: Kan oppleves som manglende tillit til inntaksteam når det gjøres «lobby- virksomhet».  
Engasjement: Ansatte blir engasjert på pasienters vegne, og ser samtidig ikke hele bildet. Vi skal etter 
strebe et godt engasjement for våre pas. som er faglig fundert og strukturert jfr visjon. «faglig i front –
menneskelig og nær.» 
 
5. Erfaringer fra lignende situasjoner og juridiske føringer?   

Er der prosedyrer som gir gode føringer for prosessen ved inntak? 
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Forholdet mellom pas rett til behandling, fritt behandlingsvalg, behandlingsbehov og faglig vurdering 
av rett behandling. 
God nok informasjon om behandlingsplan og prosesser fram mot evt. innleggelse for alle avdelinger? 
 
6. Mulige handlingsalternativer og anbefalinger.  

1. Alle relevante tilleggsopplysninger må journalføres for å bli tatt med i vurderingen. 
 

2. Personalet skal i slike prosesser informere pasienten om alternative behandlingstilbud og 
saksgang. Det bør etterstrebes å ikke skape urealistiske forventninger hos pasienten. 
 

3. For akuttinnlagte pasienter som skal gjennom en rask vurdering under avrusning er 
vurderingsenheten samtidig positiv til/ avhengig av at det blir gjort et godt og raskt 
grunnarbeid på AA; med basis kartlegging og anbefaling i samråd med pasient (det presiseres 
at en kan anbefale henvisning til BA, men ikke anbefale BA å ta imot pasienten). Ofte har dette 
vært gode og riktige vurderinger. Ved kjappe prosesser og raske avgjørelser er det viktig at BA 
raskt inviteres til å informere om behandlingstilbudet for å gi pas. et riktig bilde av hva som 
tilbys og forventes. 

 
4. KEK anbefaler at det tas initiativ til informasjonsmøter på tvers av alle avdelingene til gjensidig 

informasjon og saksvarende forståelse av hvordan de ulike avdelingene jobber og hvordan 
samarbeidet dem imellom best skal organiseres.  

 

Sak 02.19   
  
 
1.Hva er det etiske problemet / eller de etiske problemene i dette tilfellet?    

«Bør ansatte ved avrusningsavdelingen gå i butikken for en pas. som ikke selv kan gå, og 

handle lodd for 500 kr.? 

2. Hva er fakta i saken?   
 Pas. spør ansatt på AA om å handle lodd for 500,-.  Han er ikke i stand til selv å bli med på 
handleturene. Pas har tidl. historie med spillavhengighet. Han har ikke inntekt, og får et ukentlig 
beløp av pårørende. Han har brukt store beløp på få år. 
Andre pas. som selv handler har ingen restriksjoner ut over kjøp av rusmidler og tabletter. Ingen 
kontroll med hva de ellers bruker penger på, hverken på dataspill eller på butikkturer. 
 
3. Hvem er de berørte parter og hva er deres syn og interesser?   

Pasient: ønsker å bruke pengene på lodd. Dette er hans lommepenger som han fritt kan disponere. 
Andre pas: Handler for hverandre. Har ingen restriksjoner. Ønsker ikke forskjellsbehandling. 
Pårørende: Avd har ikke automatisk kontakt med pårørende –med mindre det er felles barn. Antar at 
det er i deres interesse at pas. ikke bruker penger på spill. 
Ansatt: Har som oppgave å drive avrusing/ abstinensbehandling. Bidra til å bli kvitt avhengighet, 
samtidig ikke være terapeut. Behandle pasientene mest mulig rettferdig og med respekt for den 
enkeltes autonomi. 
Avdeling: AA skal ikke drive behandling/ terapi, men avrusing og abstinensbehandling.  
 
4. Relevante åpne og skjulte verdier og prinsipper:  
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Velgjørenhet: legge til rette for at pasienten har det best mulig under oppholdet. Bidra til tillit, 
medmenneskelighet og styrke autonomi for pasientgruppe 
Ikke skade: Ikke bidra til økt skade og trigge avhengighet 
Autonomi: respekt for pasientens selvbestemmelse.  Ingen grenser for pas som handler selv (utenom 
alkohol/ tabletter) 
Rettferdighet: ikke forskjellsbehandle pasientene. Ha samme regel for alle uavhengig av diagnose og 
mobilitet. Samvittighet: Unngå at den enkelte ansatts samvittighet skal avgjøre hva en velger. 
 
5. Erfaringer fra lignende situasjoner og juridiske føringer?   

Når en ber personalet om å kjøpe tobakk gjør de det. 
Tilsvarende dilemma oppstår i ønsket om å begrense tilgjengelighet i forhold til filmer som vises i 
fellesstua som framelsker volds- og rusadferd. Tidligere godkjente personalet filmer som skulle vises. 
Det gjøres ikke lenger.  
Vi har regler for sosiale medier: At ansatte ikke skal bli «venn» med pasienter. 
 
6. Mulige handlingsalternativer og anbefalinger.    

Anbefaling til avdelingsledelsen: Vurdere behovet for felles retningslinjer: For å unngå at det skal 

handle om den enkelte ansatt sin vurdering og samvittighet. At det ikke skal være et 

vurderingsspørsmål basert på i hvor stor grad pas. har utfordringer med spillavhengighet.  

 
Veien videre: 
Vi har framover et større fokus på etiske refleksjon på avdelingene, både for å øke 
bevisstheten i forhold til de dilemma vi står i, og hvilke metoder vi bruker for å reflektere 
over dette. Samtidig gir dette og økt forståelse for bruken av KEK. Kompetanseheving og kurs 
er og et satsingsområde: med etikk som tema i veiledning og undervisning, samarbeid med 
SME og KEK ved SUS, og muligheten for KEK-medl. å være med på kurs.  
 
 
13.02.19  

For KEK ved Rogaland A-Senter 

Per Arne Tengesdal 

Sekretær 
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