
   

Årsmelding fra klinisk etikk komité (KEK), Halden og Aremark 

kommuner, 2018 

  

Komiteens medlemmer:  

Jeanne Arvanitis, avdelingsleder og pedagog, leder for KEK 

Line Irene Skoglund, avdelingsleder og psykiatrisk sykepleier, sekretær 

Heidi Karlsen, Phd – stipendiat ved Senter for medisinsk etikk (SME), rådgiver i 10% stilling 

Linda Østensvik, sykepleier 

Iwona Vegstein, sykehjemsoverlege 

Monica Torp Borg, hjelpepleier 

Inger Lund Olsen, sykepleier og rådgiver i kommunalsjefens stab 

Ann Kristin Eylertsen, sykepleier Aremark kommune 

Kristin Bakkevig, prest 

Svein Norheim, lekmannsrepresentant (Ny 2018) 

  

Vår dyktige lekmannsrepresentant, Else Kathrine Hveding, avsluttet i år sitt arbeid i KEK. 

Hun har helt fra komiteens begynnelse bidratt med gode spørsmål og undringer ut ifra et ikke-

helsepersonell-perspektiv. Vi takker for den flotte innsatsen hun har gjort i etikkarbeidet for 

Halden og Aremark kommuner.  

I hennes sted har vi fått inn en verdig arvtager i Svein Norheim. Han har allerede vist seg å ha 

et sterkt bidrag inn refleksjonene og presenterer gode perspektiver i de etiske drøftingene.  

 

Aktiviteter 

Klinisk etikk komité har avholdt 9 ordinære møter á 2 timer i 2018, i tillegg til to 

etikkseminar.  

  

Utvikling av komiteen har vært et prioritert tema dette året. Det har handlet både om utvidelse 

av antall medlemmer, internettside og brosjyre, samt hvordan tjenestestedene best mulig skal 

bli kjent med hvordan de kan benytte seg av KEK.  

Vi gjorde en henvendelse til ulike tjenestesteder, blant annet helse og omsorgs øverste 

ledergruppe, og inviterte oss ut til en drøfting av en problemstilling de var opptatt av. Dette i 

tråd med forskning om at kommunens etikkarbeid må være forankret i ledelsen.  

Drøftingen i det øverste lederleddet er ved årsskiftet ikke gjennomført, men komiteen kommer 

til å fortsette arbeidet med å invitere seg ut til kommunenes tjenestesteder i 2019. Et viktig 

mål er å senke terskelen for å henvende seg til KEK.   

  

Personer i komiteen har i år, som tidligere, bistått ansatte i helse- og omsorgstjenesten i 

situasjoner de har opplevd som etisk utfordrende og tatt initiativ til refleksjon over etiske 

problemstillinger i avdelinger og i personalgrupper. Vi har fått erfaring med at etikkrefleksjon 

er et godt tiltak for å håndtere etiske spørsmål på en god måte så nær praksis som mulig, og 

tilbyr oss å komme ut for å bistå tjenesten. De større mer komplekse sakene kan med fordel 



   
drøftes i KEK. KEK har også fungert som en drøftingsarena for medlemmene som også er 

etikkveiledere, både for å få hjelp til å se nærmere på en sak, for å dele erfaringer og 

problemer og for å gi hverandre støtte og inspirasjon.  

  

I 2018 har vi opprettholdt tilbud om månedlige nettverksmøter første semester, men ble 

dessverre noe amputert på grunn av sykdom i andre semester. De møtene som ble avholdt 

varer i 1,5 timer, og inneholder erfaringsdeling, drøfting av case med tilbakemelding på roller, 

ansvar og sak, samt faglig input. Medlemmene uttrykker at dette gir mening, og at det 

oppleves godt å møte andre som er opptatt av det samme, nemlig etikk og refleksjon over 

etiske spørsmål. Likevel er oppmøtet til disse dagene veldig variert, og noen etikkveiledere får 

vi ingen respons fra. Det er nå utdannet godt over 50 etikkveiledere i Halden kommune, helse 

– og omsorg, men ikke alle er aktive. Etterspørselen etter ny etikkskole er stor, og vi håper å 

kunne tilby dette høsten 2019.  

 

  

Etikkseminar/ kursvirksomhet 

Klinisk etikk komité har arrangert to seminarer i løpet av 2018.  

  

11. juni 2018 ble det avholdt et halvdagsseminar med tema: Vurdering av 

samtykkekompetanse – en utfordring for helsepersonell?  

Dagen inneholdt både faglige, juridiske og etiske aspekter ved vurdering av 

samtykkekompetanse. Det ble belyst ved både forelesning, eksempler fra hverdagen og 

presentasjon av mulige hjelpemidler. KEK`s egne medlemmer sto for undervisningen.  

Foruten komiteens egne medlemmer deltok 34 personer.  

  

15. og 16. oktober 2018 ble det avholdt 2 halvdagsseminarer med tema: Forhåndssamtaler. 

Dag 1 var en kursdag hvor alle var invitert til en fagdag om forhåndssamtaler, og hvordan 

dette kan være et godt tiltak å implementere i helse – og omsorgstjenesten i Halden kommune.  

Dag 2 besto av faglig input og workshop for de som ønsket å gå videre med dette på egen 

arbeidsplass. Dette seminaret har bidratt til at kommunen har utarbeidet to søknader om 

prosjektmidler for gjennomføring av forhåndssamtaler. En i regi av Bergheim bo- og 

aktivitetssenter, og en i regi av kreftkoordinator for Halden og Aremark kommuner.   

Foruten komiteens egne medlemmer var det henholdsvis 32 og 24 deltagere på disse 2 

dagene.  

  

Medlemmer i KEK har også vært representert ved sentrale etikkseminarer dette året. Kristin 

Bakkevig og Ann-Kristin Eylertsen deltok på oppstarts- og erfaringsseminar for kliniske 

etikkomiteer og etikkråd i kommunene 5. og 6. mars 2018.   

  

  

 

 



   
Økonomi  

I 2018 brukte KEK de resterende midlene på fondet. Ved inngangen til 2019 har vi derfor 

ingen overførte midler.   

Kommunalsjefen har blitt kontaktet for midler til aktivitetene som planlegges for 2019. 

  

  

Veien videre:  

KEK Halden og Aremark ønsker å fortsette det gode arbeidet som nedlegges fra 

komitemedlemmene, og opprettholde fokus og aktivitet i 2019. Det er fortsatt store 

utfordringer i helse – og omsorgstjenesten, og behandlingssituasjoner hvor pasienter/brukere 

er i behov av flere tjenester og nivåer fordrer god samhandling. Viktige avgjørelser blir fattet 

hver eneste dag i mange ulike situasjoner, og KEK Halden og Aremark ønsker å bidra til å 

fremme en bedre praksis, samt bistå pasienter, pårørende og ansatte i etisk utfordrende 

situasjoner.  

Komiteen ønsker i 2019 å arrangere to etikkseminarer for å bidra til kompetanseheving. 

Seminarenes målgruppe er ansatte i kommunal helse – og omsorgstjeneste, og temaer vil være 

basert på ønsker fra helsepersonell.  

Vi ser behovet for etikkurs for ansatte i tjenestene, det vi har valgt å kalle grunnkurs i etikk. 

Noen vil i tillegg få tilbud om å delta på etikksamlinger i regi av SME.  

KEK vil også drive oppsøkende virksomhet, ved blant annet å invitere seg ut til ulike 

tjenestesteder for å bistå med drøfting av en etisk problemstilling på arbeidsplassen.  

Det er behov for avsatte økonomiske midler, samt at etikkarbeidet inngår i den overordnede 

kompetanse- og opplæringsplan i kommunen.  

Komiteen vil vurdere om det blir riktig å åpne opp for en større bredde inn i seminarene enn 

det vi til nå har hatt fokus på. Tro, livssyn og kultur er her aktuelt.   

  

Komitéarbeidet er fortsatt basert på ildsjeler som har tro på at satsingen utgjør en positiv 

forskjell, og vi erfarer at arbeidet er viktig. Vi er avhengig av dette engasjementet for å 

opprettholde etikksatsingen videre, og vi vurderer at KEK er som et «nav» i kommunens 

etikkarbeid.  

KEK Halden og Aremark ønsker å øke aktivitetene i 2019, og mener vi er godt forberedt til å 

drøfte etiske problemstillinger, og om mulig komme med råd der berørte parter ber om det. 

  

Mvh 

  

KEK Halden og Aremark kommuner 

  

Vedlegg 1 

Invitasjon til etikkseminar 11. juni 2018 

  

Vedlegg 2 

Invitasjon til etikkseminar 15. og 16. oktober 2018     



   

Velkommen til etikkseminar 
 

Klinisk Etikk Komité (KEK) i Halden og Aremark Kommuner arrangerer 

etikkseminar Mandag 11.juni 2018 fra kl. 11.30 – 15.00 i Folkets hus 

 

Tema: Vurdering av samtykkekompetanse – en utfordring for 

helsepersonell?  

 

Dagen vil inneholde både faglige, juridiske og etiske aspekter ved vurdering av 

samtykkekompetanse, og vi vil belyse dette ved både forelesning, eksempler 

fra hverdagen og se på mulige hjelpemidler.  

 

Målgruppe: Ansatte i helse – og omsorgstjenesten i kommunen.  

 
Program: 

 

11.30-11.40: Velkommen  

 

11.40- 12.30:  Vurdering av samtykkekompetanse, hva innebærer det, og hvordan gjøre det?  

 

12.30-1245: Pause 

 

12.45-13.30: Eksempler fra praksis 

 

13.30-13.45: Pause 

 

13.45-15.00: Hva når hverdagens utfordringer setter oss på prøve  

 

 

Registrering fra 11.00 

  

 

Påmelding innen 4. juni til jeanne.arvanitis@halden.kommune.no  

 

Velkommen! 

 

KEK, Halden og Aremark Kommuner  

  

mailto:jeanne.arvanitis@halden.kommune.no


   

Velkommen til etikkseminar 
 

Klinisk Etikk Komité (KEK) for Halden og Aremark Kommuner, ønsker 

velkommen til et nytt etikkseminar på Solheim senter (kantinen) om temaet 

Forhåndssamtaler. Denne gangen arrangeres etikkseminaret som et to-delt 

seminar, og går over to dager. Du kan selv velge om du bare vil delta på dag 1 

(grunnleggende om forhåndssamtaler), eller begge dager (mest aktuelt for de 

som ønsker å være ressurspersoner for innføring av forhåndssamtaler).  

 

Dag 1: Mandag 15. oktober fra kl. 11.30-15.00 vil det gis en innføring i hva 

forhåndssamtaler er og eksempler på hvordan disse samtalene kan 

gjennomføres.  

Dag 2: Tirsdag 16.oktober fra kl. 11.30 – 15.00 vil være en kombinasjon av 

forelesning og workshop hvor vi går mer i dybden på hvordan forhåndssamtaler 

kan tas i bruk, og forhåpentligvis jobbe ut ideer som kan munne ut i en 

prosjektsøknad til et fagutviklingsprosjekt om forhåndssamtaler. 

 

Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved 

livets slutt.   
Hensikt:  

 fremme pasientens medvirkning og medbestemmelse 

 fremme gjensidig trygghet og tillit mellom pasient og helsepersonell 

 gi helsepersonell et bedre grunnlag for beslutninger og gode prosesser 

videre 

Målgruppe: Ledere og helsepersonell som er interessert i, og ser betydningen 

av å gjennomføre gode samtaler om viktige og vanskelige spørsmål, hvor 

pasientens ønsker og preferanser blir etterspurt.  
 

Registrering fra 11.00 

 

Det vil være begrenset med plasser, så her gjelder begrepet «førstemann til mølla» 

 

Påmelding innen  tirsdag 9.oktober til jeanne.arvanitis@halden.kommune.no  

 

Velkommen! 

KEK, Halden og Aremark Kommuner 

mailto:jeanne.arvanitis@halden.kommune.no

