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KEK Halden har hatt et godt arbeidsår med møter, to timer en gang i måneden. Vi har dessverre 

mistet to av medlemmene våre p.g.a. arbeidssituasjonen. Vi har foreløpig ikke erstattet disse, men 

håper at det lar seg gjøre tidlig i 2014. Pr. d.d. er vi 10 medlemmer av kommunens kliniske etikk 

komite.  

Vi har hatt møter rundt på ulike institusjoner for å bli kjent med forholdene og ikke minst for å gjøre 

vår virksomhet kjent i kommunen. Dette ser vi på som nyttig både for oss selv og for de som jobber 

der. 

I februar arrangerte vi et etikkseminar for ulike aktører i Halden kommune. Målgruppen var: ledere 

fra avdelingsleder til rådmannsnivå, ansatte i administrasjonen i kommunen og politisk utvalg. 

Seminaret fikk meget god oppslutning, ca. 65 deltakere. Ordføreren åpnet, og medlemmer av KEK 

hadde faglige innlegg om etikk, presentasjon av komiteen og mandatet vårt, hvordan vi jobber og 

presentasjon av den diskursetiske modellen; SME – modellen som vi benytter i vår KEK – drøfting. 

Deretter presenterte vi et case som dannet grunnlag for diskusjon gjennom gruppearbeid, for så å se 

nærmere på situasjonen gjennom å bruke SME – modellen. Deltakerne uttrykte at de hadde hatt en 

fin dag og hadde fått godt utbytte av deltakelsen! 

Nevnes må også at Halden fikk etikkprisen for 2012. Den ble utdelt av helseministeren, og blant de 

som deltok i den høytidelige utdelingen var vår leder Heidi Karlsen, Enhetsleder Inger Olsen, 

konstituert rådmann Eivind Hansen og andre som har vært sentrale i etikkarbeidet i kommunen. 

Dette satte fokus på en kommune som arbeider godt med etikk. 

Fire av komiteens medlemmer deltok på erfaringsseminaret som ble arrangert av Senter for 

medisinsk etikk (SME) i 2013, noe vi opplevde var verdifullt. Det er positivt å møte andre som er 

opptatt av det samme, hvor vi kan dele erfaringer, positive som negative, og få innspill til videre 

satsing. 

Leder Heidi Karlsen har også hatt en del oppdrag rundt på ulike arbeidsplasser hvor hun har 

undervist i etikk og fortalt om KEK komiteens virksomhet. Dette har hun også gjort i Hovedutvalg for 

helse, sosial og omsorg i kommunen. Sammen med vår hjemmeside på Halden kommunes nettportal 

har denne virksomheten gjort oss godt kjent i kommunen vår. 

Vi har også utarbeidet en brosjyre og plakat, som har vært plassert rundt på institusjoner, 

helsestasjon og kommunens service senter m.m. 

Til slutt noe om arbeidet i komiteen. Vi har hatt et par interessante problemstillinger hvor personalet 

fra helse – og omsorgstjenesten i kommunen har fremmet saker til KEK, og hvor de har bedt om 

bistand til drøfting av etiske problemstillinger. Her har partene vært invitert til å delta i drøftingen, og 

presentert og har klargjort sitt syn på saken for oss. Ellers har vi jobbet med problemstillinger fra 



medlemmers ulike utfordringer fra egen arbeidsplass. Den siste kategorien har vært veldig viktig som 

trening. Vi benytter SME modellen, og for oss har det vært viktig og riktig å kjenne modellen så godt 

at det er naturlig og fint å bruke den. I tillegg har komiteen bistått kommunen med å legge innhold i 

ulike begreper, bla faglig forsvarlighet. Et av våre drøftingsnotat er også sendt inn til SME for evt. 

publisering på SMEs hjemmeside. 

KEK Halden har tatt initiativ til et fagutviklingsprosjekt; Etikk i praksis, som er et samarbeidsprosjekt 

mellom Halden, Aremark, Eidsberg kommune og Høgskolen i Østfold og senter for medisinsk etikk. 

Prosjektet går ut på et trinnvis kompetansehevingsprogram, både for studenter og helsepersonell i 

praksis, hvor vi ønsker å undersøke hva etikk kompetanse kan bidra med i praksis for yrkesutøvelse, 

arbeidsmiljø og sykefravær. Det er et veldig spennende fagutviklingsprosjekt som vi håper vi kan få 

midler til å gjennomføre.  

Til slutt vil vi nevne at det er stor etterspørsel etter kompetanseheving generelt, men etikk spesielt i 

egen kommune. Klinisk etikk komite i Halden ønsker å bistå med kurs og veiledning, men ser at det er 

veldig sårbart at ansvaret henger på en til to personer. Dersom vi får gjennomslag for 

fagutviklingsprosjektet, vil vi kunne tilby kurs i et større omfang, samt utdanne flere etikkveiledere. 

Leder av KEK Halden har en visjon om at Østfold skal bli et foregangsfylke innen systematisk 

etikkarbeid, og det er med stor glede vi nå har fått med oss høgskolen inn i arbeidet. Vi går et 

spennende år i møte. 

Budsjett: KEK Halden fikk i 2012 ca. 40 000,- kr. gjennom frie midler utlyst fra fylkesmannen og 

utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold for å etablere en klinisk etikk komite. 

Disse midlene har vært brukt til skolering og deltakelse på kurs for komiteens medlemmer samt 

reiseutgifter. For øvrig har vi ingen midler til komiteens arbeid, og vi er avhengig av at komiteens 

medlemmer påtar seg videre arbeid uten noen form for kompensasjon. Det er på bakgrunn av at vi 

anser at dette arbeidet er så viktig, at komiteens medlemmer bidrar til utvikling av tjenesten, til tross 

for at det for de fleste innebærer et merarbeid for den enkelte.   

KEK Halden venter spent på nye utfordringer og mener at vi er godt forberedt til å drøfte etiske 

problemstillinger, og om mulig komme med råd. 

Else-Kathrine Hveding       Heidi Karlsen 
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