
Årsmelding fra klinisk etikk komite (KEK), Halden  
    kommune 2014 
 
Komiteens medlemmer: 

Heidi Karlsen, fag – og kvalitetsrådgiver, leder av KEK 

Line Irene Skoglund, psykiatrisk sykepleier, sekretær 

Vidar Vatvedt, vernepleier, sekretær 

Lillian Lillemoen, forsker 

Linda Østensvig, sykepleier 

Iwona Vegstein, sykehjemslege 

Inger Synnøve Brännvall, sykepleier 

Else Kathrine Hveding, frivillig og lekmannsrepresentant 

Jeanne Arvanitis, avdelingsleder og pedagog 

Monica Torp Borg, hjelpepleier 

Siv Lunde, vernepleier 

 

Klinisk etikk komite har avholdt 8 ordinære møter á to timer i 2014. I tillegg har det vært 

avholdt et møte hvor enkeltpersoner har deltatt i møte med involvert part. Det har vært 

gjennomført et etikkseminar i regi av KEK, hvor tema var tvang og tvangsproblematikk – en 

etisk utfordring (vedlegg 1). 70 deltakere fra helse og omsorgstjenesten deltok på hele eller 

deler av dette seminaret. Kursholdere var Tonje Loissus Husum og Lillian Lillemoen, begge 

ansatt som forskere på Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo.  

 

I tillegg startet vi på nytt etikkveilederskole for ansatte i helse – og omsorgstjenesten i Halden 

kommune i november 2014. 25 nye veiledere er i løpet av våren 2015 klare til å innta rollen 

som etikkveiledere på sine arbeidsplasser.  

Medlemmer av KEK har også deltatt på erfaringsseminar for KEK, innføringskurs i etikk og 

høstseminaret som arrangeres av SME årlig. Målet med deltakelse på nasjonale fagseminar er 

kompetanse – og nettverksbygging for medlemmene. Det er positivt for komiteen å møte 

andre som er opptatt av det samme, hvor vi kan dele erfaringer, positive som negative, få 

innspill til videre satsing og opprettholde engasjementet.  

 

Leder av KEK, Heidi Karlsen har også påtatt seg undervisningsoppdrag dette året, og blant 

annet undervist sykepleier – og vernepleier studenter på Høgskolen i Østfold (HIØ). Hun har 

også deltatt på informasjonsmøter/personalmøter innad i egen kommune og i Aremark 

kommune som var interessert i erfaringsdeling. Halden kommunes KEK har også vært 

pådriver for en prosjektsøknad til HIØ hvor etikksatsing var målet for et fagutviklingsprosjekt 

i samarbeid med Eidsberg kommune, Aremark kommune og HIØ; - et prosjekt som dessverre 

fikk avslag på søknaden – men med tilbakemelding om at prosjektet var verdifullt og de anså 

det som viktig. Av økonomiske hensyn ble det dessverre avslag.  

 

Komiteen har også i 2014 bistått ansatte i helse – og omsorgstjenesten i situasjoner dette året, 

situasjoner som de ansatte selv har fremmet, som de anser er etisk utfordrende, og som de 

ønsker bistand til å se nærmere på. Sakene omhandler situasjoner hvor ansatte opplever at det 

går på verdiene løs, og at situasjonene oppleves vanskelig å håndtere. De ser tydelige 

konsekvenser for pasienter/brukere, og reagerer på tjenesteutøvelsen. Vi har også brukt noe 



tid til internopplæring av komitemedlemmene, noe som oppleves verdifullt for 

enkeltpersonene. Komiteen bringer også saker inn på møtene som er verdifulle å drøfte, 

eksempler på dette er vurderinger knyttet til HLR -, forsvarlig eller uforsvarlig praksis, 

utfordringer knyttet til økonomi, samhandling og prioriteringer, brukernes rettigheter kontra 

helsepersonellets plikter o.a. 

 

Budsjett: Komiteen har fremmet en søknad til kommunens kompetanseforum om midler til 

frikjøp av leder og sekretær (20 % hver), til komitearbeid og kursvirksomhet for 2015, 

pålydende 100 000,-. Foreløpig ikke fått svar på dette. 

 

Leder av KEK søkte KS (Kommunesektorens interesse-, arbeidsgiver- og 

medlemsorganisasjon) om midler til videreføring av etikksatsingen i kommunen, og fikk 

30 000,- kr i midler til dette formålet.  

 

Midlene vi hadde til disposisjon i 2014 ble benyttet til kursvirksomhet, både ekstern og internt 

i egen kommune samt reiseutgifter. Ved avslutning av 2014 er regnskapet for KEK i 0,-.  

  

Veien videre: KEK Halden ønsker å fortsette det gode arbeidet som nedlegges fra 

komitemedlemmene, og opprettholde fokus og aktivitet i 2015. Det er store utfordringer i 

helse – og omsorgstjenesten, og vi kan kanskje spesielt nevne grenseskillet mellom somatikk 

og psykiatri, og mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. 

Behandlingssituasjoner hvor pasienter/brukere er i behov av flere tjenester og nivåer fordrer 

god samhandling, og grenseskillet mellom hva som er hva, er ikke alltid så tydelig. Viktige 

avgjørelser blir fattet hver eneste dag i mange ulike situasjoner, og KEK Halden ønsker å 

bidra til å påvirke tjenesten, bistå pasienter, pårørende og ansatte i etisk utfordrende 

situasjoner og fremme en bedre praksis.  

Komiteen ønsker videre å arrangere etikkseminar for ansatte i helse – og omsorgstjenesten, 

helst to ganger i året for å bidra til kompetanseheving og spredning i egen kommune.   

 

Etikkskolekonseptet vil på ny søkes meritterende for klinisk stige fra Fagforbundet, Delta og 

NSF, da tidsperioden for forrige godkjenning har gått ut.  

 

Komite arbeidet er basert på ildsjeler som har tro på at satsingen utgjør en positiv forskjell, og 

vi anser at dette arbeidet er viktig. Vi er avhengig av dette engasjementet for å opprettholde 

etikksatsingen videre i kommunehelsetjenesten.  

 

KEK Halden opprettholder aktiviteten i 2015, og mener vi er godt forberedt til å drøfte etiske 

problemstillinger, og om mulig komme med råd der berørt part ber om det.  

 

Heidi Karlsen 

 

Leder av KEK Halden Kommune 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 1, Invitasjon til etikkseminar 


