
   
 

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

kommuner, 2016 
 

Komiteens medlemmer:  

Heidi Karlsen, Fag- og kvalitetsrådgiver, leder av KEK  

(Fratrer ledervervet i KEK fra januar 2017, men vil fortsette å være en del av komiteen) 

Line Irene Skoglund, psykiatrisk sykepleier, sekretær 

Vidar Vatvedt, vernepleier, sekretær 

Lillian Lillemoen, forsker ved Senter for medisinsk etikk (SME) (Slutter januar 2017) 

Linda Østensvik, sykepleier 

Iwona Vegstein, sykehjemslege 

Else Kathrine Hveding, jobber som frivillig ved sykehjemmene og er lekmannsrepresentant 

Jeanne Arvanitis, avdelingsleder og pedagog (Tar over som leder for KEK fra januar 2017) 

Monica Torp Borg, hjelpepleier 

Ann Kristin Eylertsen, sykepleier Aremark kommune 

 

Det har ikke lyktes komiteen å finne en avløser for Else Kathrine Hveding i rollen som 

lekmannsrepresentant i løpet av 2016. Arbeidet vil fortsette i 2017, da det også vil jobbes med 

å få inn flere medlemmer.  

Komiteens leder, Heidi Karlsen, vil fra januar 2017 jobbe full tid ved SME, men beholder en 

10 % stilling i Halden kommune hvor hun videreutvikler etikkarbeidet. Hun skal blant annet 

holde nettverkssamlinger for etikkveilederne og utdanne nye veiledere. I KEK overtar hun 

rollen som etiker og representant fra SME. Vi takker for den flotte jobben hun har gjort som 

leder og for å utvikle fokuset på etikk i Halden kommune.  

Vi er glade for at Jeanne Arvanitis tar over vervet som leder for komiteen og er sikre på at hun 

vil føre arbeidet videre med stø hånd.  

Det er med tungt hjerte vi sier farvel til Lillian Lillemoen som har vært en del av komiteen 

siden oppstart. Vi er takknemlige for all den etikk kunnskapen hun har gitt oss.  

 

Aktiviteter 

Klinisk etikk komité har avholdt 6 ordinære møter á 2 timer i 2016. Det har blitt drøftet noen 

saker som medlemmene har tatt med fra sine respektive refleksjonsgrupper. Det har vært 

drøftet saker som omhandler utfordringer knyttet til behandling, både behandlingsbegrensning 

og overbehandling. I tillegg en meget kompleks situasjon om en pasient som forventer mer av 

hjelpeapparatet enn det helsepersonell kan/har lov til å utføre. En sak omhandlet utfordringer i 

arbeidsmiljøet – uenigheter mellom leder og ansatte.  

 

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

situasjoner de har opplevd som etisk utfordrende, og lagt til rette for etisk refleksjon 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.  

 

Det er etablert to nettverk for etikkveiledere i Halden kommune. Et for etikkveiledere i Enhet 

sykehjem som har vært ledet av Heidi Karlsen, og et nettverk for den øvrige helse – og 

omsorgstjenesten (hjemmesykepleie, omsorgsboliger, samlokaliserte boliger og dagsenter) 

som har vært ledet av Jeanne Arvanitis. Det er pr.dd. utdannet ca. 50 etikkveiledere i Halden 

kommune, men vi vet at ikke alle fungerer som etikkveiledere i dag. I den forbindelse vil det 

starte ny etikkskole for nye etikkveiledere i 2017, nettopp for at behovet tilsier at man trenger 

flere ressurspersoner, og for at etikk og etisk refleksjon er et satsningsområde i Halden 

kommune.  

Fra januar 2017 vil de to nettverkene slås sammen, og ledes av Heidi Karlsen. Vi tror det er 

mye å hente på at «likesinnede» møtes og deler erfaringer på tvers av kommunal helse – og 

omsorgstjeneste. Målet med nettverket er erfaringsdeling, kompetanseutvikling og 

ivaretakelse av ressurspersoner som har påtatt seg en viktig men krevende rolle.  

 

Kommunens etiske retningslinjer 

Halden kommune har i 2016 utarbeidet nye etiske retningslinjer, og Heidi Karlsen har deltatt 

aktivt i dette arbeidet i regi av KEK. I forbindelse med lansering av disse etiske 

retningslinjene, gjennomførte kommunen tre samlinger á fire timers undervisning med ledere 

på alle nivå i hele kommunen. Ca 200 ledere deltok på kurs i etikk og etisk refleksjon, basert 

på kommunens fire verdier; Åpenhet, Respekt, Tillit og Redelighet. Kursene fikk positiv 

omtale og evaluering av deltakerne.  

 

Etikkseminar/ kursvirksomhet 

Klinisk etikk komité har arrangert to seminarer i løpet av 2016.  

 

10. juni 2016 ble det holdt et halvdagsseminar med tema forberedende samtaler. Det hadde 

undertittelen ”Hva slags samtaler snakker vi om, og hvilke etiske utfordringer ser vi?” 

Foreleser var Trygve Johannes Sævareid Lerheim, PhD – kandidat ved Senter for medisinsk 

etikk. Ca 35 personer deltok og tilbakemeldingene var gode.  

 

5. desember 2016 arrangerte KEK et nytt halvdagsseminar. Etter ønske fra ansatte var temaet 

denne gangen ”Vold og trusler – etiske utfordringer”. 

Det ble arrangert med en innledende del som representerte mangfoldet i hele – og 

omsorgstjenesten, og en drøftingsdel.  

Representanter fra ulike deler av helsetjenesten i kommunen la i innledningen fram hvilke 

typer etiske problemstillinger de opplever og hvilke strategier de har for å håndtere dette. De 



   
som framførte var helsetjenesten i Halden fengsel, legevakten, Karrestad sykehjem og 

samlokaliserte boliger. Sistnevnte brakte videre et case til drøfting, en KEK – drøfting som 

foregikk i plenum. KEK viste frem hvordan de jobbet, og gjennomførte en etisk refleksjon 

over en konkret situasjon. Deltakere i salen hadde mulighet til å komme med spørsmål, 

synspunkter og refleksjoner underveis, og denne todelingen ble gjennomført ved at en person 

ledet KEK – drøftingen, og en person styrte innspillene fra salen. Saken ble drøftet etter SME-

modellen.  

Til seminaret var denne dagen det 70 påmeldte, og tilbakemeldingene var positive. 

 

I november 2016 ble KEK Halden og Aremark bedt om å holde et innlegg på Høstseminaret 

for Kliniske etikkomiteer for helseforetakene. I 2016 feiret de 10 års jubileum og kommunene 

var invitert. Tema var samhandling. Vi la frem en sak som tidligere har vært drøftet i KEK, 

som omhandlet samhandling og informasjonsflyt mellom kommune og spesialisthelsetjeneste 

vedrørende en potensielt voldelig pasient.  

 

Vår sykehjemslege og KEK medlem Iwona Vegstein har på en samling for sykehjemslegene 

arrangert av Fylkeslegen i Østfold, fortalt om KEK`s arbeid. I tillegg gjennomførte hun en 

etikkrefleksjon med deltakerne som fikk meget positiv respons bland deltakerne 

 

Leder i KEK har også i år blitt spurt om å holde etikkveilederskole. Dette er ført over til 2017, 

og blir som tidligere nevnt en del av Heidis ansvarsområder.  

 

NSF har spurt KEK om deltagelse på et medlemsmøte, hvor de ønsket informasjon om KEK 

og litt faglig påfyll med et aktuelt tema i etikkarbeidet. Medlemsmøtet ble utsatt, og 

forskjøvet til 2017.  

 

Linda Østensvig og Line Skoglund deltok på masteremnet ”Veiledning av etikkrefleksjon” i 

regi av SME. Line fullførte også masteremnet ”Etikk i helsetjenesten”. Begge masteremnene 

er 5 studiepoeng, og kan inngå i et masterløp for de som er interessert i å bygge videre.  

 

Budsjett 

 

Komiteen har vært nøkterne i 2016, og kun betalt reiseutgifter til en foredragsholder + gaver. 

Totalt har dette utgjort en kostnad på ca. 2000,- kr.  

 

Veien videre:  

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

opprettholde fokus og aktivitet i 2017. Det er store utfordringer i helse – og omsorgstjenesten, 

kanskje særlig i 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. 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 også i 2017 å arrangere etikkseminar, helst to ganger i året for å bidra til 

kompetanseheving. Seminarene er tenkt for ansatte i kommunal helse – og omsorgstjeneste.  

Temaene for kursene har vært basert på ønsker fra helsepersonell, en vinkling vi ønsker å 

fortsette med i 2017.  

 

Komite arbeidet 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 ønsker å opprettholde aktivitetene i 2017, 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 2 

 

 


