
   
 

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

kommuner, 2017 
 

Komiteens medlemmer:  

Jeanne Arvanitis, avdelingsleder og pedagog, leder for KEK 

Line Irene Skoglund, psykiatrisk sykepleier, sekretær 

Heidi Karlsen, forsker ved Senter for medisinsk etikk (SME), rådgiver Enhet helsehus, 

Halden kommune i 10% stilling 

Linda Østensvik, sykepleier 

Iwona Vegstein, sykehjemslege 

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

Monica Torp Borg, hjelpepleier 

Inger Lund Olsen, sykepleier og rådgiver i kommunalsjefens stab (Ny 2017) 

Ann Kristin Eylertsen, sykepleier Aremark kommune 

Kristin Bakkevig, prest (ny 2017) 

 

 

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

lekmannsrepresentant i løpet av 2017. Arbeidet vil fortsette i 2018, og man vil også se på 

behovet for flere medlemmer. Vi er imidlertid svært glade for å ha fått 2 dyktige og engasjerte 

kvinner inn i KEK dette året og har ønsket sykepleier og rådgiver i kommunalsjefens stab 

Inger Lund Olsen og prest Kristin Bakkevig hjertelig velkomne. 

 

.  

Aktiviteter 

Klinisk etikk komité har avholdt 8 ordinære møter á 2 timer i 2017 og 3 drøftinger av 

innmeldte saker. I tillegg har situasjoner som medlemmene selv har brakt inn fra sine 

arbeidsplasser vært drøftet. 

Saker vi har sett nærmere på har omhandlet oppstart og avslutning av behandling, samt hvilke 

hensyn som skal veie tyngst ved motstridende ønsker mellom de involverte partene.  

 

Komiteen har i 2017 jobbet målrettet for å øke antall henvendelser fra tjenestestedene i 

komiteens 2 kommuner. Det ble besluttet at vi skulle invitere oss selv ut for å senke terskelen 

for å ta kontakt. I løpet av året besøkte vi ett tjenestested og fortsetter arbeidet i 2018. Besøket 

var en positiv erfaring, og de ansatte på arbeidsplassen ga uttrykk for at de følte drøftingen 

hadde vært nyttig. 

 

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 2017 ble de 2 nettverkene for etikkveiledere slått sammen. I løpet av året gjennomførte de 

11 nettverkssamlinger a 1,5 timer. Møtene 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.  

Etikkskolen ble arrangert i vårsemesteret 2017, og Halden kommune fikk skolert og godkjent 

6 nye etikkveiledere gjennom etikkskolen. Det er nå utdannet godt over 50 etikkveiledere i 

Halden kommune, helse – og omsorg, men ikke alle er aktive.  

 

 

Etikkseminar/ kursvirksomhet 

Klinisk etikk komité har arrangert ett seminar i løpet av 2017. Dette ble av ulike grunner 

utsatt fra våren til desember.  

4. desember 2017 ble det således avholdt et halvdagsseminar med tema: ”Etisk refleksjon – et 

tiltak for økt tjenestekvalitet og for å redusere moralsk stress?” Komiteens etiker, Heidi 

Karlsen presenterte funn fra forskningsarbeidet sitt, og dagen ble avsluttet med drøfting av et 

case i plenum.  

35 personer deltok, og tilbakemeldingene var gode.  

 

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

Olsen og Jeanne Arvanitis dro på erfaringsseminaret arrangert av SME 26.-27. april, og Iwona 

Vegstein dro på kurset for sykehjemsleger 6. -7. juni.  

Line Skoglund deltok på masteremnet ”Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk” i regi av 

SME. Det gir 5 studiepoeng og kan inngå i et masterløp for de som er interessert i å bygge 

videre.  

 

 

Økonomi 

 

I 2017 brukte KEK 3150,- og har igjen ca 15.000,- ved inngangen til 2018.  

Det er søkt om å sette av 15- 20.000,- på sentralt kursbudsjett.  

 

 



   
Veien videre:  

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

komitemedlemmene, og opprettholde fokus og aktivitet i 2018. 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 2018 å arrangere to etikkseminar for å bidra til kompetanseheving. 

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

etiske utfordringer ved vurdering av samtykkekompetanse på våren og innføring av 

forhåndssamtaler på høsten. Temaene for kursene har vært basert på ønsker fra helsepersonell, 

en vinkling vi ønsker å fortsette med i 2018.  

I tillegg planlegges det å holde 3-4 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.  

 

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 opprettholde aktivitetene i 2018, 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  

 


