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Forord 
 
Til Direktør Helse og Mestring, og direktørens ledergruppe, DLG 

 

2020 ble et annerledes år, og bar preg av usikkerhet, tilpasning, opp – og nedjusteringer av tiltak, samt å 
finne nye kreative løsninger på både planlagte og uforutsette aktiviteter. Dette merket også Klinisk etikk 
komité, KEK Halden. Planlagte aktiviteter ble avlyst, og sporadiske møteplasser ble opprettet etter hvert 
som behov oppsto. Pandemien har nødvendigvis fått mye fokus også i etikkomiteen, men vi har 
tilstrebet å opprettholde fokus på andre temaer i tillegg.  Mangfoldet av krevende og komplekse 
problemstillinger fra vårt tjenesteområde oppstår stadig i praksis, uavhengig av pandemi eller ikke. 

  

KEK Halden har på tross av pandemien opprettholdt møteaktivitet i stor grad, noe som har vært viktig 
både for komiteen som gruppe, for medlemmene og for de berørte som har hatt behov for bistand. Selv 
om året ikke ble slik vi hadde planlagt, og aktiviteten har vært noe redusert, har komiteen likevel jobbet 
godt med ulike prioriterte områder. Årsrapporten gjenspeiler årets etikkaktiviteter for 
kommunalområdet Helse og Mestring, samt noen utfordringer og planer fremover. 

 

Med vennlig hilsen  

Klinisk etikk komité (KEK) Halden 
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Årsrapport fra klinisk etikk komité (KEK), Halden  
Klinisk etikk komité (KEK) er et tverrfaglig sammensatt faglig forum for drøfting av faglig-etiske 
utfordringer. Komiteen er et formelt organ forankret i kommunalavdeling Helse og Mestring, og 
rapporterer til direktør for Helse og Mestring. Komiteen drøfter saker som tjenestemottakere, 
pårørende, helsepersonell og andre opplever som vanskelig eller ubehagelige, fordi det går på verdiene 
løs. Klinisk etikk komité kan bidra til en bredere drøfting av utfordrende verdispørsmål gjennom en 
tverrfaglig og systematisk drøfting, og bistå slik at partene, om mulig, får drøftet saken i fellesskap. KEK 
er ikke et klageorgan og har ikke beslutningsmyndighet, men kan på forespørsel være et rådgivende 
organ. 

 

Forklaring av forkortelser: 
KEK = Klinisk etikkomité, HK = Halden Kommune, SME = Senter for medisinsk etikk 

 

Komiteens medlemmer og roller 2020:  
Heidi Karlsen, leder, (rådgiver i HK (10%), forsker og Phd- stipendiat (SME))  

Trine Lindhaugen, sekretær, (vernepleier, etikkveileder) 

Iwona Vegstein, sykehjemsoverlege 

Inger Lund Olsen, lekmannsrepresentant 

Ann Kristin Eylertsen, sykepleier og avdelingsleder  

Özel Despina Hansen, kommune psykolog og etikkveileder 

Anne-Gerd Dybedahl Mathiesen, sykepleier og avdelingsleder 

Kristin Bakkevig, prest 

Svein Norheim, lekmannsrepresentant  

Monica Torp Borg, hjelpepleier, etikkveileder (permisjon) 

Mona Stang, hjelpepleier, etikkveileder, sluttet i KEK mars-20 

Benedicte Borge Bakstad, ergoterapeut og demenskoordinator, sluttet i KEK feb-20 

Lillian Lillemoen, forsker (SME) og lekmannsrepresentant, nytt medlem fra oktober 2020. 

 

I 2020 var det 2 medlemmer som gikk ut av komiteen, og et medlem som startet i komiteen. 

Benedicte Borge Bakstad avsluttet komitéarbeidet i februar, og Mona Stang avsluttet komitéarbeidet i 
mars. Tusen takk for bidraget i KEK Halden. Vi håper at begge fortsetter det gode arbeidet som 
etikkveiledere i praksis.  

I oktober 2020 kunne vi ønske Lillian Lillemoen velkommen tilbake som KEK-medlem, etter noen års 
avbrekk. Lillian var med å starte systematisk etikkarbeid i Halden i 2008, og var en viktig ressursperson 
for komiteens etablering i 2010.  Lillian er sykepleier og forsker, og har jobbet lenge med systematisk 
etikkarbeid i helsetjenesten. Hun er nå pensjonist, men jobber fortsatt litt som forsker på SME. Lillian vil 
være en viktig bidragsyter for KEK og kommunens øvrige etikkarbeid fremover.  

 



   

 
 

4 

Vi er glade for i stor grad å kunne beholde kompetanse, erfaring og kontinuitet i komiteen ved at flere 
medlemmer fortsetter. Ved årsskifte 2020/2021 består KEK Halden av 11 medlemmer: 

 

Komiteens sammensetning ved årsskifte 2020/2021:  
Heidi Karlsen, leder, (rådgiver i HK (10%), forsker og Phd- stipendiat (SME))  

Trine Lindhaugen, sekretær, (vernepleier, etikkveileder) 

Iwona Vegstein, sykehjemsoverlege 

Inger Lund Olsen, lekmansrepresentant.  

Ann Kristin Eylertsen, sykepleier og avdelingsleder  

Kristin Bakkevig, prest 

Svein Norheim, lekmannsrepresentant  

Özel Despina Hansen, kommunepsykolog og etikkveileder 

Anne-Gerd Dybedahl Mathiesen, sykepleier og avdelingsleder 

Monica Torp Borg, hjelpepleier, etikkveileder 

Lillian Lillemoen, forsker (UiO, SME) og lekmannsrepresentant 

 

Aktiviteter 
På bakgrunn av at KEK Halden i flere år har hatt relativ høy aktivitet med kurstilbud, utarbeidet vi januar 
– 20 en sjekkliste for gjennomføring av seminar. Denne skal benyttes i planlegging og gjennomføring av 
seminar fremover. I tillegg vil den være til hjelp for å holde tråden i planlegging og i oppgavefordeling 
blant medlemmene i komiteen (vedlegg 1). 

For å synliggjøre våre aktiviteter, og for å skape forutsigbarhet og god planlegging, ble det utarbeidet et 
årshjul for KEK´s aktiviteter (vedlegg 2). 

 

I 2018 arrangerte KEK Halden et etikkseminar om forhåndssamtaler. Dette skapte engasjement, og 
resulterte blant annet i at Enhet sykehjem i Halden Kommune i samarbeid med Høgskolen i Østfold 
søkte midler om et forskningsprosjekt om «Pasientsentrert omsorg» i 2020. Forhåndsamtaler er en 
viktig del av dette prosjektet. Vi er veldig glade for at KEK kunne bidra til inspirasjon og 
kompetanseheving blant ansatte på dette området.   

 

Innspill fra komiteen til SME på oppdrag fra Helsedirektoratet:  
KEK Halden ble oppfordret til å komme med innspill til SME om besøksforbud og sosial isolering på 
sykehjem. SME hadde fått et oppdrag fra Helsedirektoratet i forbindelse med pandemien. Situasjonen 
engasjerte alle medlemmene, og ble drøftet i komiteens digitale møter. To personer bidro med skriftlige 
innspill til SME. Personene har hhv. rolle som pårørende/ lekmansrepresentant og helsepersonell ansatt 
i sykehjem. De beskrev sine observasjoner og refleksjoner rundt restriksjoner og besøksforbud, og om 
tiltakenes konsekvenser for helsepersonell, sykehjemspasienter og de pårørende. Innspillene ble omtalt 
som verdifulle, og ble anvendt for å skape en bred forståelse av hvordan besøksrestriksjoner og 
pandemien berører de involverte både lokalt og nasjonalt.  
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Møter:  
Klinisk etikk komité har avholdt 9 ordinære møter á 2 timer i 2020, 3 av disse møtene har vært 
gjennomført digitalt. Tidlig i 2020 vedtok komiteen at drøfting av saker skulle få fortrinn i 
etikkomitemøtene, og at medlemmene på rundgang skulle lede og dokumentere drøftingene. Dette for 
å bygge kompetanse blant medlemmene, forebygge sårbarhet dersom leder eller sekretær ikke kunne 
delta og sørge for kontinuitet gjennom anvendelse av etikkspråk/begrep og veiledningsteknikker.  

I tillegg har vi gjennomført 3 etikkdrøftinger, hvor de medlemmene som hadde anledning deltok. En av 
de sistnevnte etikkdrøftingene ble gjennomført digitalt med berørte parter som deltakere. De andre to 
etikkdrøftingene ble gjennomført ved fysisk oppmøte. Også her deltok berørte parter, en deltakelse vi 
bestreber å gjennomføre ved alle etikkrøftinger.  

 

Temaer som har vært drøftet: 
 

I løpet av annerledes året 2020, har komiteen drøftet både interne og eksterne saker. Temaer for disse 
sakene er ofte knyttet til personer med demens – ofte krevende situasjoner med et mangfold av 
problemstillinger.  

KEK Halden drøftet to konkrete saker hvor pasientens autonomi ble berørt. Den ene saken omhandlet 
seksuell adferd, mens den andre omhandlet ukritisk adferd og involvering av nødetater.  

I tillegg har vi drøftet konkrete saker som utfordringer knyttet til bruk av tvang, besøksrestriksjoner på 
sykehjem, pasienter og pårørendes ønsker og behov under pandemien, og problemstillinger knyttet til 
smittevern.  

De mest omfattende drøftingene, både innholdsmessig og med flere berørte parter, omhandlet 
følgende problemstillinger: 

✓ Bør vi opprettholde tilbudet om både dagsenterplass og institusjonsplass når dette bidrar til 
mistrivsel for pasienten på avdelingen? 

✓ Bør individuelle hensyn overstyre generelle retningslinjer? 
✓ Bør personalet begrense pasientens ukritiske adferd ved å nekte hun/ ham tilgang til egen 

telefon? 
✓ Bør pasienten få tilgang til, og bistand til å se på pornofilmer på rommet? 

 

Vi har også prioritert å legge vekt på erfaringsutveksling mellom medlemmene knyttet opp imot Covid-
19 i 2020, både som fagpersoner og som mennesker. 
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Kurs og etikkseminar i regi av KEK:  
Tidlig i 2020 planla KEK Halden å gjennomføre 2 etikkseminarer, et på våren og et på høsten. Temaer for 
seminarene som ble foreslått, men ikke fastsatt, var: Vold og trusler i nære relasjoner, 
Umyndiggjøring/tvang og Behandlingsavklaring. De to sistnevnte temaene var spesielt aktuelle i forhold 
til høringen om Tvangsbegrensningsloven og prosjektet om Forhåndsamtaler som Enhet sykehjem deltar 
i. Dette temaet opptok også kreftkoordinator i HK samt ressursgruppen for lindrende behandling. 
Dessverre fikk vi ikke anledning til å gjennomføre seminar på grunn av pandemien og restriksjoner, men 
vi håper at høsten 2021 gir oss muligheter for å gjennomføre et etikkseminar.  

I HK er det et muntlig vedtak om å arrangere grunnkurs i etikk annet hvert år for helsepersonell i Halden 
kommune. Det er et 2- timer grunnkurs i etikk, som tar for seg noen etiske problemstillinger, samt 
sammenhengen mellom fag, etikk og juss. Dette inngår nå i vårt årshjul, og er planlagt gjennomført 
neste gang høsten 2021.  

Det samme gjelder etikkskole for nye etikkveiledere. Kurset går over 1 heldagssamling og 4 
halvdagssamlinger med arbeidskrav mellom samlingene. Kurset er godkjent av ulike forbund med inntil 
30 timer som meritterende for klinisk stige. Vi planla ved forrige gjennomføring å åpne opp for deltakere 
fra andre kommunalområder, men pandemisituasjonen og tiden fremover, vil vise hva som blir mulig å 
få til i 2021.  

 

Nettverk for etikkveiledere: 
De siste årene har månedlige nettverksmøter vært et tilbud til byens etikkveiledere med KEK leder Heidi 
Karlsen. Her har erfaringsdeling og faglig påfyll vært viktig. I 2020 planla vi å gjennomføre disse 
nettverksmøtene kvartalsvis, da flere hadde problemer med å komme fra drift så hyppig som månedlig. 
Resultatet ble kun et nettverksmøte som ble gjennomført i januar 2020. De neste møtene ble avlyst da 
det ikke var tilrådelig og møtes på tvers av avdelinger under en pandemi. Sporadisk kontakt med 
enkeltpersoner er gjennomført, samt noe mailutveksling, informasjonsdeling og veiledning.  

 

Eksterne kurs: 
➢ Trine Lindhaugen har våren 2020 gjennomført et 5 studiepoengs givende masteremnekurs i 

klinisk etikk ved Universitetet i Oslo. Masteremnet Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten, 
ble startet med fysisk oppmøte i februar, men resten av undervisningen ble gjennomført digitalt 
på Zoom pga. koronapandemien. 

➢ Erfaringsseminar i regi av SME, for kliniske etikkomiteer og etikkråd i kommunene, den 11. mars 
2020. Temaet for seminaret var blant annet Tvangsbegrensningsloven (ny lov på høring) og 
Faglig forsvarlighet. Inger Lund Olsen var påmeldt, men pandemisituasjonen førte til avmelding. 
Kurset ble gjennomført med få deltakere på grunn av pandemien. Kun Heidi deltok fra komiteen 
da hun var en av arrangørene.  

➢ Innføringskurs i praktisk etikk (SME) ble gjennomført digitalt 12. og 13. oktober 2020. Flere 
medlemmer og etikkveiledere deltok på dette. Kursets innhold er rettet mot klinisk arbeid med 
temaer som Hvordan jobbe med etikk i praksis? Begrensning av livsforlengende 
behandling og Samtykkekompetanse og tvang. Deltakerne beskriver at de lærte om praktiske 
metoder og verktøy, samt om arbeidet i kliniske etikkomiteer/etikkrefleksjonsgrupper. Et av KEK 
medlemmene som deltok på dette seminaret, syntes det var et spennende og interessant 
seminar. Et innslag fra et samboerpar, hvorav den ene var diagnostisert med Alzheimers, var 
rørende og tankevekkende for henne som helsepersonell. 
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➢ Høstseminar for kliniske etikkomiteer i spesialisthelsetjenesten ble arrangert av SME i 
november. Målgruppen er egentlig KEK- medlemmer i spesialisthelsetjenesten, men det var 
åpent for alle som ønsket og delta. 2 medlemmer fra KEK Halden deltok. Tema for seminaret 
var: 

• Relasjonell autonomi 

• Etiske dilemmaer under Covid-19 

• Media i sykehus 

• Presentasjon fra arbeid i KEKene 

Temaene for seminaret var mange og interessante, som for eksempel utfordringer knyttet til 
samhandling, pandemiens begrensninger og utfordringer og krevende vurderinger i behandling og 
beslutningsspørsmål. Et nytt tema av året, og som berørte de som deltok, var Relasjonell autonomi; 
«Ingen er en ensom øy».  

Refleksjoner rundt behovet for kontinuerlig evaluering av prioriteringer i helsevesenet i forbindelse med 
pandemien opplevdes spesielt interessant. Det ble også løftet opp en viktig påminnelse om at det er 
etisk tvilsomt å ta avgjørelser om behandlingsbegrensning på gruppenivå (f.eks. sykehjemspasienter) 
eller basert på en bestemt diagnose 

  

Utfordringer 
Ved årsskiftet 2019/2020 hadde vi en pågående diskusjon om ledervervet i komiteen. Alle medlemmene 
var og er innstilt på å gjøre en innsats i komiteen, men ingen så foreløpig ut til å ha kapasitet, anledning 
og mulighet til å påta seg dette ledervervet av ulike årsaker. På bakgrunn av denne utfordringen 
(lederverv) i KEK, rettet komiteen en henvendelse til direktør for kommunalavdeling Helse og Mestring 
med spørsmål om hvem som evt kunne påta seg en slik oppgave. Spørsmålet ble videresendt til DLG, 
direktørens ledergruppe. Responsen var at ingen hadde anledning til å frigjøre personer til å påta seg 
oppgaven. Heidi ble derfor forespurt om hun, i sin 10 % rådgiver stilling, kunne fortsette i ledervervet for 
ytterligere en periode. Målet var at nytt lederverv og overgang kunne planlegges. KEK Halden valgte 
derfor å nedskalere tiltak både fordi vi på det tidspunktet hadde blitt færre medlemmer, men også fordi 
det er ressurskrevende å gjennomføre for eksempel kurs/seminar. Hovedfokus for KEK-Halden skulle 
våren – 2020 være drøfting av saker fra tjenesten. 

Det ble også forsøkt etablert et slags arbeidende styre for komiteen. Tiltaket var ment å fordele litt 
ansvar, og styret skulle ha et overordnet ansvar for komitéarbeidet, med Heidi som kontaktperson.  

Tiltaket fant aldri en effektiv form før KEK Halden, som alle andre i samfunnet, ble berørt av pandemien.   

 

Komiteens arbeid og utvikling er og har hele tiden vært et prioritert område, og særlig er komiteen 
opptatt av kompetanseheving og å være tilgjengelig for tjenesten. Vi opplever fortsatt at mange ansatte 
og ledere ikke er kjent med at det finnes en klinisk etikkomité i Halden kommune, og enkelte vet heller 
ikke hva komiteen kan bidra med. Dette på tross av at komiteen har 10-års jubileum i november 2021.  

Komiteen anser at mange med fordel kunne ha henvendt seg med saker i større grad, og det er fortsatt 
en vei å gå for at ansatte og ledere skal huske på at dette tilbudet finnes. Terskelen for å henvende seg 
til KEK skal være lav, og målet er å redusere barrieren ytterligere fremover. 
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Gjennom evaluering av etikkdrøftinger og tilbakemelding fra de som har deltatt, har komiteen fått 
meget positiv respons (både muntlig og skriftlig). Det er gledelig for komiteen og for medlemmenes 
engasjement.  

 

Etikkrefleksjonsgrupper (ERG) i praksis:  
Gjennom systematisk arbeid med etikk over flere år, er det utdannet godt over 50 etikkveiledere. Disse 
personene har rollen som etikkveileder på sin egen arbeidsplass, og tilbyr kollegiet å fasilitere 
etikkrefleksjon i praksis. På bakgrunn av pandemien og få arenaer for erfaringsutveksling i 2020, sendte 
KEK Halden ut en forespørsel til etikkveiledere og ledere i januar 2021 for å kartlegge kommunens 
etikkarbeid i 2020. Vi har mottatt respons fra kun seks tjenestesteder/områder. Responsen beskriver 
imidlertid en del fellesnevnere, som at ERG har vært vanskelig å gjennomføre i 2020 med unntak av to 
tjenestesteder hvor det ene stedet beskriver at i tillegg til å gjennomføre sporadiske ERG på bakgrunn av 
behov, gjennomfører minst månedlige samlinger. Før pandemien var det tilbud om ukentlige 
refleksjonsmøter her. Det andre tjenestestedet gjennomfører ERG annenhver uke, hvor de ansatte 
kombinerer det med felles lunsj.  

Andre tjenestesteder beskriver at de gjennomfører sporadiske møter hvor de snakker om etiske 
dilemmaer, uten å bruke noen modell for diskusjonen. Felles beskriver de som har gitt respons på 
forespørselen at det har vært vanskelig å få gjennomført systematisk etikkrefleksjon under pandemien, 
men at etiske vurderinger hele tiden er til stede i beslutninger og veivalg. Et tjenestested beskriver at de 
mangler etikkveileder etter at forrige person sluttet. En meget erfaren etikkveileder som har holdt på i 
flere år, beskriver at det ikke har vært gjennomført ERG i det hele tatt i 2020. 

KEK Halden har sendt ut et åpent tilbud om bistand til tjenesten ved behov for skolering, etikkveiledning 
eller støtte til ressurspersoner.  

Flere KEK-medlemmer er også etikkveiledere, og KEK har også derfor fungert som en drøftingsarena for 
medlemmene, 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.  

 

Økonomi  
Påløpende utgifter til komitéarbeid diskuteres med direktør for Helse og Mestring, og dekkes av 
direktørens ansvarsområde. KEK Halden ga innspill til budsjett for 2020, men har ikke eget budsjett.  

Komiteen ser at det ville vært gunstig om noe penger hadde vært avsatt til komitearbeid. På den måten 
kunne disponible midler vært anvendt til våre etikkseminar og til kompetanseheving for medlemmene 
som ofte foregår utenbys. Det vill også gitt ytterligere muligheter for å leie inn eksterne 
foredragsholdere med spisskompetanse innenfor aktuelle områder.    

  

Året som har gått og veien videre:  
2020 har vært et veldig annerledes og krevende år. Når Koronapandemien traff og Norge stengte ned i 
mars ble de fleste arrangementer, kurs og seminarer avlyst. Komiteen har erfart at fysiske møter er å 
foretrekke, og at digitale etikkdrøftinger er krevende - men mulig. KEK Halden ønsker å bygge videre på 
det gode arbeidet som gjøres, og ikke la pandemi og utfordringer stoppe utvikling og videreføring.  
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KEK Halden har i 2020 avsluttet sitt samarbeid med Aremark kommune, men vår dør er åpen dersom de 
skulle ønske det fremover.   

Etikkomiteen ønsker å fortsette der vi slapp med tanke på planlagte aktiviteter før pandemien, men 
også videreutvikle kunnskapen vi har fått underveis. Viktige avgjørelser blir fattet hver eneste dag i 
mange ulike situasjoner, og Klinisk etikkomité ønsker å være en bidragsyter i å fremme en bedre praksis.  

Komiteen vil forsøke å arrangere et etikkseminar høsten 2021, samt se på muligheter for grunnkurs og 
etikkskole.   

Komitéarbeidet er fortsatt basert på ildsjeler med et personlig engasjement som har tro på at satsingen 
utgjør en positiv forskjell. Vi er avhengig av dette engasjementet for å opprettholde etikksatsingen 
videre, og anser at KEK er et viktig «nav» i kommunens øvrige etikkarbeid, for eksempel å opprettholde 
nettverk for etikkveiledere.  

Vi opplever at vi har god kompetanse til å drøfte etiske problemstillinger, og om mulig komme med råd 
der berørte parter ber om det. 

   

Halden 24.1.2021 

 

Klinisk etikk komité (KEK) Halden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


