
   
 

Årsmelding fra klinisk etikk komite (KEK), Halden og Aremark 
kommuner, 2015 

 
Komiteens medlemmer: 
Heidi Karlsen, fag – og kvalitetsrådgiver, leder av KEK 
Line Irene Skoglund, psykiatrisk sykepleier, sekretær 
Vidar Watvedt, vernepleier, sekretær 
Lillian Lillemoen, forsker 
Linda Østensvig, sykepleier 
Iwona Vegstein, sykehjemslege 
Inger Synnøve Brännvall, sykepleier (sluttet juni – 15) 
Else Kathrine Hveding, frivillig og lekmannsrepresentant 
Jeanne Arvanitis, avdelingsleder og pedagog 
Monica Torp Borg, hjelpepleier 
Siv Lunde, vernepleier (slutter jan – 16) 
Ann Kristin Eylertsen, sykepleier Aremark kommune (startet okt – 15) 
 
Det har i løpet av 2015 vært noe omrokkering av medlemmer i klinisk etikk komite. En 
person sluttet fordi hun gikk over i annen stilling i en annen kommune, og en annen avsluttet 
arbeidet i komiteen ved årsavslutning. I oktober 2015 fikk vi med en representant fra Aremark 
kommune, vår nabo kommune som vi allerede har hatt mye samarbeid med. Dette er for oss 
en naturlig samarbeidspartner for et mer interkommunalt samarbeid. Komiteens 
lekmannsrepresentant har bedt om avløsning og vi valgte å annonsere dette i byens avis. Vi 
har til nå ikke fått henvendelse fra noen interesserte, og er glad for at Else Kathrine Hveding 
fortsetter komitearbeidet til vi har lykkes med å få en avløser for henne.  
 
Aktiviteter 
Klinisk etikk komite har avholdt 8 ordinære møter á to timer i 2015, og vi har drøftet flere 
mindre saker dette året. En større sak har vært drøftet, en sak som omhandlet taushetsplikt 
kontra hjelpeplikt. Vi tror at denne situasjonen kan ha overføringsverdi, og presenterer 
problemstillingen litt nærmere nedenfor, da på generelt grunnlag. Saken som ble presentert 
var omfattende med flere dilemmaer og utfordringer, både av etisk, faglig og juridisk art. Den 
opprinnelige problemstillingen var slik:  
 
1. Skal psykiatritjenesten informere hjemmesykepleien om pasientens helsetilstand når 
hun ikke har vedtak på tjenester fra dem?  
 
Det ble tidlig avklart at denne vinklingen er av juridisk karakter, da helsepersonellets 
taushetsplikt i hovedsak er absolutt. Informasjonsdeling mellom partene kan kun skje med 
eksplisitt samtykke fra pasienten (jmf. Lov om helsepersonell § 22), eller mellom parter som 
er direkte involvert i pasientens behandling. 
Det ble derfor valgt å fokusere på et annet dilemma i saken, avgjørelsen de ansatte i 
hjemmesykepleien står ovenfor hver gang de møter pasienten. Hun har ikke vedtak på tjeneste 
fra dem, men ber selv om bistand. Den etiske problemstillingen ble formulert slik:  
 
2. Bør hjemmesykepleien yte hjelp og omsorg på tross av mangel på vedtak om hjelp? 



   
 
Under drøftingen ble det synliggjort at problemstillingene flettes i hverandre, og det var 
vanskelig å fokusere bare på den siste. Flere tjenestesteder på ulike nivåer var involvert i 
behandlingen av denne pasienten, og involverte parter ble invitert til å delta i drøftingen.  
 
KEK valgte å komme med noen råd i denne saken, og av prinsipiell karakter kan nevnes 
kommunikasjon mellom sentrale parter, veiledning for helsepersonell som er utrygge og 
behovet for en individuell plan for pasienten. I tillegg ble det presentert som en mulighet å 
bringe saken opp på et høyere nivå i kommunen og spesialisthelsetjenesten.   
 
Personer i komiteen har også i 2015 bistått ansatte i helse – og omsorgstjenesten i situasjoner 
de ansatte selv har fremmet, som de anser er etisk utfordrende, og som de ønsker bistand til å 
se nærmere på. Flere av komite medlemmene er også refleksjonsveiledere, og hatt ansvar for 
etisk refleksjon på sine arbeidsplasser. Sakene omhandler ofte situasjoner hvor personalet 
opplever at det går på verdiene løs, og at situasjonene oppleves vanskelig å håndtere.  
Kompliserte saker har i enkelte tilfeller dannet grunnlag for enn bredere drøfting i komiteen, 
ved at komitemedlemmene bringer saker inn på møtene som de trenger hjelp til å se nærmere 
på.  
Disse sakene er verdifulle å drøfte, og er kompetansefremmende for komitemedlemmene. 
Eksempler på dette er vurderinger knyttet til brukernes rettigheter kontra helsepersonellets 
plikter, hensyn til tjenestemottaker – kontra arbeidstaker, forhold til pårørende, bruk av tvang, 
forsvarlig eller uforsvarlig praksis, utfordringer knyttet til økonomi, samhandling og 
prioriteringer.  
 
Etikkseminar/kursvirksomhet 
I tillegg har det vært gjennomført to etikkseminar i regi av KEK i 2015 – seminar som har 
blitt vurdert positivt av deltakerne og som har samlet mange fagfolk fra kommunal helse – og 
omsorgstjeneste.  
 
12. 6.15 ble det arrangert et halvdags etikkseminar som hadde fokus på pårørende (vedlegg 1), 
med tittelen:  
Samarbeid med pårørende - en etisk utfordring? 
- Pårørende en ressurs eller en belastning…… 
Forelesere var kreftkoordinator Ellen Rosseland Hansen, Lillian Lillemoen, forsker v/Senter 
for medisinsk etikk, UiO og medlem av Halden kommunes kliniske etikk-komité og 
Kommuneoverlege Halvard Bø. Ca. 50 personer fra helse – og omsorgstjenesten deltok. 
Seminaret valgte å ha tre ulike vinklinger på tematikken, pårørende som ressurs, en 
pårørendehistorie og pårørende sett ut ifra helsepersonellets perspektiv. Dette opplevde vi ga 
en god fremstilling av et viktig og til tider vanskelig tema.  
 
8.12.15 ble det arrangert et heldagsseminar med tema: 
Prioriteringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste, - etiske utfordringer (vedlegg 2).  
 
Forelesere var rådgiver Gina Brekke, Halden kommune, Morten Magelssen, forsker ved 
Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo (UiO), og Per Nortvedt, professor 
ved Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo (UiO). 
Til dette seminaret inviterte vi også andre Østfoldkommuner til å delta, og KEK Halden fikk 
25 000,- kr i tilskudd fra Fylkesmannen i Østfold til arrangementet. Kurset ble avholdt på 



   
Fredriksten hotell med ca. 100 deltakere som representerte de fleste helseprofesjoner, - også 
legene.  
 
Klinisk etikk komite har også i 2015 hatt ansvar for gjennomføring av etikkveilederskole for 
ansatte i helse – og omsorgstjenesten i Halden kommune, og skoleringen av nye 
etikkveiledere ble sluttført våren 2015. 25 nye etikkveiledere ble klare til å innta rollen som 
etikkveiledere på sine arbeidsplasser, og totalt har Halden kommune nå 50 skolerte 
etikkveiledere. Etikkskolekonseptet er godkjent meritterende for klinisk stige fra ulike 
fagorganisasjoner med 30 timer.   
 
Leder og sekretær i KEK deltok på et skriveseminar for KEKéne i regi av Senter for 
medisinsk etikk (SME) i mars 2015. Dette kurset var et viktig supplement for KEK arbeidet, 
ikke minst med tanke på dokumentasjon og oppfølging av drøftingssaker. Målet med 
deltakelse på nasjonale fagseminar er kompetanse – og nettverksbygging for medlemmer av 
klinisk etikk komite. Det er positivt for komiteen å møte andre som er opptatt av det samme, 
hvor vi kan dele erfaringer, positive som negative, få innspill og motivasjon til videre satsing 
og opprettholde engasjementet.  
 
Leder av KEK, Heidi Karlsen har også påtatt seg undervisningsoppdrag dette året, også 
utenfor kommunen. Hun har også deltatt på informasjonsmøter/personalmøter innad i egen 
kommune. I tillegg deltar hun også i en arbeidsgruppe som skal revidere kommunens etiske 
retningslinjer. Dette arbeidet er tenkt sluttført våren 2016.  
 
Budsjett:  
Komiteen har fremmet en søknad til kommunens kompetanseforum om midler til frikjøp av 
leder og sekretær (20 % hver), til komitearbeid og kursvirksomhet for 2016, pålydende 
100 000,-. Vi har foreløpig ikke fått svar på søknaden. 
 
Søknad til fylkesmannen om tilskudd til etikkseminar ble innvilget med 25 000,- kr. 
Resterende utgifter til kurset ble dekket av Halden kommunes kursmidler sentralt.  
                                         
Midlene vi hadde til disposisjon i 2015 ble benyttet til foredragsholdere, gaver, 
kursvirksomhet, både eksternt og internt i egen kommune samt reiseutgifter.  
  
Veien videre:  
KEK Halden ønsker å fortsette det gode arbeidet som nedlegges fra komitemedlemmene, og 
opprettholde fokus og aktivitet i 2016. 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. 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. Det vil også være spennende å se hvordan samarbeidet med Aremark 
kommune utvikler seg i 2016. 
 
Komiteen ønsker også i 2016 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 2016.  
 
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 i kommunal helse – og omsorgstjeneste. Vi vurderer KEK 
Halden som en krumtapp i kommunens etikkarbeid, både som et viktig bidrag i ansattes 
utvikling av etikk-kompetanse og i etablering og opprettholdelse av nettverk for 
etikkveiledere. 
 
KEK Halden ønsker å opprettholde aktivitetene i 2016, og mener vi er godt forberedt til å 
drøfte etiske problemstillinger, og om mulig komme med råd der berørte parter ber om det.  
 
Heidi Karlsen 
 
Leder av KEK Halden Kommune 
 
 
 
 
2 vedlegg 



   
       

Velkommen til etikkseminar 
 
Klinisk Etikk Komité (KEK) i Halden Kommune arrangerer etikkseminar fredag 
12.06.15 fra kl. 11.30 – 15.00 i Kommunestyresalen.  
 

Samarbeid med pårørende - en etisk utfordring? 
Pårørende en ressurs eller en belastning…… 

 
Forelesere vil være kreftkoordinator Ellen Rosseland Hansen, Lillian Lillemoen, 
Forsker v/Senter for medisinsk etikk, UiO og medlem av Halden kommunes 
kliniske etikk-komité og Kommuneoverlege Halvard Bø. 
 
Målgruppe: Ledere og helsepersonell i helse – og omsorgstjenesten i 
kommunen.  
 
Program: 
 
11.30 – 12.15: Pårørende som ressurs ved kreftkoordinator Ellen Rosseland Hansen 
 
12.15 – 12.30: Pause 
 
12.30 – 13.15: En pårørendehistorie ved Lillian Lillemoen 
 
13.15 – 13.30: Pause 
 
13.45 – 14.30: Pårørende sett fra helsepersonellets perspektiv ved Kommuneoverlege Halvard  

 Bø 
 
14.30 – 15.00 Lovverk og oppsummering ved leder av KEK Halden,  Heidi Karlsen 
  
Det vil bli lagt opp til spørsmål og diskusjon underveis. 
 
Påmelding til heidi.karlsen@halden.kommune.no innen 5. juni 
 
Velkommen! 
 
KEK, Halden Kommune 

mailto:heidi.karlsen@halden.kommune.no


PRIORITERINGER I KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSTJENESTE,  

ETISKE UTFORDRINGER 

Tirsdag 8. desember 2015 

Sted: Fredriksten hotell – Kaserna i Halden 

Seminaret er gratis for ansatte i Halden kommune, øvrige deltakere kr. 300,- pr. pers. 

 
09:00 – 9:30  Registrering; Kaffe og te 
 
09:30 – 10:00 Velkommen og presentasjon av klinisk etikk-komité (KEK) i  

Halden kommune. Leder for KEK Heidi Karlsen 
 

10:00 – 10:45 Prioriteringer og etiske utfordringer i den kommunale helse- og  
Omsorgstjeneste. Rådgiver i Halden kommune Gina Brekke 

 
10:45-11:00  Pause 
 
11:00 – 12:00 Hvordan bør vi som jobber med pasienter prioritere? Noen   
                                  lærdommer fra Norheim-utvalget og debatten som fulgte.   
                                  Forsker Morten Magelssen, SME, UiO 

 
12:00 – 12:45 Lunsj 
 
12:45 – 13:45 Mellom omsorg og produksjon – de neglisjerte 

prioriteringsverdier. Professor Per Nortvedt, SME, UiO  
 
13:45 – 14:00 Pause 
 
14:00 – 14:45 Samtale med og i panelet 
 
14:45 – 15:00  Avrunding 
 
 

Påmelding til heidi.karlsen@halden.kommune.no innen 15.11.15 

mailto:heidi.karlsen@halden.kommune.no


PRESENTASJON AV FORELESERE 

 

 
 
 

 
 
  
 

 
 
 

 
Morten Magelssen er lege, har en 
bachelorgrad i filosofi og doktorgrad i 
medisinsk etikk. Morten Magelssen 
arbeider som forsker ved Senter for 
medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i 
Oslo (UiO). 
 

 
Per Nortvedt er sykepleier, har hovedfag i 
sykepleievitenskap og doktorgrad i 
medisinsk etikk. Per Nortvedt arbeider 
som professor ved Senter for medisinsk 
etikk (SME) ved Universitetet i Oslo (UiO). 
 

 
Gina Brekke er sykepleier med master i 
administrasjon og ledelse. Gina Brekke 
arbeider som rådgiver for kommunalsjef 
helse- og omsorg i Halden kommune. 
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