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Utgåtte medlemmer 

Solvor Nybakken, sykepleier - fagutvikler 

Trine Pettersen, sykepleier – sykehjem 

Karl- Otto Sørensen, lege – allmennpraksis 

Marit Toverud, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USSH) 

Margit Nordstoga, helsesøster – helsestasjon og skolehelsetjeneste 

 

Nåværende medlemmer 

Leder Carl Tobias Peterson, sykehjemsoverlege 

Sekretær: Tone Hendriette Engdal, sykepleier – sykehjem 

Lisbeth Johansen, vernepleier – Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) 

Elisabeth Kokkin Koppe, jurist 

Anita Stenhaug, sykepleier – demenskoordinator 

Mona Ragnarsen, sykepleier – hjemmebasert omsorg (HBO) 

Terje Røsbak, brukerrepresentant – Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Funkis-

rådet) 

 

Medlemmer rekruttert i 2019 med oppstart i 2020 

Lillian Helstad, sykepleier – hjemmebasert omsorg, lindrende sone (HBO) 

Siri Skaare, sykepleier - kommunale legevakt 

Stine Beate Spangen, vernepleier- Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) 

 

Komiteen har ønsker å rekruttere en lege til, men dette har vist seg vanskelig. Arbeider nå 

med å utfordre pensjonerte leger – de har kanskje mer tid? 

Har i rekrutteringsprosessen lagt vekt på å finne folk som har tydelig og sterkt engasjement 

for etikk og som kan gjøre en innsats over tid.  

 

 

 

 

 



Aktivitet 

KEK har hatt faste møtestruktur med ett møte i måneden, minus juli og desember. Møtene har 

en varighet på 1,5 til 2 timer. Et møte ble avlyst grunnet stort sykdomsfravær, ellers godt 

oppmøte på møtene. Til sammen avholdt komiteen 7 møter i 2019. 

 

Tema på saker 

 Bør HBO avslutte tjenesteytelser til hjem hvor personalet mottar mye trusler? 

 Bør vi gjøre «alt» i situasjoner der pasienten ikke ønsker å velge (ikke ønsker å velge 

eller ikke snakker om det). 

 Bør pasienten flyttes til et høyere omsorgsnivå mot sin vilje? 

 Bør alvorlig syk psykiatrisk pasient bo på skjermet enhet for demente? 

 Utfordringer rundt ytring om suicid hensikter og hvilke hensyn som kan gjøres i 

vedtaksform? 

 

Komiteen opplever det som utfordrende å få inn saker. Fra høsten 2019 har sekretær og leder 

deltatt på 2 ulike ledermøter i kommunen for å gjøre komiteen og dens arbeid bedre kjent. 

Dette har resultert i at komiteen er invitert til å delta i etikkundervisning i for 

sykepleierstudenter i HBO praksis og på noen ledermøter på mellomnivå i kommunen. 

 

I mars hadde komiteen ansvar for et etikkseminar i kommunen. Morten Magelssen deltok med 

undervisning. Dette ble sendt på videokonferanse til ulike steder i kommunen. Etter 

undervisningsdelen gjennomførte de ulike stedene en etikkrefleksjon ledet av komiteens 

medlemmer. Det var over 100 personer som overvært undervisning. Det var mange og gode 

tilbakemeldinger i etterkant. 

 

4 medlemmer deltok på erfaringsseminar i mars og sekretær deltok på oppstartsseminar. Dette 

i regi av Senter for medisinsk etikk (SME). 

Sekretær og leder har deltatt på to dialogseminar på SME. 

 

2 medlemmer gjennomførte studieprogrammet: Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten 

og 1 medlem gjennomførte: Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk. 

 



Komiteen har arbeidet aktivt med ny rekrutering, da en del medlemmer sluttet i 2019. Noen 

møter har også blitt brukt til å øke egen kompetanse på bl.a. brukermedvirkning, utfordringer 

med «rett til å få informasjon» og «plikt til å informere». 

 

 

Veien videre. 

Komiteen har et sterkt ønske om få flere saker å jobbe med. Leder og sekretær fortsetter med 

å møte ulike aktuelle grupper for å informere om KEK. Sekretær fortsetter med å jobbe med 

IT og legge ut informasjon på kommunens hjemmesider. Etter råd fra Fredrikstad kommune 

vil komitemedlemmene få ansvar for å bringe inn en sak til komitéen. På dette måten håper vi 

at bevisstheten om komiteen spres. 

 

I mars vil vi gjennomføre et etikkseminar over samme lest som i fjor. Heidi Marie Karlsen, 

forsker på etikk i helsetjenesten ved SME deltar med undervisning og refleksjon. 

 

Nye medlemmer og de som ikke har deltatt tidligere får tilbud om å delta på oppstarts – og 

erfaringsseminar på Senter for medisinsk etikk. 

 

Planlegger å få Heidi Marie Karlsen på et komitemøte hvor hun skal veilede komiteen i 

etikkrefleksjon og bruken av SME (metoden som brukes ved refleksjon). 

 

Ut i fra erfaringer i 2019 har Hamar KEK laget denne møtestrukturen for 2020: 

 

 4 hovedmøter i året hvor hele komiteen møter. Disse møtene skal ha et administrativt, 

faglig innhold og eventuelt en sak. Januar, april, august og november. 

 2 faste møter hvor en sak drøftes – hele komiteen møtes. Mai og oktober. 

 Øvrige saksdrøftinger: 2 - 4 medlemmer av komiteen reiser ut og tar saker som 

kommer inn. Bruker komitemedlemmer etter kompetanse og tilgjengelighet.  

 Mars: Gjennomføring av etikkdag i kommunen. Medlemmene fordeles på de ulike 

stedene og bidrar i refleksjonen. 

 

Hamar januar 2020 

Tone H. Engdal 



 


