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Innledning: 

KEKK er: 

• Tverrfaglig sammensatt med en fast representant fra Senter for medisinsk etikk ved UiO. 

(SME) 

• Medlemmene har opplæring i, og erfaring med, systematisk drøfting av etiske dilemmaer 

og problemer. 

• Forum der pasienter, pårørende og ansatte kan få sine etiske problemer drøftet. 

• Komiteen treffer ikke kliniske beslutninger og har ingen sanksjonsmyndighet, men er et 

rådgivende organ som organisasjonsmessig i SYE ligger under etatsdirektøren. 

  

Mandat: 

• Drøfte generelle etiske temaer 

• Arrangere seminarer og opplæring i etisk refleksjon og motivere til systematisk     

refleksjonsarbeid på sykehjem 

• Bidra til at pasienter og pårørendes møte med tjenesten blir best mulig 

Årsrapporten beskriver perioden januar 2016 til desember 2016. Gjennom året har det vært 

store endringer i komiteen, da KEKK 1 og KEKK 2 ble slått sammen til en komité høsten 2016.  

Tabellen under viser sammensetningen av medlemmer etter sammenslåingen i august 2016. 

Medlemmer: 

Leder Thomas Horntvedt Sykepleier Oppsalhjemmet, 
ass. avdelingssykepleier 
Økernhjemmet fra 1. august 2016 

Sykepleier/ forsker Anne Kari Tolo Heggestad Senter for medisinsk etikk, UiO 

Sosiolog/forsker Elisabeth Gjerberg Senter for medisinsk etikk, UiO 

Medlemmer Sølvi Karlstad Seniorkonsulent avd. Kvalitet og 
fagutvikling (KF) 

 Anne Kittelsen Avd. leder, Senter for fagutvikling 
og forskning 

 Ellen Kolb-Schiager Prest Lindeberg/Furuset sykehjem 

 Olga Tvedt Prest Kirkens Bymisjon 

 Siri Schøyen Seterelv Etatsoverlege, fra 01.03.16 

 Ina Rimberg Overlege, Lambertseter sykehjem 

 Olga Andresen Overlege, Solvang helsehus 

 Mette Thilesen Avdelingssykepleier, 
Sofienbergsenteret 

 Mona Dreyer Spesialkonsulent, avd. KF 

 Jane Jørgensen Sykepleier, Grünerløkka 
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 Heidi V. Aguilera Hjelpepleier, Vinderen bo- og 
behandlingssenter 

 Jørn Andersen Sykepleier, Sagenehjemmet 

 Teresa Dentoni Institusjonssjef, Ryen helsehus 

 

Det har tidvis vært vanskelig å samle alle medlemmene i komiteen. Det er flest 

medarbeidere fra klinikken, og arbeidet med pasienter må prioriteres. Det er derfor svært 

viktig at komiteen er robust, antallsmessig. 

I løpet av 2016 trakk Dentoni fra komiteen. 

Yvonne Andersen, prest, trakk seg før komiteene ble sammenslått. 

Eirin Larsen, sykepleier på Grünerløkka sykehjem sluttet våren 2016. 

Anne Kittelsen gikk av som leder i KEKK 1 ved sammenslåing av de to komiteene. 

1. Arbeidsform og komitemøter 
Gruppen har hatt månedlige møter. I 2016 er det gjennomført 11 ordinære komitemøter, ett 

planleggingsmøte mellom Sykehjemsetatens KEKK og KEK fra sektorsykehusene, OUS, AHUS, 

Diakonhjemmet og Lovisenberg.  

Temaer på komiteens ordinære møter har variert fra fordeling av ansvar for Etikkbrevene, 

planlegging av høstseminaret, gjennomgang av innsendte saker, tettere samarbeid med KEK i 

spesialisthelsetjenesten, planlegging av undervisning og forberedende samtaler for sammenslåing av 

etikk-komiteene.  

Møtene er avholdt på forskjellige institusjoner og i administrasjonens lokaler. Det er sendt innkalling 

fra leder til møtene på forhånd, referatskriving har gått på omgang og møtene har som regel hatt en 

varighet på 2-2,5 timer.  

2. Seminarer/aktivitet 
17 februar ble det arrangert et felles seminar med sektorsykehusenes KEK.  

Tema: Kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell på tvers av nivåene. Seminaret ble 

vellykket og nærmere 200 deltok.  

Komitemøtene vinter/ tidlig vår 2016 var preget av forberedelser til Etikkstartern 2016. 30 

institusjoner hadde tidligere deltatt og flere av disse ønsket en oppfriskning og revitalisering av 

kunnskapen. Følgende institusjoner deltok på Etikkstartern i 2016: Romsås sykehjem, Paulus 

sykehjem, Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter, Lilleborg helsehus, Ryen helsehus, Lindeberg 

omsorgssenter, Furuset sykehjem, Nordberghjemmet, Frognerhjemmet, Økernhjemmet, 

Grünerløkka sykehjem og Vinderen bo- og behandlingssenter. Institusjonene ble «fordelt» mellom 

komiteens medlemmer slik at de forskjellige ledergruppene fikk informasjon om Etikkstartern og hva 
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som skulle foregå det året i KEKKs regi.  

26 april gjennomførte komiteen opplæringsdagen etter tidligere mal. Deltagerne fikk opplæring i tre 

verktøy for etisk refleksjon; kollegastøtte, «Fiskebollemetoden» og en diskursetisk metode, SME-

modellen. Etter teorien fikk de selv øve på de forskjellige metodene. Disse verktøyene egner seg til 

forskjellige utfordringer/ etiske dilemmaer. Kollegastøtte kan skje planlagt eller i en spontan 

sammenheng. Dersom det reflekteres rundt en verdi egner «Fiskebollemetoden» seg godt. Dersom 

det er en konkret sak som skal drøftes, og som en ønsker å finne handlingsalternativer til, er SME- 

modellen den klart foretrukne. 

Tilbake på respektive avdelinger skulle kontaktene gjennomføre et visst antall etiske 

refleksjonsstunder. Erfaringskonferanse i oktober ble planlagt, men måtte avlyses grunnet for lav 

påmelding. Årsaker til dette ble kommunisert fra flere hold. 2016 var et år med flere store prosjekter 

og store omorganiseringer som vanskeliggjorde fordypningsarbeid. 

KEKK2 søkte i 2015, oppfordret av etatsdirektørs ledergruppe, på OU-fondets opplæringspris, med 

begrunnelse i arbeidet med Etikkstartern gjennom flere år. Prisen skulle deles ut i løpet av februar 

2016. Det har aldri lykkes oss å få vite hvem som vant denne prisen! 

Nye deltagere i KEKK deltok på høstens innføringskonferanse i etikkarbeid i regi av SME. 

KEKKs eget seminar ble arrangert 20. september med 100 påmeldte. Tema: Etisk refleksjon rundt 

bruk av tvang i sykehjem – hvordan håndterer vi dette i det daglige? 

Mottatte og behandlede saker til komiteen beskrives under punkt 4. 

3. Etikkbrev 
Utgivelse av månedlige etikkbrev har vært en viktig del av KEKKs arbeid. Forfattere av disse går på 

omgang blant medlemmene, men tematikken diskuteres i fellesskap. Det ble sendt ut 11 etikkbrev i 

2016. Disse hadde følgende overskrifter: Raushet, verdighet, bluferdighet, mot, å være engasjert, 

omsorg, stolthet, tap, godhet.  

4. Saker 
Komiteen behandlet seks saker i løpet av 2016. Disse har bl. a  omhandlet spørsmål rundt 

behandlingsavklaring, tvang og forberedende samtaler. 

Henvendelser til KEKK 

Eget mottaksskjema brukes ved melding av saker til komiteen. I løpet av høsten 2016 ble det etablert 

en mailadresse: kekk@sye.oslo.kommune.no som det er ønskelig at benyttes av medarbeidere ute. 

Både mailadresse og telefonnummer til kontakt i KEKK står angitt på Etikkbrevene som kommer ut 

månedlig. Ett medlem er dedikert til å fordele arbeidsoppgaver med saker som kommer. 

 

mailto:kekk@sye.oslo.kommune.no
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5. Etikkprisen 2016 
Etikkprisen blir utlyst årlig av KS i samarbeid med Helse og Omsorgsdepartementet. KEKK har søkt om 

prisen to ganger og har begge ganger gått til «finalen» hvor de tre beste blir invitert til en 

sammenkomst, og hvor priser og diplomer deles ut. KEKK i SYE har begge årene fått hederlig omtale 

og blitt berømmet for at etaten har opprettet « et systematisk og godt forankret etikkarbeid.» Det 

understrekes også at juryen merker seg at KEKK driver et utstrakt opplæringsarbeid og at 

etikkarbeidet er nært knyttet til fagutvikling, bl. a. innenfor lindrende behandling. Det ble ikke søkt i 

2016. 

6. Økonomi 
Sykehjemsetaten bidro med til sammen kr. 60.000 til KEKK arbeid i 2016. Dette ble brukt til 

gjennomføring av opplæringsdager og samarbeidsseminar med spesialisthelsetjenesten. 

7. Annet arbeid 
KEKK har vært opptatt av å være mer synlig i samfunnsdebatt i 2016. Da ett av komiteens 

medlemmer ble utfordret fra eksternt hold om å skrive en artikkel i bladet Omsorg, Nordisk tidsskrift 

for palliativ medisin, var det naturlig å se det i sammenheng med komiteens engasjement for 

pasienter og pårørende i et utfordrende år med mange flyttinger og endringer som skjedde raskt. 

I utgave 4, 2016, ble følgende artikkel av Sølvi Karlstad og Mona Dreyer trykket; Brytes 

menneskerettighetene i sykehjem? «Pakke 106» Vi gledet oss over gode tilbakemeldinger fra 

fagmiljøet. 

Det har vært utstrakt undervisning fra flere av komiteens medlemmer i løpet av 2016. 

Sølvi Karlstad har hatt følgende fremlegg: 

 Etikk i alt vi gjør. Hvordan skape rom for refleksjon i en travel hverdag? ( Innlegg på Nasjonal 

konferanse i alders & sykehjemsmedisin i Oslo, mars 2016) 

 Hvorfor er etisk refleksjon viktig? En forankring av arbeidet. ( Etikkstartern, april 2016) 

 Jakten på dømmekraften – om holdninger og etikk. ( Økernhjemmet * 2) 

Anne Kari Tolo Heggestad hadde undervisning i regi av KEKK på: 

 Seminar om beslutningsprosesser ved avslutning av livsforlengende behandling, for 

Kingosgate bo og behandlingssenter og Østensjø bo- og servicesenter, september 2016 

Mona Dreyer har hatt mange undervisningstimer på forskjellige institusjoner hvor tvang har vært i 

fokus. Disse har blitt aktuelle etter saker som er meldt og hvor dette teamet er aktualisert. 

Olga Tvedt har hatt flere foredrag ute på institusjonene med hovedfokus på åndelige/ eksistensielle 

spørsmål og samtaler rundt dette. 

Enkelte komitemedlemmer deltok i et kombinert innførings- EVU/masterkurs i praktisk og klinisk 

etikk i helsetjenesten i regi av SME. Varighet 5 dager.  
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I juni ble det initiert et samarbeid mellom KEKK og KS for om mulig å igangsette etiske 

refleksjonsgrupper på institusjonene bare for leger. Enkelte leger hadde ytret behov for slike grupper 

i tillegg til de vanlige tverrfaglige refleksjonsgruppene hvor noen opplevde at det var forventet at de 

satt med fasit ved vanskelige spørsmål. Arbeidet har vært vanskeliggjort grunnet tidspress, men 

intensjonen er fortsatt til stede. 

 

8. Oppsummering/videre arbeid 
Sammenslåingen av de to komiteene har vært fruktbart. Det virker som det er enklere for 

medarbeidere å ta kontakt. Den samlede kompetansen i komiteen er styrket. 

Vi ser en økning av saker til komiteene og ser på det som et mulig tegn på at etisk refleksjon 

over egen praksis stadig får en større plass blant medarbeidere og at terskelen for å melde 

saker til KEKK er senket. Hittil i 2017, pr. 20. april, har komiteen behandlet 8 saker. Vi ser en 

sterk økning i henvendelser. Henvendelsene er svært adekvate og synliggjør et stort 

mangfold av utfordringer medarbeiderne står i hver dag. 

 

Eksempler på etikkbrev: 

 

Etikk i fokus – KEKK2s månedsbrev februar 

2016 

Månedens tema er: 

Verdighet 

Etikk er grunnlaget for alt det vi gjør og driver med. Etikk forutsetter både hjerte og hjerne. Etikk rører ofte ved 

det dypeste i oss: Våre verdier og holdninger. Som profesjonelle kreves det også at vi forvalter dette med 

fornuft, på en måte som kommer beboerne/pasientene våre til gode.  

 

Verdighet er en av kjerneverdiene for helsearbeidere. På mange 

måter kan vi si at hensikten med etikk og moral, er å ivareta 

menneskets verdighet.  
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Vi snakker ofte om to dimensjoner ved verdighet, den iboende verdigheten og en subjektiv eller opplevd 

verdighet. Den iboende verdigheten er en form for verdighet som vi alle har i kraft av menneskeverdet. Denne 

formen for verdighet kan ingen ta i fra oss. Den subjektive eller opplevde verdigheten derimot, kan ivaretas 

eller krenkes i møte med andre mennesker. I forskning på opplevelse av verdighet i sykehjem, er det spesielt 

tre temaer som utpeker seg: 

 Betydningen av å bli sett og hørt – å bli tatt på alvor 

 Betydningen av frihet og medbestemmelse i hverdagen 

 Betydningen av å se mennesket og livshistorien bak diagnosen.   

 

Til refleksjon og ettertanke: 

 Hva gjør jeg helt konkret for å ivareta verdigheten til beboere i sykehjem? 

 I hvilken grad lar jeg brukeren/beboeren få bestemme over sin egen hverdag i sykehjemmet? 

 Hvilken forskjell gjør det om jeg snakker om at et menneske «er dement» eller om jeg sier at et 

menneske «har en demens/lider av demens»? 

 

Etikk i fokus – KEKK2s månedsbrev april 2016  

Månedens tema er: Mot 

Etikk er grunnlaget for alt det vi gjør og driver med. Etikk forutsetter både hjerte og hjerne. Etikk rører ofte ved 

det dypeste i oss: Våre verdier og holdninger. Som profesjonelle kreves det også at vi forvalter dette med 

fornuft, på en måte som kommer beboerne/pasientene våre til gode.  

Mot er en persons eller gruppes evne til å være modig, uredd 

og tørre å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser 

frykt, risiko eller usikkerhet. Man kan også si at det handler 

om å våge, å tro, å ta sjansen, å være seg selv, og å 

gjennomføre noe på tross av motgang og andres meninger. Det 

https://no.wikipedia.org/wiki/Frykt
https://no.wikipedia.org/wiki/Risiko
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motsatte av å være modig er å være engstelig eller feig. 

 

Det kjente sitatet fra den amerikanske 

presidenten Theodore Roosevelt:  

"Det er ikke kritikeren som teller; ikke 
mannen som peker på hvordan den 
sterke mannen snubler, eller hvor den 
som handler, kunne ha handlet bedre. 

Anerkjennelsen tilhører den mannen som 
faktisk står på arenaen, han som har 
ansiktet fullt av støv og svette og blod, 
han som kjemper tappert, han som feiler 
og kommer til kort gang på gang, 

for det finnes ingen innsats uten feil og mangler; men den som virkelig strever for å utrette 
handlingen, han som er full av entusiasme, han som vier seg til oppgaven, han som gir alt 
han har for en verdig sak; 

som i beste fall til slutt opplever triumfen ved store prestasjoner, og som i verste fall, hvis han 
feiler, i det minste feiler mens han utviser stort mot..." 

 

Til refleksjon og ettertanke: 

Ha arbeidsdagen på sykehjem som bakgrunn for ettertanken: 

 Hva betyr det for meg å være modig i det daglige? 

 Tenk på en gang du var redd, men allikevel gjorde det du opplevde var rett. Hvordan opplevde du det? 

 Hvis jeg ser noe som ikke er riktig på arbeidsplassen, hva gjør jeg? Hvorfor kan dette handle om å være 

modig? 

 Hvordan kan jeg være modig i forhold til å forbedre hverdagen for beboerne 

 

Etikk i fokus – KEKKs månedsbrev november 2016  

Månedens tema er: Tap 

Etikk er grunnlaget for alt det vi gjør og driver med. Etikk forutsetter både hjerte og hjerne. Etikk rører ofte ved 

det dypeste i oss: Våre verdier og holdninger. Som profesjonelle kreves det også at vi forvalter dette med 

fornuft, på en måte som kommer beboerne/pasientene våre til gode.  

 

Vi har alle mistet noe verdifullt en gang. Kanskje en venn, eller en som sto oss nær? En mulighet? En evne, eller 

kanskje et fremtidshåp? Sykdom og aldring kan gi mange tapsopplevelser. Tap av mulighet til å gjøre det du 

tidligere har likt.. Tap av selvstendighet, tap av mestring, tap av språk eller tap av identitet.  
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Hva gjør det med oss å miste noe som er viktig? Hvordan kan vi som hjelpere forstå og bidra til at den som har 

mistet noe verdifullt klarer å akseptere dette på en god måte? 

Noen dager og andre dager 

Det finnes dager 
som er mistedager, 
hvor det vi ikke ville miste 
blir mistet allikevel, 
forsvinner for oss og går tapt, 
selv om vi holdt så hardt fast, 
selv om vi passet på så godt som bare det, 
selv om vi tviholdt med alle våre krefter, 
så blir det borte, 
glir ut mellom fingrene våre, 
ut av hendene våre, ut av livene våre, 
over gjerdet, over elver, over sjøer og hav  
og ut og bort og vekk, 
og det er ikke noe å gjøre med det, 
for borte er borte, 
og av og til er borte for bestandig, 
og sånn er det av og til. 

Men den som har mistet, 
har også hatt noe som kunne mistes, 
noe som var fint og verdifullt 
og verdt å holde fast på, 
noe som var funnet og grepet tak i og holdt. 

For det finnes finnedager også, 
dager hvor noe blir funnet, 
hvor det som vi ikke visste vi ville finne 
kommer til oss og lar seg finne 
og blir funnet så godt 
at det blir noe vi ikke vil miste, ikke må miste, 
for sånn er det av og til. 

Gro Dahle  

 

 

Har du noe du vil ha hjelp til/ et dilemma du vil ha 

belyst – ta kontakt på kekk@sye.oslo.kommune.no 

eller direkte til solvi.karlstad@sye.oslo.kommune.no 

Evt. telefon 982 07 607 

 

 

 

 

Til refleksjon og 

ettertanke 

 Hva betyr tap for deg? 

 Har du eksempler på 
pasienter som har opplevd 
tap? 

 Hvordan opplevdes det 
som helsepersonell å skulle 
støtte denne pasienten? 

 Det er mange måter å takle 
tap på, hvilke måter har du 
møtt i din arbeidshverdag? 

 Hvordan ville du ha ønsket 
å bli møtt hvis du hadde 
mistet noe viktig? 

mailto:kekk@sye.oslo.kommune.no
mailto:solvi.karlstad@sye.oslo.kommune.no
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