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Side 3 

Innledning 
 
Direktør Helse og velferd (nå Helse og mestring) satte i gang arbeidet med opprettelse av Klinisk etisk 
komité (KEK) for Indre Østfold i mars 2020. Det ble utarbeidet et dokument om KEK med mandat for 
komitéen, vurdering for sammensetning og møtevirksomhet og organisering og drift. Det ble gitt 
forslag til medlemmer i KEK. Arbeidet er forankret i direktørens og Rådmannens ledergruppe. 
 
Covid-19 pandemien i 2020 ga grunnlag for arbeidet med etablering av Klinisk etisk komité i Indre 
Østfold kommune. Ressurssituasjonen i helsetjenesten vil bli utfordret relatert til pandemien, 
samtidig som befolkningen har sine vanlige helseutfordringer og situasjonen vil kunne gi 
ressursknapphet og stille krav til omstilling og krevende prioriteringer. Ledere og ansatte i helse- og 
omsorgssektoren signaliserer imidlertid at disse utfordringene også er til stede i en normal 
driftsituasjon, og opprettelse av Klinisk etisk komité er derfor aktuelt uavhengig av 
pandemisituasjonen. 
 
Helsedirektoratet har utgitt et notat (Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien, 
25.03.20) som skal gi helsepersonell og ledere i helse- og omsorgstjenesten overordnet støtte til 
krevende prioriteringsbeslutninger. Notatet bygger på de overordnede anbefalingene i NOU 2018: 16 
«Det viktigste først – Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for 
offentlig finansierte tannhelsetjenester». De tre gjeldende prioriteringskriteriene er: nyttekriteriet, 
ressurskriteriet og alvorlighetskriteriet.  
 
Lederne kan oppleve å måtte ta beslutninger som gir store etiske dilemmaer. Målet med Klinisk etisk 
komité er å gi helsepersonell og ledere i helse- og omsorgstjenesten overordnet støtte til slike 
krevende prioriteringsbeslutninger.  
 
KEK opprettes i forbindelse med koronautbruddet, men komitéen skal også være et organ for 
beslutningsstøtte i etiske dilemmaer i andre situasjoner. 
 
 

Mandat for Klinisk etisk komité 

Mandatet for Klinisk etisk komité har følgende innhold: 

• skal være et rådgivende forum som gir beslutningsstøtte og faglig støtte til ledere og aktuelt 
helsepersonell i forbindelse med en hendelse eller en pågående krevende situasjon  

• skal drøfte relevante, konkrete, kliniske problemstillinger der representanter fra kommunens 
helsetjeneste, opplever etiske dilemmaer 

• skal bidra til bevisstgjøring om etiske problemer knyttet til ressursbruk og prioriteringer i 
pandemisituasjonen og i en normal driftsituasjon 

• bør på sikt bidra til å utvikle samtale og refleksjon om klinisk etiske utfordringer i alle deler av 
helsetjenesten 

• arbeider etter kjente metoder for etisk analyse  

• ved behov for annen kompetanse i komitéen, kan dette hentes inn 

• i særlige tilfeller kan medlemmer av komitéen be om fritak fra drøfting av enkelte saker der 
de har en relasjon med pasienten - profesjonelt eller privat 
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I utgangspunktet er det helsepersonell og ledere innen Helse og mestring som kan kontakte KEK. 
 
Komitéen kan kontaktes ved behov for å: 

• kvalitetssikre vanskelige etiske beslutninger og gi trygghet til dem som må bære ansvaret 

• sikre systematikk og grundighet i en vanskelig beslutningsprosess hvor alle aspekter i 
pasientens situasjon bør belyses 

• sette overordnede verdispørsmål på dagsorden og muliggjøre erfaringsutveksling og kritisk 
refleksjon 

 
KEK er ikke et juridisk organ med beslutningsmyndighet, men et uavhengig råd plassert i 
kommunalområde Helse og mestring. 
 
KEK skal levere en årlig rapport til direktør Helse og velferd. Rapporten skal beskrive aktiviteten i 
komitéen, bruk av komitéen, omfang og type saker som har vært til drøfting det foregående året. 
 

Sammensetning av KEK 
 
Leder av komitéen:  

• Reidun Heksem, seksjonsleder forvaltning og utvikling 

Øvrige medlemmer: 

• Eva Marie Støbakk, enhetsleder Enhet 1 tjenester for funksjonshemmede 

• Bjørn Sætra, sykepleier, Enhet Psykisk helse og rus 

• Irene Boye, sykepleier, Helsehuset, døgnenheten, hovedtillitsvalgt sykepleierforbundet, NSF 

• Irene Holtet Skavås, enhetsleder Hobøl bo- og behandlingssenter og Grinitun 

• Håkon Johansen, spesialsykepleier, USHT, Seksjon forvaltning og utvikling 

• Øystein Haave, enhetsleder hjemmetjeneste Hobøl/ Spydeberg/Trøgstad/natt 

• Sigmund Nakkim, prest 

• Silje Bruland Lavoll, kommuneoverlege (sluttet, pt ingen legerepresentant) 

 

Sekretær for KEK: 

• Irene Teigen Paulsen, fagrådgiver, Helse og mestring 

 
Varamedlemmer er: 

• Sissel Røen Ytrehus, enhetsleder Institusjon, bofellesskap og dagsenter 

• Dag Fosser, enhetsleder hjemmetjenesten Askim og Eidsberg 

• Hilde Staum, fagleder enhet koordinering og inntak 

Varamedlemmer kalles inn avhengig av hvem som melder forfall. 
 
Etter at Silje Bruland Lavoll sluttet i IØK i september, har KEK ingen legerepresentant. På grunn av 
arbeidspresset til kommuneoverlegene avventer vi å rekruttere ny legerepresentant. 
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Aktivitet og bruk av komitéen 
 
Møter, frammøte, referat og behandling av opplysninger 
Det første møtet i KEK ble avholdt 9. des 2020 som et digitalt møte. I 2021 er det avholdt 4 fysiske 
møter; 17. februar, 26. mai, 15. september og 5. november. 
Møtetiden har vært fra 2-2,5 timer. Det er meldt inn en sak i perioden. 
 

Bortsett fra i det første møtet, har det vært god deltakelse på møtene. Det er oppnevnt tre 
vararepresentanter fra sykehjem, hjemmetjeneste og koordinering og inntak. Aktuelle 
vararepresentanter kalles inn ved forfall. Det skrives referat fra møtene. Fagrådgiver er fast 
møtesekretær. Personopplysninger er avidentifisert. For saker som drøftes, oppbevares informasjon i 
arkivskap.  
 

Møtene evalueres hver gang. For tiden har vi ingen legerepresentant, men ved behov vil lege bli kalt 
inn til aktuelt møte. 
 
Temaer for møtene i denne perioden 
I en oppstartsfase har komitéen arbeidet med forberedelse til drøfting av reelle caser. Temaer har 
vært: 

• Forventninger til komiteens arbeid, kommunikasjon internt og eksternt 

• Mandatet for KEK 

• Drøfting av ulike caser – etiske problemstillinger, framlegg ved medlemmene 

• Ulike verktøy for etisk refleksjon; Navigasjonshjulet og SME-modellen (Senter for medisinsk 
etikk sin modell) 

• Informasjon innad i kommunen om KEK 

• Drøfting av innmeldt sak 
 
Informasjon innad i kommunen om Klinisk etisk komité 
I august ble det publisert en artikkel med bilde, på kommunens intranett for å informere om KEK; 
hvorfor trenger vi KEK; mål og mandat, når kan komitéen kontaktes, hvem kan kontakte KEK og hvem 
sitter i komitéen. 
 

Ulike verktøy for etisk refleksjon er lagt ut på kommunens intranett under kommunalområdet «Helse 
og velferd». 
 

Leder i KEK har informert om komitéen i ledersamlinger. 
 
Informasjon om innmeldt sak som har vært til drøfting i KEK  
Saken ble meldt av enhetsleder i en institusjon. Enhetsleder og avdelingsleder var til stede under 
drøftingen. Saken gjaldt; blir det tilbudt riktig bo- og behandlingstilbudet til en alvorlig psykisk syk 
person, til det beste for personen selv, naboer og ansatte.  
 
Saken ble drøftet med utgangspunkt i SME-modellen; 

• Hva er den etiske problemstillingen 

• Fakta i saken 

• Berørte parters syn og interesse 

• Verdier og prinsipper 

• Lover og retningslinjer 

• Handlingsalternativer 
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Det ble gitt råd til enhetsleder og avdelingsleder om at tilbudet og handlingsalternativene til denne 
brukeren bør vurderes på nytt. 
 
Det er skrevet referat fra drøftingen. Dette går til komitémedlemmene og til direktør for Helse og 
mestring. Referatene er ikke offentlige. 
 
 
Planer for 2022 
KEK vil arbeide i henhold til mandatet, hovedsakelig med innmeldte saker, kompetanseheving i 
komitéen og i kommunen, samt punktet om å bidra til å utvikle samtale og refleksjon om klinisk 
etiske utfordringer i alle deler av helsetjenesten.  
 
Følgende aktuelle temaer og innsatsområder utover innmeldte saker er foreslått i møtene: 

• Behandlingsbegrensning – hvordan legge opp en forhåndssamtale ifm alvorlig syke og 
døende, sårbare barn og unge 

• Bringe mandatet ut i organisasjonen – hvordan holde etisk refleksjon levende 

• Etikk ift kvalitetssystemet Compilo 

• Etikkveiledere i avdelinger. Hente fram erfaringer og verktøy fra arbeidet som ble utført i de 
gamle kommunene 

• Eventuelt holde seminar 

• Deltakerne bringer caser til møtene 
 
  
Økonomi 
Utgifter i forbindelse med møtegodtgjørelse for ekstern representant og bevertning, dekkes av 
fellestjenestene innen Helse og mestring, seksjon forvaltning og utvikling. 
 
 
 
Mysen, 09.02.22 
 
 
Reidun Heksem       Irene Teigen Paulsen 
Leder Klinisk etisk komité     Sekretær 


