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Forord 

 

Til direktør Helse og mestring, og direktørens ledergruppe, DLG 

 

2021 ble nok et annerledes år, med pandemi og restriksjoner. På tross av dette, klarte etikkomiteen i 

stor grad å gjennomføre møtevirksomhet, etikkdrøftinger og ikke minst en markering av 10- års jubileum 

på slutten av året.  

Pandemien fikk mye fokus i Helse- og mestring generelt i 2021, men også i etikkomiteen. Etiske 

utfordringer oppstår i kjølvannet av å leve med en pandemi, og klinisk etikkomité har drøftet flere 

utfordrende situasjoner og problemstillinger.   

Vi avslutter rapporten med å peke på noen utfordringer i tiden fremover, både for etikkarbeidet i 

kommunalavdelingen generelt, og for etikkomiteen spesielt. 

 

Halden 21.1.2022 

 

Klinisk etikkomité (KEK) Halden kommune 
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Årsrapport 2021 

Klinisk etikkomité (KEK) Halden har jobbet godt gjennom hele året, dog noe preget av pandemi og 

restriksjoner. Årsrapporten gjenspeiler arbeidet1.  

Mandat for klinisk etikkomité (KEK), Halden kommune 

Klinisk etikkomité (KEK) er et tverrfaglig sammensatt faglig forum som drøfter etiske problemstillinger 

som ansatte, pasient/pårørende og/eller andre ønsker bistand til. Etikkomiteen er et formelt organ 

forankret i kommunalavdeling Helse- og mestring, og rapporterer direkte til direktør for Helse- og 

mestring. Etikkomiteen kan bidra til en bred diskusjon av utfordrende verdispørsmål gjennom en 

tverrfaglig og systematisk drøfting. KEK bistår partene i etikkdrøftinger, og oppfordrer til at berørte 

parter selv deltar hvis mulig. KEK er ikke et klageorgan og har ikke beslutningsmyndighet, men kan på 

forespørsel gi råd i situasjoner hvor verdier settes i spill. Etikkomiteen bistår i tillegg med 

retningslinjearbeid, kompetanseheving og kursvirksomhet. 

Komiteens medlemmer og roller 2021 

Heidi Karlsen, leder, (rådgiver i HK (10%), forsker og PhD- stipendiat (SME))  

Trine Lindhaugen, sekretær, (vernepleier, etikkveileder) 

Iwona Vegstein, sykehjemsoverlege 

Inger Lund Olsen, kvalitets -og smittevernsansvarlig, sykepleier og etikkveileder 

Ann Kristin Eylertsen, sykepleier og avdelingsleder  

Özel Despina Hansen, kommunepsykolog og etikkveileder 

Anne-Gerd Dybedahl Mathiesen, sykepleier og avdelingsleder 

Kristin Bakkevig, prest 

Svein Norheim, lekmannsrepresentant  

Monica Torp Borg, hjelpepleier, etikkveileder  

Lillian Lillemoen, forsker og etiker (SME)  

 

Klinisk etikkomite har i 2021 bestått av medlemmer med betydelig erfaring fra etikkomitéarbeid. Det er 

betydningsfullt å beholde kompetanse, erfaring og kontinuitet i komiteen. Ved årsskiftet 2021/2022 har 

flere medlemmer varslet avgang. Monica Borg Torp og Kristin Bakkevig avslutter ved årsskifte, og Heidi 

Karlsen slutter på nyåret. Sistnevnte betyr at komiteen ved inngangen til 2022 står uten leder.  

 
1 Forklaring av forkortelser: 

KEK = Klinisk etikkomité, HK = Halden Kommune, SME = Senter for medisinsk etikk, DLG= Direktørens ledergruppe 
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Etikkomiteens aktiviteter i 2021 

På bakgrunn av pandemi og økt behov for digitale plattformer, opprettet etikkomiteen i 2021 en egen 

Teams gruppe. Her gjennomføres møtevirksomhet i perioder hvor fysiske møter ikke lar seg 

gjennomføre, samt deling av dokumenter og fortløpende dialog.  

KEK Halden startet tidlig i 2021 en kartlegging blant kommunens etikkveiledere og avdelingsledere i 

Helse- og mestring. Kartleggingen var ment å undersøke kommunalavdelingens etikkaktiviteter, og tilby 

bistand fra KEK i samsvar med uttrykte behov. Responsen var noe mangelfull, men viste (fra de som 

responderte), at etikkarbeidet i kommunalavdelingen i stor grad lå brakk. Etikkveiledere gjennomførte i 

liten grad etikkrefleksjon på arbeidsplassen, mens flere, både etikkveiledere og avdelingsledere ønsket å 

gjenoppta aktivitetene i 2021. Flere ga respons om at de ønsket bistand til å komme i gang igjen, men at 

de måtte vente til pandemien var på retur. Som vi nå vet, pandemien var i varierende grad høyst aktuell 

også i 2021. Kun en etikkveileder oppga å ha gjennomført et par samlinger i løpet av året, men at 

etikkrefleksjonen ikke ble gjennomført som en systematisk etikkrefleksjon slik KEK anbefaler.  

Våren 2021 ble etikkomiteen kontaktet fra en enhet, med en forespørsel om bistand til 

kompetanseheving i forbindelse med en omorganisering. Medlemmer sa seg villig til å bidra, enten 

fysisk eller digitalt. Tiltaket ble ikke gjennomført av ukjent årsak.   

KEK Halden avsluttet året med en markering av 10 år siden oppstart. Markeringen ble gjennomført som 

en jubileumsuke, hvor DLG var med på beslutninger om innhold, planlegging og omfang. En flott 

reportasje med komiteens lekmannsrepresentant ble publisert på kommunens nettside, og etikkseminar 

med ulike målgrupper ble gjennomført. Et eget jubileumshefte ble utarbeidet i anledning jubileet, se 

eget avsnitt. 

Møtevirksomhet i 2021  

Klinisk etikk komité har avholdt 12 møter á 2 timer i 2021, hvorav 5 møter ble gjennomført digitalt. År 

2021 startet som vi avsluttet 2020, med fokus på kompetanseheving blant medlemmene med å lede og 

å skrive drøftingsnotat. Oppgavene gikk på rundgang, og var ment for å bygge kompetanse og erfaring 

blant medlemmene i å lede og dokumentere etikkdrøftinger. På den måten kunne forebygge sårbarhet 

dersom leder eller sekretær ikke kan delta i drøftinger. Å opprettholde kompetanse blant medlemmer 

og å få øvelse i å anvende etikkspråk er et kontinuerlig arbeid.  

En av årets etikkdrøftinger er høyst aktuell også nå, og handler om pandemi, helsepersonell og spørsmål 

om koronavaksine, plikt vs. frivillig. En forenklet versjon av drøftingsnotatet er publisert på KEK`s 

nettside.  

KEK Halden har også drøftet interne saker av faglig-etisk karakter. Aktuelle temaer er utfordringer 

knyttet til taushetsplikt versus informasjonsplikt og profesjonalitet, samt temaer som omhandler 

sårbarhet under pandemien. Flere KEK-medlemmer er også etikkveiledere, og etikkomiteen har derfor 

også fungert som en drøftingsarena for medlemmene, både for å få hjelp til å se nærmere på konkrete 

saker, dele erfaringer og å gi hverandre støtte og inspirasjon i videre etikkarbeid.  

https://www.halden.kommune.no/tjenester/helse-og-mestring/digital-helse-etikk-strategi-og-standard/klinisk-etikk-komite/
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I andre halvår av 2021 gikk mye tid til å planlegge og å gjennomføre jubileumsseminar, samt å utarbeide 

et jubileumshefte.  

Nettverk for etikkveiledere 

De siste årene har månedlige nettverksmøter vært et tilbud til byens etikkveiledere. Møtene har vært 

organisert og gjennomført av KEK leder Heidi Karlsen. Her har erfaringsdeling og faglig påfyll vært viktig. 

Ingen slike møter ble gjennomført i 2021.  Sporadisk kontakt med enkeltpersoner forekommer, samt 

noe mailutveksling, informasjonsdeling og veiledning.  

Kursvirksomhet for KEK i 2021 

Det har tidligere vært et mål for KEK Halden å arbeide systematisk med kursaktivitet;- å arrangere to 

tematiske kurs årlig, grunnkurs i etikk annet hvert år for helsepersonell i Halden kommune, og etikkskole 

for nye etikkveiledere ved behov. De tematiske kursene tar for seg aktuelle problemstillinger, mens 

grunnkurset er lagt opp som et 2- timer grunnkurs i etikk som inneholder noen utvalgte etiske 

problemstillinger, samt sammenhengen mellom fag, etikk og juss. Grunnkurset inngår i årshjulet som ble 

utarbeidet i 2020. Etikkskolen er for nye etikkveiledere som ønsker å påta seg en veilederrolle på egen 

arbeidsplass. Etikkskolen går over fem dager, hvorav en dag er en heldagssamling og fire som 

halvdagssamlinger. Deltakerne får arbeidskrav mellom samlingene, og etikkskolen er godkjent av flere 

forbund med inntil 30 timer som meritterende for klinisk stige. Verken tematiske kurs, grunnkurs eller 

etikkskole ble gjennomført i 2021 på grunn av pandemiens restriksjoner. KEK Halden anbefaler at 

kurstilbudene opprettholdes i 2022. Ved å opprettholde tilbudet, kan det på nytt bli aktuelt å vurdere 

hvorvidt det skal åpnes for deltakere fra andre kommunalavdelinger, slik det ble vedtatt før pandemien. 

Ingen etikkomitémedlemmer deltatt på eksterne kurs på vegne av KEK Halden. 

Jubileumsuke, markering av 10 års jubileum 

I uke 48 gjennomførte KEK en markering av at det var 10 år siden komiteen hadde sin spede oppstart i 

Halden kommune. I utgangspunktet planla vi etikkseminar for fire målgrupper:  

1) Byens befolkning og politikere 

2) Frivillige medarbeidere  

3) Pårørende til pasienter i kommunens helse- og omsorgstjeneste 

4) Ansatte i kommunalavdeling Helse- og mestring  

Etter en vurdering i samråd med DLG, ble det besluttet at tiltakene måtte nedskaleres. Avgjørelsen 

resulterte i tre målgrupper: etikkseminar for målgruppe 2 og 3, samt å korrigere målgruppe 4 til å bli: 

etikkveiledere, ledere og rådgivere på ulike nivå, (se program for jubileumsuken i vedlegg). 

Kommunikasjonsavdelingen i Halden kommune ble kontaktet i anledning markeringen, og resulterte i en 

reportasje med vår lekmannsrepresentant Svein Norheim, som kan leses her.  

En viktig del av markeringen ble å utarbeide et jubileumshefte. Heftet kan anvendes i en intern-

skolering, og er ment å fylle to funksjoner: 

➢ Gi et kunnskapsbidrag om etikk og etikkrefleksjon 

https://www.halden.kommune.no/aktuelt/etikkomiteen-i-halden-fyller-10-ar.19028.aspx
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➢ Beskrive kommunalavdelingens etikkarbeid, samt gi et historisk tilbakeblikk på 10 års arbeid 

Heftet ble trykket opp i 200 eksemplarer, og levert til etikkveiledere og ledere. En digital versjon kan 

lastes ned her. 

Evaluering av jubileumsuken 

Etter en relativt rolig periode tok pandemien seg opp igjen i løpet av uke 48, og vi var usikre på om de 

planlagte tiltakene lot seg gjennomføre. Etikkseminaret for pårørende måtte dessverre avlyses på grunn 

av for få påmeldte.  

Etikkseminar for frivillige ble gjennomført på Bergheim bo- og aktivitetssenter, og i overkant av 40 

deltakere fra flere deler av frivillighetstjenesten deltok: frivillige fra Den norske kirke, 

Frivillighetssentralen, Røde kors, demensforeningen og frivillige medarbeidere fra sykehjem og 

hjemmetjeneste. Kvelden inneholdt informasjon om, og et historisk tilbakeblikk på KEK Halden, etiske 

utfordringer knyttet til å være frivillig, erfaringsdeling mellom aktørene og drøfting av en sak om hvor 

grensene går ved å være en frivillig bistandsyter. Kvelden ble godt evaluert, og diskusjonene gikk livlig.   

 

Etikkseminaret for etikkveiledere og ledere ble gjennomført på Aladdin kino onsdag 1. desember. 43 

personer av 65 påmeldte deltok.  Deltakerne representerte flere profesjoner og roller innen kommunal 

helsetjeneste, men også flere tjenesteområder som hjemmetjenesten, friskliv og mestring, helsehuset, 

sykehjem, koordinerende fellestjenester, bo – og miljøarbeidertjenesten og stabs- rådgiverfunksjoner 

for kommunalavdelingen. Dagen inneholdt både et historisk tilbakeblikk, samt noe forskning på hva 

systematisk etikkarbeid fører til. En etikkdrøfting i plenum ble gjennomført, med tematikken 

«helsepersonell og spørsmål om pålagt vaksinering». Etikkdrøftingen skapte engasjerende diskusjoner. 

Dagen ble avsluttet med en paneldiskusjon med sentrale personer om hva som skal til for å lykkes med 

etikkrefleksjon i tjenesten nå og fremover. Stor takk til deltakerne som beskrev refleksjoner, både egne 

og tjenesten de representerte, om utfordringer og muligheter. Selv om lokalet var kaldt, og vi fikk noen 

tekniske problemer i et lokale som nylig var fraflyttet, ble flere deltakere inspirert og kontaktet KEK 

Halden etter seminaret med forespørsler om nye kurs og videre tilbud.  

Økonomi  

Påløpende utgifter til komitéarbeid diskuteres som tidligere fortløpende med direktør for Helse- og 

mestring, og dekkes av direktørens ansvarsområde. Komiteen vurderer at det ville vært gunstig med et 

eget budsjett med midler avsatt til komitearbeid. Disponible midler kunne gitt mer forutsigbarhet når 

etikkseminar skal gjennomføres, innleie av eksterne foredragsholdere med spisskompetanse innenfor 

aktuelle områder, og for kompetanseheving blant medlemmer. 

https://www.halden.kommune.no/_f/p1/i1e61c29d-3bef-4ce3-ad32-d2c810f5a6d4/kek_jubileumshefte2021.pdf
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Status for komitéarbeidet i 2021 

KEK Halden har i år som i fjor hatt utfordringer med å få på plass ny leder, og Heidi Karlsen har derfor 

fungert som leder også i 2021. Medlemmene ønsker at komiteens arbeid og utvikling er et prioritert 

område, med særlig vekt på kompetanseheving og å være et tilgjengelig tilbud for tjenesten. Etter 10-

års drift opplever vi fortsatt at mange ansatte og ledere ikke er kjent med at det finnes en etikkomité i 

Halden kommune, og flere kjenner ikke til hva komiteen kan bidra med.  

Komiteen vurderer at helsepersonell med fordel kunne ha henvendt seg med flere saker som er 

krevende å stå i alene. Det er fortsatt en vei å gå for at ansatte og ledere skal ta i bruk tilbudet. KEK 

Halden undrer seg over at det omtrent ikke har vært henvendelser om håndtering av pandemien – en av 

de mest inngripende hendelser på folks liv og helse i ‘manns minne’. Terskelen for å henvende seg til 

KEK skal være lav, og målet er å redusere barrieren ytterligere fremover. Vi vurderer at vi ikke har lykkes 

optimalt med det, på tross av at å senke barrierer for å ta kontakt med etikkomiteen har vært et mål for 

komiteen i 10 år. KEK Halden har ved flere anledninger invitert seg ut for å komme i kontakt med 

tjenestene, og erfarer at det å senke terskelen sammen med markedsføring er et kontinuerlig arbeid 

som ikke kan ferdigstilles. Et godt systematisk etikkarbeid fordrer gode ambassadører ute i tjenestene, 

som informerer om at tilbudet finnes, særlig til tjenestemottakere og pårørende. På den måten kan 

berørte parter få tilstrekkelig informasjon om at tilbudet eksisterer, og anledning til å delta i 

etikkdrøftinger i situasjoner som de opplever er vanskelige.  

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.  

Året 2022 starter nok en gang med at lederposisjonen ikke er besatt, og denne gang med at flere 

medlemmer også har trukket seg fra sine verv. Komiteens sammensetning er ikke fulltallig ved oppstart 

av 2022, og vil prege det videre arbeidet.  

Status for etikkrefleksjonsgrupper (ERG) i praksis 

Som beskrevet i tidligere årsrapporter, har KEK Halden utdannet mange etikkveiledere i Halden 

kommune. Etikkveilederne tilbyr kollegiet etikkrefleksjon på arbeidsplassen, og har rollen med å 

fasilitere ERG. Kartleggingsundersøkelsen viste at det har vært vanskelig å gjennomføre ERG under 

pandemien, og flere strevde allerede før det. Sporadiske møter hvor de ansatte snakker om etiske 

dilemmaer forekommer, men etikkveilederne gjennomfører ikke systematiske etikkdrøftinger slik de har 

fått opplæring i.   
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Videre anbefalinger for kommunens etikkarbeid  

Etikkomiteen håper jubileumsheftet vil kunne fungere som en inspirasjon og et læringsmateriell i 

tjenestene. Ansatte trenger kompetanse til å identifisere, reflektere og håndtere etiske utfordringer på 

en god måte, og KEK Halden mener innholdet i jubileumsheftet kan være ett bidrag i den retning.   

Jubileumsseminaret avdekket at det er en etterspørsel etter nye etikk kurs for ansatte som ikke falt inn 

under målgruppen for seminardagene. Fra før er det varslet et behov for å arrangere ny runde med 

etikkskole for personer som trenger etikk- og veiledningskompetanse til å gå inn i rollen som ny 

etikkveileder. Frem til lokale tilbud foreligger, anbefaler KEK Halden at nye etikkveiledere deltar på det 

nasjonale tilbudet: Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten. 

Etikkomiteens kjerneoppgave er å gjennomføre etikkdrøftinger. KEK Halden erfarer at fysiske møter er å 

foretrekke, men at digitale etikkdrøftinger er mulig - men krevende.  

KEK Halden oppfordrer kommunalavdelingen til å opprettholde og videreutvikle det gode etikkarbeidet 

som har pågått i varierende grad de siste 10 årene. Komitéarbeidet har alltid vært, og er basert på 

ildsjeler med et personlig engasjement som har tro på at satsingen utgjør en positiv forskjell. Gjennom 

etikkomiteens sentrale rolle i kursvirksomhet og for å tilby etikkveiledere et nettverk, har KEK Halden 

vært et viktig «nav» for kommunens øvrige etikkarbeid:  

 

Figur 1: Halden-modellen: 

 

   

 

  

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/SME4310/
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Utfordringer knyttet til veien videre for KEK Halden 

Ved inngangen til 2022 står etikkomiteen i Halden kommune ved et veiskille: Skal komiteen fortsette sitt 

arbeid, i så fall, hvordan skal arbeidet føres videre, og i hvilket omfang? Skal etikkomiteens virksomhet 

avsluttes?  

 

Som tidligere beskrevet, har KEK Halden, i tillegg til komiteens oppgaver tatt et hovedansvar for 

kommunens øvrige etikkarbeid i kommunalavdeling Helse- og mestring. KEK som et nav i etikkarbeidet, 

er kjent som den såkalte «Halden modellen», og har inspirert nyetablerte etikkomiteer i landets 

kommuner.   

 

Etikkomiteen i Halden kommune er organisert under direktør for Helse- og mestring, og etikkarbeidet 

har vært i en utvikling fra å være en satsing til å skulle inngå som en del av kommunens drift. Likevel er 

det en erkjennelse at arbeidet i stor grad kjennetegnes av medlemmenes idealisme. Halden kommunens 

etikkarbeid vurderes som viktig, men er en skjør virksomhet. KEK Halden står nå uten leder, en rolle som 

er omfattende og tidskrevende. I mandat for kliniske etikkomiteer anbefales det at å lede en etikkomite 

bør tilsvare 20% stilling. Nåværende leder har i perioder hatt mindre enn 10% stilling til disposisjon for å 

fylle rollen som leder, arrangere kurs og være kontaktperson for etikkveiledere. Mye av lederoppgavene 

er derfor gjort på fritiden. KEK, og etikkarbeidet generelt, mister nå en ansatt som er en av 

grunnleggerne av Halden kommunes etikkarbeid og som gjennom årene har tilegnet seg betydelig og 

viktig kompetanse på dette området- også i nasjonal sammenheng. Å gjenoppbygge tilsvarende 

kompetanse vil ta tid. I tillegg har to andre medlemmer avsluttet sitt arbeid i etikkomiteen.  

 

Nødvendige avklaringer som dreier seg om etikkomiteens reelle forankring, legitimitet i organisasjonen, 

ansvarsområde og ressurstilgang, er viktige forutsetninger for komiteens eventuelle fremtidige virke. 

Dette er forhold som vil bli forsøkt avklart med kommunens ledelse på nyåret 2022.   

 

Komiteens sammensetning i 2022:  

Trine Lindhaugen, sekretær, vernepleier og etikkveileder 

Iwona Vegstein, sykehjemsoverlege 

Inger Lund Olsen, kvalitets -og smittevernsansvarlig, sykepleier og etikkveileder 

Ann Kristin Eylertsen, sykepleier og avdelingsleder  

Özel Despina Hansen, kommunepsykolog og etikkveileder 

Anne-Gerd Dybedahl Mathiesen, sykepleier og avdelingsleder 

Svein Norheim, lekmannsrepresentant  

Lillian Lillemoen, forsker og etiker (SME) 
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Vedlegg: Program for jubileumsuken 
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«Det ville vært dårlig gjort om dere hadde hatt møte uten oss 
det gjelder» 

 

Velkommen til etikkseminar for pårørende 
 

Klinisk etikkomité (KEK) Halden fyller 10 år. I den anledning har vi gleden av å 
invitere deg som pårørende til et etikkseminar mandag 29.11.2021. 
Arrangementet vil finne sted i Kultursalen på Bergheim bo- og aktivitetssenter 
fra kl. 17.00 – 20.00.  
  

Program for kvelden: 
 

17.00 – 17.10 Kulturelt innslag  

17.10 – 17.30 Velkommen til etikkseminar, KEK´s historie v/ Heidi Karlsen  

17.30 – 17.45 Pårørendes erfaring med deltakelse i etikkdrøftinger v/ Heidi Karlsen  

17.45 – 18.00 Pause  

18.00 – 19.00 Etikkdrøfting i små grupper v/komitémedlemmer 

19.00 – 19.15 Pause  

19.15 – 19.30 Oppsummering av gruppeaktivitetene  

v/ Trine Lindhaugen og Özel Despina Hansen  

19.30 – 19.50 Å inviteres til å delta i etiske spørsmål …  

v/ Svein Nordheim og Heidi Karlsen  

19.50 – 20.00 Avslutning og vel hjem  

 

Enkel servering           

          
       

Påmelding innen tirsdag 23. november 2021 til: inger.olsen@halden.kommune.no 

 

  

 

mailto:inger.olsen@halden.kommune.no
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«Jeg vil gjerne hjelpe, men jeg er ikke sikker på hvordan» 

 

Velkommen til etikkseminar for frivillige 

 

Klinisk etikkomité (KEK) Halden fyller 10 år. I den anledning har vi gleden av å 
invitere deg som frivillig til et etikkseminar tirsdag 30.november 2021. 
Arrangementet vil finne sted i Kultursalen på Bergheim bo- og aktivitetssenter 
fra kl. 17.00 – 20.00.  
 

Program for kvelden: 
  

17.00 – 17.10 Kulturelt innslag  

17.10 – 17.25 Velkommen til etikkseminar, KEK´s historie v/ Heidi Karlsen 

17.25 – 17. 40 Hvorfor trenger vi frivillige? Hva er forventningene?  

v / Ann Kristin Eylertsen og Kristin Bakkevig 

17.40 – 18.00 Et pust i bakken 

Frivillighetskoordinatorene i Halden kommune og frivillighetssentralen 
presenterer status for kommunens frivillige arbeid 

18.00 – 18.15: Pause  

18.15 – 18.30: Hva kjennetegner det å være en frivillig? Oppgaver, roller og utfordringer.   

18.30 – 19.00: Hvilke etiske utfordringer møter dere frivillige i deres arbeid?  

En plenumssamtale v/ Lillian Lillemoen og Heidi Karlsen  

19.00 – 19.10: Pause  

19.10 – 19.50: Etikkdrøfting i plenum, v/ Lillian Lillemoen  

19.50 – 20.00: Avslutning og vel hjem  
 

Enkel servering            

         

 

Påmelding innen onsdag 24. november 2021 til: anne.berith.stangebraten@halden.kommune.no 

 

  

mailto:anne.berith.stangebraten@halden.kommune.no
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Etikkens betydning for god praksis 
  

Klinisk etikkomité (KEK) Halden fyller 10 år. I den anledning har vi gleden av å 
invitere gamle og nye etikkveiledere, ledere, fagledere og rådgivere til et 
etikkseminar onsdag 1. desember 2021. Arrangementet vil finne sted i Aladdin 
kino fra kl. 12.00 – 15.30.  
 

Program for dagen: 

  

12.00 – 12.10 Velkommen v/ direktør for helse og mestring, Veronica Aam  

12.10 - 12.25 KEK´s historie v/ Heidi Karlsen  

12.25 – 12.50 Hva er etikk og etikkrefleksjon? En introduksjon om etikkfagets betydning 
for       gode tjenester og ansattes stabilitet i tjenesten v/ Lillian Lillemoen  

12.50 – 13.05 Pause  

13.05 – 13.50 En etikkdrøfting i plenum, ledes av Heidi Karlsen  

13.50 – 14.05 Pause  

14.05 – 14.20 Etikkrefleksjonsgruppenes betydning og bærekraft v/ Lillian Lillemoen  

14.20 – 14.35 Etikkomiteers betydning for sakseiere og pårørende v/ Heidi Karlsen   

14.35 – 15.20 Når etikkrefleksjon skal inngå som en del av arbeidet - hvordan få det til?   

Paneldebatt   

Ledes av sykehjemsoverlege Iwona Vegstein 
Deltakere i panelet: avdelingsleder og etikkveileder Anette Woldheim Hansen, direktør for helse og 
mestring Veronica Aam, rådgiver Anniken Nilsen, etikkveileder Kari-Mette Borge, etikkveileder Magnus 
Ericsson og enhetsleder Marianne Horgen 

15.20 – 15.30 Avslutning og vel hjem  
  

Vi serverer lunsj til deltakerne 

 

 

Påmelding innen torsdag 25. november 2021 til: inger.olsen@halden.kommune.no 

 

mailto:inger.olsen@halden.kommune.no

