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SYSTEMATISK ETIKKARBEID I KOMMUNENES HELSE- OG 
OMSORGSTJENESTER 
 
Kommunesektorens organisasjon (KS) og Senter for medisinsk etikk (SME) ved 

Universitetet i Oslo, er av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) gitt ansvaret for å 

bistå kommunene i deres etikkarbeid.  KS og SME sender felles nyhetsbrev om dette 

arbeidet.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Utdeling av Etikkprisen 2016 

STED: KS-Møtesenter, Haakon VIIs gt.9, 0114 Oslo  

TID: Torsdag 15. desember kl. 09.00-11.00 

Etikkprisen deles ut til en kommune/virksomhet som driver et systematisk praktisk 

etikkarbeid som har som målsetting å styrke brukerens opplevelse av at helse- og 

omsorgstjenestene ivaretar deres verdighet og integritet. 

Årets nominerte er: Arendal kommune, Askim kommune, Asker kommune 

Detaljert program og flere opplysninger finner du her: 

http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/etisk-

kompetanseheving/etikkprisen/nominerte-til-etikkprisen-2016/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Årets etikk–julekalender fra KS 

Årets kalender er godt i gang, men det er bare å bli med. Da kan du også åpne de lukene 

som allerede har vært, og bruke de som inspirasjon til etisk refleksjon nå eller senere.  

Følg lenken: http://kskommunesektorensorganisasjon.julekalender.no 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Etter- og videreutdanning i etikk 

SME har annonsert to nye kurs som skal gå i vårsemesteret: Innføring i medisinsk og 

helsefaglig etikk og Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten. Disse kursene kan tas 

som etter- og videreutdanningskurs eller som masteremne med studiepoeng og 

eksamen. De har oppstart allerede i januar 2017, og påmeldingsfrist 9. desember. For 

mer informasjon, kontakt kristin.weaver@medisin.uio.no eller se nettsiden: 

http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nasjonalt etikkveiledernettverk 

SME har etter ønske fra det nasjonale etikkveiledernettverket laget en ressursside og en 

Facebook-gruppe (lukket) for de som jobber som etikkveiledere i helsetjenesten. SME 

håper det blir levende og interaktive sider og tar gjerne imot innspill til hva man ønsker 

å finne der. Se: http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-

helsetjenesten/etikkveileder/ og 

https://www.facebook.com/groups/673582786151302/  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publiserte artikler om kommunenes etikkarbeid 

Morten Magelssen (SME) tok del i evalueringen av satsingen Samarbeid om etisk 

kompetanseheving. Noen av resultatene fra hans forskning er nå publisert i to 

vitenskapelige artikler:  

 The Norwegian national project for ethics support in community health and care 

services (Magelssen, Gjerberg, Pedersen, Førde, Lillemoen). Denne artikkelen 

beskriver satsingen basert på en spørreundersøkelse besvart av kontaktpersoner 

(spørreskjema 1) og etikkveiledere (spørreskjema 2) i deltakerkommunene. 

Spørreskjema 1 spurte om utbredelsen av ulike etikktiltak, for eksempel 

utdanning av etikkveiledere og etikkseminar for ansatte. Spørreskjema 2 spurte 

om hvem som var involvert i etikktiltak i kommunen, hva slags metoder som ble 

brukt og betydningen av disse for praksis. Etikkrefleksjonsgrupper var klart mest 

utbredt i kommunene som besvarte spørreskjemaet.  

 Ethics support in community care makes a difference for practice (Magelssen, 

Gjerberg, Lillemoen, Førde, Pedersen). Denne artikkelen baseres på de samme to 

mailto:kristin.weaver@medisin.uio.no
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/etikkveileder/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/etikkveileder/
https://www.facebook.com/groups/673582786151302/
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-016-0158-5
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-016-0158-5
http://nej.sagepub.com/content/early/2016/09/22/0969733016667774.abstract
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spørreundersøkelsene som er nevnt over, men fokuset her er på betydningen av 

etikktiltak for praksis. Blant annet spurte man om hvilke tiltak som vedvarer over 

tid, betydningen for de ansatte, og skolering av de som skal drive etikkrefleksjon. 

Studien viser at det er fullt mulig å implementere etikktiltak i kommunale helse- 

og omsorgstjenester. Likevel ser man behov for nasjonale og regionale strukturer 

som understøtter arbeidet, og mer opplæring av etikkveiledere.  

SME har en nylig publisert en artikkel til som kan være av interesse for dere som jobber 

systematisk med etikk i kommunene: Er kliniske etikk-komiteer i den kommunale helse- 

og omsorgstjenesten bærekraftige? (Lillemoen, Syse, Pedersen, Førde). Denne studien 

ser på kliniske etikk komiteer (KEK) i kommunehelsetjenesten, hva jobber de med, 

hvilken betydning har de og hvilke ressurser har de? Forfatterne så at til tross for lite 

ressurser og dårlig forankring erfares arbeidet som betydningsfullt.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Med ønske om en god jul til alle dere fra alle oss! 

 

https://www.ntnu.no/ojs/index.php/etikk_i_praksis/article/view/1939
https://www.ntnu.no/ojs/index.php/etikk_i_praksis/article/view/1939

