
      
 

                        
   
 
 

SYSTEMATISK ETIKKARBEID I KOMMUNENES HELSE- OG 
OMSORGSTJENESTER 
 
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.  

Senter for medisinsk etikks masteremner/EVU-kurs 

SME sine nye kurs er i sitt andre år. I vårsemesteret gjennomførte vi “Veiledning av etikkrefleksjon” og 

“Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk”. I høstsemesteret gjennomførte vi “Etikk i helsetjenesten”. 

Kursene kan tas enten som masteremne som gir studiepoeng, eller som et etter- og 

videreutdanningskurs (EVU). Kursene vil fortsette å gå i samme rekkefølge i 2018. For mer informasjon, 

se SMEs nettsider: http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/studier/ 

 

Nye forskningsprosjekter 

SME har flere nye forskningsprosjekt med relevans for kommunal helse- og omsorgstjeneste.  

 SME planlegger et følgeforskningsprosjekt hvor utvalgte kommuner som ønsker å etablere en 

klinisk etikkomité, skal følges tett i oppstartfasen, og arbeidet og etableringen evalueres. 

Oppstart er planlagt for januar 2018. 

 Reidar Pedersen mfl. er i gang med et nytt stort prosjekt finansiert av Forskningsrådet. 

Prosjektet ser på pårørendesamarbeid i psykiske helsetjenester. Prosjektet startet i oktober og 

har ansatt to nye stipendiater. Prosjektet er et samarbeid mellom UiO, Ahus, og 

Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA.  

 

SMEs kommende arrangement: 

Nasjonal konferanse: Forhåndssamtaler i sykehjem. 2. februar 2018. Avslutningskonferanse for 

prosjektet som prøvde ut bruk av forhåndssamtaler i 8 sykehjem. Vi presenterer resultater, diskuterer 

tematikken med fremmere og hemmere, og får høre fra deltakende sykehjem. Konferansen er gratis, 

men krever påmelding. Påmelding innen 18.12.17: http://www.med.uio.no/acp 

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


      
 
Oppstarts- og erfaringskonferanse for kliniske etikkomiteer og etikkråd i kommunen. 5. – 6. mars 

2018. Dette seminaret vil bestå av noen fellesdeler for erfaringsutveksling og faglig påfyll, samt noen 

parallellsesjoner hvor de ulike deltakergruppene får tilpasset opplegg. Vi ønsker med dette å nå både 

komiteer og råd som har holdt på en stund, og de som er helt nye og som vurderer å etablere en 

etikkomité eller etikkråd. Priser, program og mer informasjon finner du: 

http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/arrangementer/2018/etikk-i-

kommunhelsetjenesten.html 

Nasjonal nettverksdag for etikkveiledere. 6. juni 2018. Mer informasjon kommer. Hold av dagen! 

 

Ny bok lanseres 
 
Den nye boka Etikk i psykiske helsetjenester, Reidar Pedersen og Per Nortvedt (red.), publiseres i 
desember 2017. Boka gir leseren begreper, teorier, kunnskap og verktøy som kan være til nytte for å 
arbeide med etiske utfordringer på en systematisk måte. Boka lanseres med et åpent seminar, 24. 
januar 2018. Se Facebook-arrangementet for mer detaljer og påmelding: 
https://www.facebook.com/events/1139272512870550/ 
Boka er den første av sitt slag i Norge.  
  

Publikasjoner  

 SME har skrevet en fagartikkel i Sykepleien om hva som skal til for å lykkes med 

etikkarbeidet i kommunen. https://sykepleien.no/forskning/2017/10/hvordan-

lykkes-med-etikkarbeidet 

 

Etikkprisen 2017  

Etikkprisen 2017 ble fredag 8. desember tildelt Oslo kommune, Sykehjemsetaten. Helse og 

omsorgsminister Bent Høie og nesteleder i styret i KS delte ut prisen som Samarbeid om etisk 

kompetanseheving KS deler ut hvert år. De fikk 100 000 kr til videre styrking av etikkarbeidet. Du kan 

lese mer om vinneren her: 

 

 

http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/arrangementer/2018/etikk-i-kommunhelsetjenesten.html
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/arrangementer/2018/etikk-i-kommunhelsetjenesten.html
https://www.facebook.com/events/1139272512870550/
https://sykepleien.no/forskning/2017/10/hvordan-lykkes-med-etikkarbeidet
https://sykepleien.no/forskning/2017/10/hvordan-lykkes-med-etikkarbeidet


      
 

 

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

kompetanseheving/etikkprisen/sykehjemsetaten-i-oslo-vant-etikkprisen/ 

Vi ønsker enda flere søkere neste år. Det gjøres så mye bra systematisk etikkarbeid ute i de kommunale 

helse- og omsorgstjenestene, og vi vil gjerne høre om det. Søknadsfristen blir en gang i oktober 2018. 

Sett det inn i kalenderen allerede nå!  

 

Etikk, kvalitet og ledelse: to konferanser våren 2018 

Satsingen arrangerte høsten 2017 konferansen Etikk, kvalitet og ledelse på Gardermoen og i Trondheim.  

Evalueringen etter konferansene har vært gode, og vi ønsker velkommen til to nye: 

Bergen 8-9. mars 

Tromsø 10-11. april 

Du kan lese mer om innholdet i konferansen her: 

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

refleksjoner-er-ferskvare/ 

Påmeldingslenken til begge konferansene er her: 

http://ks.event123.no/Etikkkvalitetogledelsebergen/ 

Dette er en god anledning for alle som vil satse på systematisk etikkarbeid og gjøre 2018 til «Etikkåret 

2018». Bruk gjerne Etikkprisen og de 100 000 kronene der som motivasjon! 

_____________________________________________________________________________________ 

 

http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/etisk-kompetanseheving/aktiviteter/etiske-refleksjoner-er-ferskvare/
http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/etisk-kompetanseheving/aktiviteter/etiske-refleksjoner-er-ferskvare/
http://ks.event123.no/Etikkkvalitetogledelsebergen/


      
 

Etikkveilederne i satsingen 
Satsingens viktigste verktøy er veilederne. 

Det er per i dag 4 av oss. Vi dekker hele landet og reiser ut til dere der dere er, både fysisk og når det 

gjelder etikkarbeidet. Sammen med dere skreddersyr vi et program basert på deres behov og vår 

kompetanse. Ta kontakt om din kommune ønsker vår deltagelse på fagdag eller lignende. Slå dere 

gjerne sammen med en nabokommune eller to  

http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/etisk-kompetanseheving/veilederne-i-satsingen/ 

 

 
Veilederne i satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving. 

Fra venstre: Lars Helge Myrset, Leni Klakegg, Christine Haga Sørlie, og Hanne Norum Hollekim 

_____________________________________________________________________________________________ 

Med ønske om en fredelig juletid. 

 

http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/etisk-kompetanseheving/veilederne-i-satsingen/

