Nyhetsbrev høst 2018 SME og KS

SYSTEMATISK ETIKKARBEID I KOMMUNENES HELSE- OG
OMSORGSTJENESTER
Samarbeid om etisk kompetanseheving (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.

Felles fagdag i etikk med SME og Samarbeid om etisk kompetanseheving
Senter for medisinsk etikk og satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving arrangerer
onsdag 14. november en felles fagdag i etikk i Kristiansand. Vi har fått flere forespørsler fra dere
med etikkansvar om vi kan arrangere en felles fagdag, og da gjør vi med glede det! Vi har laget
et spennende program, og om deltagerne synes resultatet er bra, kommer vi kanskje til et sted
nær deg neste gang. For dere som bor i rimelig avstand til Kristiansand, sett av datoen.
Informasjon om påmelding kommer snart på mail.

________________________________________________________________________
Utlysning av Etikkprisen 2018
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.
Prisen er på 100 000, - kroner, og deles ut 7. desember i Kommunenes hus i Oslo.
Søknadsfristen er onsdag 17. oktober. Ved å følge lenken under finner kan du lese om prisen og
laste ned søknadsskjema. Vi ønsker mange søkere, og er sikre på at mange av dere har et arbeid
som kvalifiserer til både penger, heder og ære!
http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/etiskkompetanseheving/etikkprisen/Etikkprisen-2018/

_______________________________________________________________________
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Evaluering av satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving
Satsingen har arbeidet med etisk kompetanseheving i kommunene i over 12 år. Vi ønsker å få
mer kunnskap om hvordan etikkarbeidet ute i tjenestene fungerer nå. Derfor sender vi ut et
questback-skjema i september. Vi håper at flest mulig ansatte på alle nivåer i de kommunale
helse- og omsorgstjenestene svarer på undersøkelsen, enten dere har deltatt på
kurs/konferanser med oss eller ikke. Spørreskjemaet er delt i fem deler: A) Bakgrunnsdata,
B)Etikk og verdier, C)Organisering og arbeidsmiljø, D)Lederskap, og E) Behov for kompetanse.
Evalueringen kan gi dere viktig informasjon om status og behov for det systematiske
etikkarbeidet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og vi i satsingen vil aktivt bruke
resultatene for å gi dere et best mulig tilbud fra vår side.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Refleksjonsrommet
Satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving startet i februar opp en ny plattform for råd
og veiledning innen etisk kompetanseheving, Refleksjonsrommet. Dette er et tilbud som er
åpent for alle og enhver. Vi ønsket å gi et tilbud som også er lett tilgjengelig for de som arbeider
på steder hvor det ikke er systematisk etisk refleksjon, og som kanskje står i krevende
situasjoner. Du kan ta kontakt om det er et konkret dilemma du ønsker å diskutere eller om
dere ønsker å starte systematisk etisk refleksjon på ditt arbeidssted/kommune.
Refleksjonsrommet er per i dag åpent hver onsdag mellom kl. 13 og 14, og en av satsingens
veiledere er ingen spørsmål er for små og hittil har ingen vært for store. Les mer og finn
innloggingsinfo ved å følge lenken under:
http://www.ks.no/fagomrader/helse-ogvelferd/etiskkompetanseheving/aktiviteter/refleksjonsrommet/

________________________________________________________________________
Høstens kurs fra SME
Vi ser fram imot årets Innføringskurs i praktisk etikk i helsetjenesten og masteremnet/EVUkurset: Etikk i helsetjenesten.
Vårens masteremner/EVU-kurs åpner for påmelding i november: Innføring i medisinsk og
helsefaglig etikk og Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten.
Følg med på nettsiden: https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikkhelsetjenesten/kurs/, eller følg oss på Facebook: Etikk i helsetjenesten.

