Nyhetsbrev høst 2019 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.

Utdeling av Etikkprisen 2019
Etikkprisen 2019 deles ut fredag 6. desember. Kl. 11 – 14.15 i Kommunenes hus i Vika i Oslo.
Årets nominerte kommuner er Arendal, Bærum og Eigersund. Eldre og folkehelseminister, Sylvi
Listhaug og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen deler ut prisen. Det blir også et spennende
faglig innlegg ved Sturla Stålsett, mat og musikalske innslag. Arrangementet er gratis, og
påmelding skjer via leder av satsingen; Christine Haga Sørlie på mail chs@ks.no innen mandag
3. desember. Bli med!
__________________________________________________________________
Etikk-julekalender fra KS
Meld deg på årets kalender! Kalenderen er åpen for alle interesserte, og særlig relevant for
ledere og ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Kalenderen lages av satsingens
syv regionale veiledere. Hver dag i adventstiden komme en luke til mailadressen som er
registrert. I hver luke er det et etisk dilemma, en ettertanke, et faglig innspill, en metode, en
video/sang/dikt som på ulike måter inviterer til etisk refleksjon. Noen luker er alvorlige, mens
andre er laget med et glimt i øyet. Kalenderen er gratis.
https://ks-kommunesektorensorganisasjon.julekalender.no

Den lille etikkveilederen + e–læringsverktøyet Martin
Den lille etikkveilederen er en lite hefte som med metoder, hjelp og tips til den etiske
refleksjonen nært knyttet til praksis. Den kommer på nord–samisk før jul. Følg med på
nettsiden vår eller på facebook. Her kan du lese mer om Den lille etikkveilederen. Den lille
etikkveilederen
E-læringsverktøyet Etisk refleksjon (Martin–filmene) ligger på You-Tube og på nettsiden vår:
Martin - filmene
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Etikksatsingens hovedbok, Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester,
kommer ut i revidert og omarbeidet utgave før jul. Den bestilles direkte fra Kommuneforlaget.
______________________________________________________________________________
Vårens arrangement fra SME
Oppstarts- og erfaringsseminar for kliniske etikkomiteer og etikkråd i
kommunehelsetjenesten holdes på UiO i uke 13. Kurset er for eksisterende komiteer/råd og for
kommuner som vurderer å etablere etikkråd/etikkomité. Det er ikke enda åpnet for påmelding.
Nasjonal nettverksdag for etikkveiledere holdes på Senter for medisinsk etikk 6. mai 2020.
Hold av datoen, mer informasjon kommer.
Vårens masteremner/EVU-kurs Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk og Veiledning av
etikkrefleksjon i helsetjenesten har påmeldingsfrist 11. desember. Kursene går over 5 dager i
vårsemesteret.
Følg med på nettsiden: https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikkhelsetjenesten/kurs/, eller følg oss på Facebook: Etikk i helsetjenesten.

Regionale fagdager i etikk
KS og SME har besluttet å samarbeide om regionale fagdager i etikk, myntet på de som jobber
som etikkveiledere eller har/ønsker å ha et særskilt ansvar for etikkarbeid i kommunen sin. Vi
vet at ikke alle har anledning til å reise til arrangementer i Oslo, derfor planlegges disse
fagdagene på ulike steder i landet. Neste samling planlegges i Trondheim i løpet av våren. Mer
informasjon kommer.

Nye kliniske etikkomiteer og etikkråd
Senter for medisinsk etikk holdt årets Oppstarts- og erfaringsseminar for kliniske etikkomiteer
og etikkråd i kommunehelsetjenesten i april. Vi ser med glede at det er flere og flere påmeldte
på dette arrangementet, og ønsker nye komiteer og råd velkommen: Færder kommune,
Arendal kommune, Modum kommune, Kristiansand kommune, Lenvik kommune og det
interkommunale rådet for Løten, Ringsaker og Stange kommune.
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Etikk på tvers
Etikk på tvers - etablering av etikkomiteer i kommunal tjeneste, er et forskningsprosjekt som
startet i 2018, hvor vi følger 4 kommuner som har etablert etikkomiteer i en fireårs periode.
Forskningsprosjektet er snart halvveis, og vil kunne gi mer kunnskap om faktorer som fremmer
og hemmer etablering av etikkomité, se nærmere på hvilken betydning drøfting av vanskelige
etiske utfordringer har for de involverte (helsepersonell og pårørende), og om dette er en nyttig
måte å organisere etikkarbeidet på i kommunal tjeneste.
_______________________________________________________________________
Nytt prosjekt på Senter for medisinsk etikk
SME har søkt og fått midler til et nytt prosjekt om etiske utfordringer i kommunale
hjemmebaserte tjenester. En phd-stilling er utlyst, med frist 30. november 2019. Prosjektet er
finansiert av Stiftelsen Dam, gjennom søkerorganisasjonen LHL.

….og med dette ønsker vi alle en riktig god jul!

