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SYSTEMATISK ETIKKARBEID I KOMMUNENES
HELSE- OG OMSORGSTJENESTER
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (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 har nylig startet å
planlegge dette samarbeidet, og vil med dette nyhetsbrevet gi en kort informasjon om
hvilke samarbeidstiltak vi har planlagt så langt.
KS vil i hovedsak ta ansvaret for å gi et tilbud om veiledning regionalt og lokalt. Det vil
være mulig å få kurs om etisk refleksjon og veiledning i implementering av dette i egne
kommuner. Fire personer er ansatt for å ivareta tilbudet. Disse er: Leni Klakegg, Lars
Helge Myrset, Hanne Norum Hollekim og Kristin Sørensen. Kristin Sørensen koordinerer
arbeidet.
Etikkprisen vil også i år bli utdelt av KS for å hedre godt etikkarbeid i kommunene.
Utdeling vil, tradisjonen tro, foregå mot slutten av året. Det vil komme mer informasjon
om prisen nærmere sommeren.
I desember vil det være mulig å delta i KS` etikkjulekalender. Julekalenderen har vært et
etterspurt tilbud i flere år og består av små case, filmsnutter eller refleksjonskort om
etiske utfordringer vi møter i arbeidshverdagen.
I tillegg arbeides det med å etablere et nasjonalt nettverk for veiledere av systematisk
etikkarbeid i helsetjenesten generelt. Den første samlingen er planlagt til 10. mai 2016 i
lokalene til SME1 og det er fortsatt anledning å melde seg på. Lenke til påmelding
https://nettskjema.uio.no/answer/71204.html
SME vil i hovedsak ta ansvaret for å tilby kompetanseutviklende kurs. Eksempler på
kompetanseutviklende kurs er:
 Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten – tre samlinger (totalt fem dager)
for veiledere/kommende veiledere. Årets kurs er allerede i gang, men vi tar sikte
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på å arrangere dette kurset hvert vårsemester fremover:
http://www.med.uio.no/helsam/om/aktuelt/arrangementer/2016/veiledningetikkrefleksjon-helsetjenesten.html
 Innføringskurs – to dagers kurs i praktisk etikk for helsepersonell med interesse
for etikkarbeid (høstsemesteret)
 Erfaringsseminar – dagsseminar for medlemmer av etikk-komiteer i kommunal
helse- og omsorgstjeneste (vårsemesteret)
 Høstseminar – to dagers seminar for medlemmer av etikk-komiteer i
helsetjenesten (14.-15.11.16)
Vi vil etter hvert komme tilbake med mer utfyllende informasjon, men vil at dere skal
vite at vi er her og ønsker å bistå dere. Derfor ikke nøl med å ta kontakt med oss.
SME kan kontaktes ved
Førstekonsulent Kristin Weaver, tlf. + 47 22 85 92 05; e. post
kristin.weaver@medisin.uio.no
Forsker Lillian Lillemoen, tlf. +47 22 84 46 20; e. post lillian.lillemoen@medisin.uio.no
Se også SMEs nettside
http://www.med.uio.no/helsam/om/organisasjon/avdelinger/sme/index.html
og følg oss gjerne på Face book https://www.facebook.com/sme.uio
KS kan kontaktes ved
Prosjektkoordinator Kristin Sørensen, tlf. +47 91 75 71 14; e. post
kristin.sorensen@ks.no
Satsingen har egen nettside
http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/etisk-kompetanseheving/
og Face book side
https://www.facebook.com/etiskkompetanseheving/?ref=aymt_homepage_panel

Vi ønsker dere en riktig god påske.

