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SYSTEMATISK ETIKKARBEID I KOMMUNENES
HELSE- OG OMSORGSTJENESTER
SME og KS har inngått en formell samarbeidsavtale om etikkprosjektene «Etikk i
kommunehelsetjenesten» (EIK) og «Samarbeid om etisk kompetanseheving».
Formålet med avtalen er å avklare oppgave- og rollefordeling, bl.a. når det gjelder
kompetanseutvikling ved hjelp av kurs og nettverk. Samarbeidet skal sikre at de samlede
ressursene utnyttes til beste for kommunene.
Dette innbefatter rollefordeling i arbeidet med å:
 Veilede kommuner og institusjoner ved etablering, videreutvikling og evaluering av
systematisk etikkarbeid.
 Utvikle og formidle ulike typer læremateriell til bruk i de kommunale helse- og
omsorgstjenestenes etikksatsning.
 Arrangere kurs og konferanser
 Formidle informasjon ved hjelp av nyhetsbrev og oppdaterte nettsider
Vi er godt i gang med samarbeidet og ser at begge drar nytte av hverandres erfaringer. For
eksempel jobber Anne Kari Tolo Heggestad fra SME og Lars Helge Myrset fra KS med å lage et
felles kursprogram for etikkdager og samlinger.

Christine Haga Sørlie startet som ny prosjektkoordinator for «Samarbeid om etisk
kompetanseheving» 01.06.
Christine er utdannet cand.theol. fra høsten1998, og har i all hovedsak vært sykehjemsprest på
sykehjem/helsehus siden da. Hun har ledet klinisk etisk komité (KEKK2) i Sykehjemsetaten i Oslo
siden oppstart i 2009 og har samarbeidet med både SME og KS tidligere. Vi gleder oss til at
Christine skal ta over ledelsen i «Samarbeid om etisk kompetanseheving».

SME har ansatt Anne Kari Tolo Heggestad som forsker på Etikk i kommunehelsetjenestensatsingen
Anne Kari er utdannet sykepleier, har doktorgrad fra SME og er i permisjon fra HiOA hvor hun
jobber som førsteamanuensis og underviser i etikk for bla. sykepleierstudenter.
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Aktiviteter
Både SME og KS har gjennomført kursaktivitet siden påske.

Etikkveilederutdanning
SME har gjennomført 2. møte i etikkveilederutdanningen. Det er første gang kurset
gjennomføres og man ser at det er viktig at denne kursingen går over tid (3 samlinger på et
semester) slik at deltakerne får tid til øvelse i praksis mellom samlingene. Det 3. møtet er i juni.
SME håper å kunne tilby denne utdanningen hver vår.

KS er igjen på farten ute i kommunene
Alle våre veiledere reiser nå rundt etter behovet ute i kommunene. Bildet er tatt av Leni
Klakegg og er fra «Fagdag før ferien» arrangert av Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester i Akershus hvor KS hadde stand og informerte om etikksatsingen.

Nyhetsbrev 2, 2016
Nasjonalt etikknettverksmøte for etikkveiledere
SME har hatt sitt første nasjonale nettverksmøte for etikkveiledere. Det kom rundt 60 personer,
de fleste fra sørøst Norge. Mange jobber i kommunen, men det kom også noen fra
spesialisthelsetjenesten. Et fokusområde på dette første møtet var å finne fram til hva et
nasjonalt nettverk skal være, hva ønsker deltakerne å få ut av det? Det kom fram behov for å
også ha regionale eller mer lokale nettverk i tillegg til dette nasjonale. Det var en engasjert
forsamling som møtte på SME den 10. mai, vi gleder oss til å følge dem videre.

Kommende arrangement
Lillian Lillemoen og Bert Molewijk fra SME reiser til Tromsø 31. august for å ha en fagdag for de
som driver med etikkarbeid i nord. Fokus vil være erfaringsdeling, kompetanseutvikling og
nettverksbygging. Arrangementet er gratis og foregår på Linken i Tromsø. Påmelding ved
henvendelse til Kristin Weaver på SME: kristin.weaver@medisin.uio.no.
SME tilbyr høsten 2016 et nytt kurs: Etikk i helsetjenesten. Dette kurset kan tas som enten et
studiepoengsgivende masteremne eller som etter- og videreutdanningskurs. Det er også mulig
å bare delta på den første av to samlinger, som vil være et innføringskurs i praktisk etikk i
helsetjenesten. Den andre samlingen går over 3 dager med 3 ulike temaer. Les mer om innhold
og tidspunkter: http://www.med.uio.no/helsam/studier/evu/etikk-i-helsetjenesten/ eller på:
www.med.uio.no/etikkhelsetjenesten/kommunehelsetjenesten/arrangementer/2016/innforingskurs.html

Etikkprisen
I tradisjon tro vil KS dele ut Etikkprisen for 2016 mot slutten av året. Formålet med Etikkprisen
er å synliggjøre systematisk etikkarbeid de kommunale helse‐ og omsorgstjenestene. Prisen går
til kommunen/bydelen/virksomheten, og skal brukes i kommunens/bydelens/virksomheten
etikkarbeid til faglig utvikling, studier, formidlingsformål. I fjor vant Larvik kommune denne
prisen. Både kommunene/bydelene/virksomhetene selv og enkeltpersoner kan foreslå
kandidater og det er mulig for kandidater som har søkt tidligere år å søke igjen,
Etikkprisen kan leses mer om her: http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/etiskkompetanseheving/etikkprisen/
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Forskning
Lisbeth Thoresen (sykepleier og forsker) problematiserer Advance Care Planning og
forberedende samtaler og mangel på pasientinvolvering i slike samtaler i norske sykehjem.
Artikkelen er basert på observasjon av slike samtaler:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890406515302048
Reidar Pedersen, Reidun Førde og Maria Romøren har intervjuet sykehjemsleger om
beslutningsprosesser i livets sluttfase. De konkluderer med at for å ivareta pasientautonomien i
sykehjem så trenger vi større fokus på kommunikasjon, juridisk og etisk kompetanse hos
sykehjemsleger. http://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-016-0088-2

Interaktiv elektronisk plattform for etikkveiledere
SME ønsker å utvikle en felles interaktiv elektronisk plattform for etikkveiledere. Vi håper det
kan være en arena for å dele erfaringer, anonymiserte case, og be om råd fra hverandre og fra
SME. Vi vet ikke når dette vil stå klart.
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KS kan kontaktes ved
Prosjektkoordinator Christine Haga Sørlie, e. post Christine.Haga.Sorlie@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

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

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!

