Nyhetsbrev vår 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.

Utlysning av Etikkprisen 2019
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 i desember i Kommunenes hus i Oslo.
Søknadsfristen er mandag 18. oktober. Ved å følge lenken under finner kan du lese om prisen
og laste ned søknadsskjema. Vi vet mange kommuner jobber godt med sitt etikkarbeid og håper
mange søker prisen. Følg lenken for å se utlysning og søknadsskjema.
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/eldreomsorg/samarbeid-om-etiskkompetanseheving/utlysning-av-etikkprisen-2019/

_______________________________________________________________________
Oppdrag ute i kommunene høst 2019
De regionale veilederne i Etikksatsingen i KS er frikjøpt fra sitt ordinære arbeid ute i
kommunene og jobber 20 - 40 prosent for satsingen. De har ulik faglig bakgrunn og en god
variasjon i etter- og videreutdanninger. Alle syv kjenner utfordringsbildet i de kommunale
helse- og omsorgstjenestene godt, samt at de har bred erfaring og kompetanse innen etikk og
etisk refleksjon. Veilederne reiser ut til kommunene og bistår med kurs og veiledning tilpasset
lokale/regionale behov og ønsker. Vi reiser ut uten kostnader for kommunen.
Ta gjerne kontakt med leder Christine på mail chs@ks.no om ditt arbeidssted planlegger å
jobbe med etikk eller etisk krevende områder i høst. Vi kommer gjerne!
Følg denne lenken om du ønsker å lese mer:
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https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/eldreomsorg/samarbeid-om-etiskkompetanseheving/

________________________________________________________________________
Høstens kurs fra SME
Innføringskurs: Praktisk etikk i helsetjenesten holdes i år 28.-29. oktober på Soria Moria hotell.
Programmet vil likne foregående år. Primær målgruppe er nye medlemmer av kliniske
etikkomiteer/etikkråd og personer med ansvar for etikkarbeid på sin arbeidsplass / i sin
kommune. Det er fortsatt noen ledige plasser, men her skal man ikke vente for lenge med å
melde seg på! Mer informasjon:
https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikkhelsetjenesten/arrangementer/2019/innforingskurs-2019.html

Høstens masteremne/EVU-kurs Etikk i helsetjenesten har påmeldingsfrist 8. august. Kurset går
over 5 dager og har alle som er interessert i klinisk etikk som målgruppe. For program og mer
informasjon: https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helsefag/SME4210/
Følg med på nettsiden: https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikkhelsetjenesten/kurs/, eller følg oss på Facebook: Etikk i helsetjenesten.

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,
Modum kommune, Kristiansand kommune, Lenvik kommune og det interkommunale rådet for
Løten, Ringsaker og Stange kommune.

Nasjonal nettverksdag for etikkveiledere
Etikkveiledere fra hele landet møttes på Senter for medisinsk etikk 9. mai sammen med
forskere fra SME og veiledere fra KS for felles erfaringsutveksling og faglig påfyll. To av årets
temaer var prioriteringsetikk og samtykkekompetanse. Nettverksdagen er for etikkveiledere fra
somatiske og psykiske helsetjenester, fra kommuner og sykehus.
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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. I 2018 var vi i Kristiansand, våren 2019 i Stavanger. Ny
samling høsten 2019 blir trolig i Tromsø. Vi håper å se dere der!

Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten
Vårens EVU/masteremne var fulltegnet, noe som tyder på at flere ønsker formell kompetanse i
etikkrefleksjonsveiledning. Kurset kommer igjen neste vår, og åpner for påmelding høsten
2019.
Se mer informasjon her: https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikkhelsetjenesten/kurs/, eller følg oss på Facebook: Etikk i helsetjenesten.

Årsrapporter 2018
Satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving hadde en innholdsrikt og spennende år i
2018. Satsingen fikk 3 nye regionale veiledere, så nå er vi syv som bistår kommunene i deres
etikkarbeid lokalt og regionalt. Evalueringsrapporten Etikk og verdibevissthet. Betydningen for
kvalitet, trivsel og samhandling ble lansert, og med det fikk vi viktig dokumentasjon på hvor
viktig dette arbeidet er for kvaliteten på tjenestene m. m.
Trykk på lenken om du har lyst til å lese mer om året 2018!
https://www.ks.no/contentassets/9e962808b09340eca048e920a10c15a5/Arsrapport-2018

Senter for medisinsk etikk, Etikk i helsetjenesten rapporterer til Helsedirektoratet. Rapporten
fra 2018 som forteller om både arrangementer, forskning, aktiviteter, publisering og KEK-arbeid
kan leses her:
https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/om/arsrapporter/

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

