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Leder av rådet 2016: Kristin Bie, 20% stilling,  Cand. San., fagkonsulent,  
kristin.bie@haugesund.kommune.no 

Etikkrådets mandat: 

• Gi råd om hvordan etiske problemer eller dilemmaer kan løses, både enkeltsaker og 
saker av generell karakter 

• Være et sted der pasienter, brukere, beboere, pårørende og ansatte kan få belyst det 
som oppfattes som vanskelige saker, etiske problemer eller dilemmaer  

• Bidra til at pasienter, brukere, beboere, pårørende og ansatte opplever at de møter 
hverandre på best mulig måte 

• Bidra til oppmerksomhet på etiske utfordringer som kan oppstå, og hvordan de kan 
løses 

• Stimulere til samtale og refleksjon om etiske problemer og dilemmaer  

Målet er å bidra til god kvalitet i tjenestene. 

Det understrekes at rådet har en rådgivende funksjon. 

Pasienter, brukere, beboere, pårørende og ansatte ved omsorgssentre og aldershjem, 
hjemmetjenester, boliger og andre helse- og omsorgstjenester i Haugesund kommune kan ta 
kontakt for å få drøftet noe de oppfatter som et etisk problem eller dilemma, for å få råd i en 
konkret sak, og for å løse et problem eller en utfordring før det blir et dilemma. 

Aktiviteter i 2016: 

Saker 
Det har vært drøftet fire saker i 2016. En av sakene var komplisert, og ble drøftet over to 
møter. I tillegg hadde rådets leder et møte med saksmelder for å avklare nærmere sakens 
innhold og omfang. Sakene og referatene som er gjengitt i årsmeldingen er ikke fullstendige. 
Det er et viktig prinsipp for rådets arbeid at saker anonymiseres, og at taushetsplikten 
overholdes. 

Sak1 ble meldt fordi personalet var usikre på hvilket ansvar de får dersom pasienten tar en 
overdose, eller det narkotiske stoffet interagerer med medikamenter og pasienten dør eller 
får alvorlige skader. Det er usikkerhet knyttet til hvilke rettigheter personalet har når det 
gjelder å beskytte pasienten, pårørende og personalet. Saken representerer situasjoner som 
kan oppstå med en ny gruppe pasienter/brukere (på dette omsorgssenteret) med ukjent 
problemstilling: hvordan håndtere bruk av illegale, narkotiske stoffer, og hvordan skal 
personalet forholde seg til risiko som er knyttet til slik bruk? 

Sak 2: Etikkrådsleder ble i møte 16. mars med saksmelder orientert om saken.  Saken ble 
drøftet i etikkrådet i to møter. 

På bakgrunn av saksmelders fremstilling av saken ble det etter hvert klart for rådet at det 
muligens er noen manglende ledd i samarbeidet med Helse Fonna. Et spørsmål vi stilte oss 
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var om Vedtakskontoret bør ha tilgang til nødvendig kompetanse for å kunne ta stilling til 
medisinske spørsmål som ikke er avklart. 

Sak 3: Med utgangspunkt i denne saken som er drøftet kan det se ut til at personalet på 
avdelingen på en konstruktiv måte har tatt fatt i det som de selv kan gjøre noe med, og som 
er innenfor avdelingsledelsens myndighetsområde. 

Sak 4: Saken blir meldt til etikkrådet med følgene problemstilling: Kan sonden pasienten blir 

matet igjennom fjernes uten at det iverksettes annen behandling? Saken er drøftet med 

enhetsleder som anbefaler å involvere etikkrådet. 

Andre aktiviteter i 2016:  

Rådets leder er medarrangør av etikkveilederkursene i regi av Utviklingssenteret. Kurset går 
over tre dager. Deltakerne trener i praktiske verktøy for etisk refleksjon, og får teoretisk 
påfyll. Det ble arrangert to kurs i 2016.  

Et pilotprosjekt med tittelen Egenomsorg og mestring i arbeidet med døende og deres 
pårørende ble avsluttet våren 2016. Prosjektet var et samarbeid mellom leder og et medlem 
av etikkrådet, diakon i kommunen og sykehusprest. 

Etikkrådets leder har ved flere anledninger bistått enheter med etisk refleksjon i forbindelse 
med problematiske situasjoner. 

Det ble arrangert et interkommunalt etikkseminar i mars 2016 med ca. 100 deltakere. 

 

   

 


