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ÅRSRAPPORT ETISK  RÅD, 2014 
 

Etisk Råd (ER) for helse- og omsorgstjenestene i Asker kommune ble etablert som et av 

tiltakene i «Plan for heving av etisk kompetanse» og hadde oppstart den 25.04.13.  

 

Mandat 

ER er et formelt og tverrfaglig sammensatt forum hvor etiske spørsmål og problemer blir 

belyst i et tverrfaglig perspektiv. Det skal være en upartisk instans som vurderer etiske 

dilemmaer og kommer med råd eller beslutningsstøtte i tilknytning til pasient- eller 

brukerbehandling. ER skal drøfte saker som oppleves som vanskelige eller ubehagelige som 

for eksempel: (1) når det oppstår usikkerhet eller tvil om hvilken avgjørelse som er den rette, 

(2) når det oppstår dilemmaer eller uenighet og (3) når man blir konfrontert med vanskelige 

verdivalg eller motstridende interesser.  

 

Medlemmer i Etisk Råd: 

    

Cathrine 

Retvedt 

Jurist  

(sekretær) 

cathrine.retvedt@asker.kommune.no  

Hilde Bestvold Hovedverneombud hilde.bestvold@asker.kommune.no  

Nina Samuelsen Sykepleier/ leder nina.samuelsen@asker.kommune.no  

Rune Arnestad Barnevernspedagog rune.arnestad@asker.kommune.no  

Janneke Riskild Institusjonsprest janneke.riskild@asker.kirken.no  

Ellen Lundh 

Berner 

Sykepleier ellen.lundh.berner@asker.kommune.no  

Trine J. Graff Sykepleier jakslan@online.no  

Gro Garaas 

Wang 

Coach/ innbygger gro@stragaonline.no  

Terje Søhoel Pensjonist/ 

innbygger 

terjesohoel@gmail.com  

Tom Erik Ruud 

Solveig Onstad  

Lege/ innbygger 

Sykepleier 

(leder) 

tomruud@online.no 

solveig.onstad@asker.kommune.no 

 

 

Økonomi 

ER har ikke eget budsjett men har presentert for ledergruppen forventet forbruk og fått 

godkjent dette på forhånd.   

 

  

Teaterstykket «Torbjørn» 

Henrik Syse 

Einar Aadland 

16 000,- 

25 000,- 

10 000,- 

Etikkhåndbøker ressurspersoner  6 614, 

  

TOTALT 57 614,- 
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Aktiviteter 2014:  

 Møter: Det har i 2014 vært 12 møter i ER.  

 Drøfting av innkomne henvendelser: ER har mottatt 4 henvendelser til drøfting, alle 

henvendelsene er kommet fra ansatte.  

 Erfaringsseminar SME (Senter for medisinsk etikk) 

 Planlegging av etikkdager 

 Foredrag Henrik Syse for alle ansatte i Asker kino. 

 Teateret Torbjørn 

 Case- trening 

 Samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME). 

 Møte med HR- avdelingen for innspill til kommunens arbeid med implementering av 

nye etiske retningslinjer.  

 

Behandling av henvendelser 

Alle dokumenter og referat fra møtene blir lagret i Sharepoint som er et lukket område. 

Området er rettighetsstyrt og krever brukernavn og passord for pålogging. Kun medlemmene i 

ER har tilgang til dette området. Mottatte henvendelser skal føres inn i et mottaksskjema som 

fylles ut av den som mottar henvendelsen.  

 

Drøftingen 

I drøftingene benyttes SME- modellen. De som ønsker en sak drøftet i ER inviteres inn til 

drøftingsmøtet og får legge frem saken sin der.  

 

Referat med forslag til handlingsalternativer sendes til de som henvendte seg til ER. De 

kontaktes også pr. telefon av leder i ER for å etterspørre hvordan saken er fulgt opp.  

 

Teateret Torbjørn 

Teaterstykket er utviklet i samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold, Utviklingssenter for 

sykehjem og hjemmetjenester og Larvik kommune. Stykket spilles av tre profesjonelle 

skuespillere og skildrer en rekke etiske dilemmaer i forbindelse med en mann med demens og 

hans og pårørendes møte med kommunen.  

 

Teaterstykket ble vist på Asker bibliotek. Invitasjon gikk ut til alle ansatte via Innsiden, på 

Asker kommunes hjemmeside og Facebookside. Det kom 35 tilskuere, i hovedsak innbyggere 

i Asker. Etter stykket ble publikum delt inn i grupper og det ble delt ut refleksjonsoppgaver 

som gruppene skulle jobbe med. Det var oppsummering av oppgaver i plenum etterpå. 

 

Planlagte aktiviteter 2015 

 Foredrag med Einar Aadland for alle ansatte 

 Drøftinger 

 Skrivekurs. mars. 

 Visning av teaterstykket «Torbjørn» 

 Fortsatt behov for å gjøre ER kjent i kommunen. 

 Å sette verdighet og menneskerettigheter på agendaen.  

 

Utfordringer fremover vil være å gjøre ER kjent i kommunen slik at det blir brukt. Det er 

ønske om at både ansatte i Asker kommune, brukere, pårørende og innbyggere skal kjenne 

til, og benytte seg av ER.  


