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

tiltakene i «Plan for heving av etisk kompetanse» og ble etablert i 2013. 

 

Etisk Råd er et formelt og tverrfaglig sammensatt forum der brukere, pårørende og 

helsepersonell kan få drøftet etiske problemer. ER kan gi råd om hvordan konkrete etiske 

problemer kan løses og fremme samtale og refleksjon om etiske problemer.  

 

Medlemmer i Etisk Råd: 

Ragnhild Meek Jurist (sekretær) Ragnhild.meek@asker.kommune.no 

Iren Westrum Vernepleier Iren.westrum@asker.kommune.no 

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

Janneke Riskild Institusjonsprest Jr827@kirken.no 

Janne Nilsen Sykepleier (leder) Janne.nilsen@asker.kommune.no 

Gro Garaas Wang Coach/ innbygger gro@stragaonline.no 

Terje Søhoel Pensjonist/ innbygger terjesohoel@gmail.com 

Tom Erik Ruud Lege/ innbygger tomruud@online.no 

Solveig Onstad Sykepleier (sekretær) solveig.onstad@asker.kommune.no 

 

Nina Samuelsen og Hilde Bestvold har sluttet i ER. Cathrine Retvedt er erstattet med 

Ragnhild Meek, juridisk rådgiver på Brukertorget da det er viktig med juridisk kompetanse i 

ER. Nina og Hilde har vi valgt ikke å erstatte i påvente av ny organisering i forbindelse med 

bygging av ny kommune.  

 

Kostnader 

Erfaringsseminar   9 600,-         2400x 4 

Seminar, Stein Tyrdal, humordoktoren  7 000,-        Honorar/reiseutgifter 

Blomster til vinnere av etikkprisen  1000,- 

TOTALT 17 600,- 

 

Medgått arbeidstid for sekretær og leder er ikke iberegnet.  

 

Aktiviteter 2017:  

 Møter: Det har i 2017 vært 10 møter. Det inkluderer 3 drøftinger i virksomhetene. 

 Planlegging av etikkdager.  

 Opplæring av 14 ressurspersoner i etikk. 

 Gjennomført 3 planlagte drøftinger ute i virksomhetene. 

 Drøftet en henvendelse fra et annet tjenesteområde.  

 Deltatt på erfaringsseminar i regi av SME (Senter for medisinsk etikk), Gardermoen. 

 2 nettverkssamlinger for ressurspersoner i etikk.  

 Utdeling av intern Etikkpris for Helse og omsorg, Asker kommune. 

o Aktiv fritid stakk av med seieren og ble tildelt etikkprisen 2016 for sitt 

langvarig systematiske etikkarbeid med god forankring på ledernivå og blant 

de ansatte. Etisk Råd vektla brukerinvolvering som særlig positivt og til 

inspirasjon for andre virksomheter i Asker kommune. Prisen fikk omtale i 

Askerposten. 

 Etikkseminar med utdeling av etikkpris og foredrag av «humordoktoren» Stein Tyrdal: 

"Etisk humor, er det mulig eller er det ren bløff?" Seminaret ble annonsert på Asker 

kommunes intranettside og det var 57 påmeldte til dette seminaret.  
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Drøftingen 

ER har sendt invitasjon til utvalgte virksomheter på annen hvert møte. Plan for gjennomføring 

er fulgt og er som følger. 

 

2017: 

1. Omsorgsboliger med heldøgnstjenester (trakk seg) 

2. Samfunnshelse og integrering (trakk seg) 

3. Hjemmesykepleien (gjennomført, sone øst) 

4. Brukertorget (gjennomført) 

5. Meldt inn sak fra IKT- avdelingen (gjennomført) 

 

2018: 

6. Bråset bo- og omsorgssenter  

7. NAV Asker  

8. Psykisk helse og rus  

9. Helse-og omsorgstjenester til barn og unge, HEVD (2019) 

 

I drøftingene benyttes SME- modellen. Referat med forslag til handlingsalternativer sendes til 

avdelingsleder, med virksomhetsleder på kopi. Tema for drøftingene har vært: 

 Hvordan påvirkes tjenestetilbudet når bruker er tidligere ansatt og har hatt utfordringer 

på arbeidsplassen? 

 Hvordan forholde seg når man mottar en gevinst fra en leverandør?  

 Hvor langt skal vi strekke oss for å imøtekomme brukers ønske om hvem de ønsker å 

motta hjelp fra? 

 

 

Planlagte aktiviteter 2018 

 Fortsette å invitere oss ut til virksomheten, følge plan. 

 Opplæring av ressurspersoner i etikk, januar. Hurum og Røyken kommuner er invitert 

til å delta.  

 Deltakelse på erfaringsseminar SME i mars. Etisk Råd skal ha innlegg.  

 Arrangere to fagdager, vår og høst. 

 Utdeling av etikkprisen 2017 i mai. 

 To nettverkssamlinger for ressurspersoner i etikk. 

 Nettverkssamlinger for ressurspersoner i etikk i Hurum kommune. 

 


