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Etisk Råd (ER) 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: 

Iren Westrum Vernepleier, Asker kommune 

Rune Arnestad Barnevernspedagog, Asker kommune 

Janneke Riskild Institusjonsprest 

Janne Nilsen Sykepleier (leder ER), Asker kommune 

Gro Garaas Wang Coach/ innbygger, Asker kommune 

Tom Erik Ruud Lege/ innbygger, Asker kommune 

Christiane Røsholt* Jurist HR-avd. Asker kommune 

Solveig Onstad Sykepleier (sekretær ER), Asker kommune 

Rita Weum* Ergoterapeut, Røyken kommune 

Robert Moen* Helsefagarbeider, Røyken kommune 

Gyri Skoglund* Fysioterapeut, Hurum kommune 

* Det er rekruttert inn fire nye medlemmer i ER. Utlysning ble lagt ut på Workplace, og 

interesserte fra Røyken og Hurum ble oppfordret til å melde seg.  

 

Aktiviteter 2018:  

 Møter: Det har i 2018 vært 12 møter. Det inkluderer 4 drøftinger i følgende 

virksomheter: 

o Nesbru bo- og omsorgssenter 

o NAV 

o Bråset bo- og omsorgssenter 

o Bondihagen omsorgsleiligheter 

 Planlegging av etikkdager.  

 Opplæring av 24 ressurspersoner i etikk, hvorav 10 deltakere var fra Hurum 

kommune. 

 2 nettverkssamlinger for ressurspersoner i etikk i Asker og en samling i Hurum for 

ressurspersonene der. 

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

o Brukertorget ble tildelt etikkprisen 2017 for sitt langvarig systematiske 

etikkarbeid med god forankring på ledernivå og blant de ansatte. 

Brukerinvolvering vektlegges som særlig positivt og til inspirasjon for andre 

virksomheter.  

 2 etikkseminar med utdeling av etikkpris (våren) og foredrag av Bente Riskild 

Borgersen, med tema aktiv brukerrolle: «Jeg vil, jeg vil og jeg får det til». et foredrag 

om hvordan hun håndterer sin utfordring kronisk uhelbredelig kreft, og hvordan hun 

motiverer til å gjøre noe med det du kan gjøre noe med. Høstseminaret hadde tema 

«Døden, en naturlig del av arbeidshverdagen?», med institusjonsprest og deltaker i 

Etisk Råd, Janneke Riskild.  

  Seminaret ble annonsert på Workplace, og det var henholdsvis 45 og 35 påmeldte til 

disse seminarene.  

 

Drøftingen 

ER har sendt invitasjon til utvalgte virksomheter.  

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

mellomleder, med virksomhetsleder på kopi. Tema for drøftingene har vært: 
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 Hvordan bistå pasienten når hans ønsker kan volde skade? 

 Hvor går grensen mellom vår omsorgsplikt og brukers medbestemmelse? 

 Når pårørende snakker nedsettende til ansatte. Når skal man si ifra? 

 Hvordan avvise en person som krever mye ressurser uten at han skal oppleve seg 

avvist? 

 

Planlagte aktiviteter 2019 

 Drøfting i virksomhetene etter oppsatt plan 

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

til å delta 

 Deltakelse på erfaringsseminar SME i mars 

 Arrangere etikkseminar, 4. juni (i Hurum) og til høsten 

 Utdeling av etikkprisen i juni 

 Nettverkssamlinger for ressurspersoner i etikk 

 Nettverkssamlinger for ressurspersoner i etikk i Hurum kommune 

 Motivere og bistå virksomhetene i å arrangere etisk refleksjon med brukere og 

pårørende 

 


