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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 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 

Iren Westrum Vernepleier Iren.westrum@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 Jr827@kirken.no 

Trine Graff Sykepleier  

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 

 

Trine Graff har valgt å trekke seg fra ER. Ingen øvrige endringer i 2016. Nina Samuelsen har 

gitt beskjed om at hun er med i ER frem til påske 2017, da hun slutter i sin stilling i Asker 

kommune. 

 

Kostnader 

Erfaringsseminar  2 400,-         600 kr x 4 stk 

Arne Johan Vetlesen  5 443,-        Honorar/reiseutgifter 

Litteratur «Jakten på dømmekraft» x 30  11 070,-      Stykk pris 369,- 

TOTALT  18 913,- 

 

Medgått arbeidstid for sekretær og leder er ikke iberegnet.  

 

Aktiviteter 2016:  

 Møter: Det har i 2016 vært 10 møter. Det inkluderer 3 drøftinger i virksomhetene. 

 Planlegging av etikkdager.  

Vårseminaret utgikk, Bettina Husebø kunne allikevel ikke stille. Arne Johan Vetlesen 

var foredragsholder på høstseminaret. 

 Drøfting av innkomne henvendelser: ER har mottatt kun 1 henvendelse i år, det var en 

personalsak som ble henvist videre til tillitsvalgt og hovedverneombudet. 

 Gjennomført 3 planlagte drøftinger ute i virksomhetene.  

 Janne Nilsen holdt innlegg om ER på konferansen om «Etikkarbeid i 

kommunetjenesten», Lillestrøm. 
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 Irén Westrum og Solveig Onstad har holdt foredrag om etikk og velferdsteknologi på 

NAFO-konferansen og på nettverkssamling for Fellesorganisasjonen (FO). 

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

 Samlinger for ressurspersoner i etikk.  

 ER søkte på KS Etikkpris på vegne av Asker kommune. Ble nominert og fikk diplom 

for «hederlig omtale». Askim vant prisen. 

 Lansert ny intern Etikkpris for Helse og omsorg, Asker kommune. 

 

 

Drøftingen 

For å gjøre ER mer kjent i kommunen har vi i år invitert oss inn til virksomhetene på annen 

hvert møte. Plan for gjennomføring er fulgt og er som følger. 

Høst 2016: 

1. Bråset (trakk seg) 

2. Risenga (gjennomført) 

3. Gullhella sykehjem (gjennomført) 

4. Solgården og Søndre Borgen sykehjem (gjennomført) 

 

Vår 2017: 

5. Omsorgsboliger med heldøgnstjenester  

6. Samfunnshelse og integrering  

7. Hjemmesykepleien 

8. Brukertorget  

 

Høst 2017: 

9. NAV Asker  

10. Psykisk helse og rus  

11. Arbeid, fritid og avlastning  

12. Boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming  

 

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

avdelingsleder, med virksomhetsleder på kopi.  

 

 

Planlagte aktiviteter 2017 

Gjøre ER kjent i kommunen ved å: 

 Fortsette å invitere oss ut til virksomheten, følge plan. 

 Opplæring av ressurspersoner i etikk er planlagt i januar. 

 Deltakelse på erfaringsseminar SME. 

 Arrangere to fagdager, vår og høst. 

 

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.  


