
Årsmelding 2014 for Etikkråd, helse- og omsorgstjenestene, 

Haugesund kommune 
 

 

Sammensetning/medlemmer 

Rådet har en sammensetning som varer ut 

2015. De fleste medlemmene var også i 

arbeidsgruppen som i løpet av 2013 

utarbeidet mandat, sammensetning og 

organisering av etikkrådet.  

Ressurser: Leder 20% stilling. 

Leder: Kristin Bie, fagutviklingskonsulent, 

cand. San. 

kristin.bie@haugesund.kommune.no 

Eva Johansen, kreftkoordinator 

Mariann Børsheim, fagansvarlig sykepleier 

Lillian Herstad Johansen, fagansvarlig 

sykepleier 

Anne Kristine Ådland, 

fagutviklingskonsulent, sykepleier 

Gunnar Johan Eljervik, saksbehandler, 

sosionom 

Elisabeth Sætre Risanger, miljøarbeider, 

vernepleier 

Solveig Myklebust, saksbehandler, 

sykepleier 

 

 

Aktiviteter 

Faste møter en gang per måned, i alt ni 

møter. 

Det har vært fire styringsrådsmøter hvor 

leder av etikkrådet er sekretær. 

 

 

 

 

Vår: 

Møtene ble brukt til å drøfte ulike case fra 

Senter for medisinsk etikk, UiO, som trening 

på refleksjonsarbeid 

Høst: 

Det ble meldt inn tre saker fra kommunale 

tjenester. 

Referatene fra drøftingene blir ikke gjort 

offentlige, men sendes til styringsrådets 
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medlemmer. 

To av sakene handlet om etisk vanskelige 

situasjoner som ansatte havner i når det er 

mangelfull eller dårlig kommunikasjon 

mellom enheter, og mellom ulike ledd i 

ledelse. Det blir vanskelig og ivareta 

personalet og gi gode tjenester. 

En sak handlet om tvang/autonomi. 

Det er god erfaring med at saksmelder er 

med i drøftingene. 

Den tredje saken ble drøftet i desember 

uten at saksmelder var til stede. Saken 

handler om pårørendes rolle i forhold til 

beboer i kommunal bolig og personalet. 

Saken drøftes videre i januar med 

saksmelder til stede. 

 

Kompetanseheving:  

Det har ikke vært anledning for 

rådsmedlemmene til å delta i ulike etikk kurs 

eller seminarer i 2014 

 

 

Møter med eksterne aktører  

Et informasjonsmøte med ledere i helse- og 

omsorgstjenestene (etikkrådsleder) 

Et informasjonsmøte med kommunens 

helse- og omsorgsutvalg (etikkrådsleder) 

Et møte mellom Klinisk Etisk Komite (KEK), 

sykehuset og etikkrådet for å etablere et 

samarbeid. 



Informasjon på to personalmøter 

(etikkrådsleder)  

Informasjonsbrosjyre Godkjent av styringsrådet og distribuert til 

enheter  

 


