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Erfaringer to år etter etablering av Interkommunalt etikkråd  
Interkommunalt etikkråd for helse- og omsorgstjenester i Løten, Ringsaker og 

Stange kommune har til tross for pandemien vært virksom og har opprettholdt sin 

aktivitet gjennom 2020. 

 

Mandatet for det Interkommunale etikkrådet beskriver rådets virkeområde som 

tjenester gitt etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. I 2020 har saker 

til behandling også omhandlet sosialtjenesteloven. 

Det Interkommunale etikkrådet har samarbeidet med Senter for medisinsk etikk 

(SME) ved Universitet i Oslo (UiO), og har mottatt råd og veiledning derfra. 

Drøftingsreferat fra det Interkommunale etikkrådet er i 2020 publisert på SME sine 

hjemmesider. 
 

Rådets sammensetning 
Mandat for Interkommunalt etikkråd beskriver rådets sammensetning bestående av 

8-10 medlemmer som representerer en bredde i perspektiver og kommunenes 

representasjon. Etikkrådet har hatt stor nytteverdi av den bredde av perspektiver 

og kompetanse som er representert. Flere dilemmaer som meldes har både 

juridiske og etiske aspekter, og de juridiske sider gir et viktig grunnlag for å kunne 

gjøre grundige etiske vurderinger. I 2020 har juristrollen i det Interkommunale 

etikkrådet vært ubesatt. Etikkrådet ser behov for juridisk kompetanse i rådet og 

har gjort ulike forsøk på å få juridisk representasjon inn i rådet uten å lykkes. 

  
Etikkrådet har i 2020 hatt følgende 9 medlemmer: 

Kjersti Pettersvold, lekperson Løten  

Laila Jenssveen, fagutviklingssykepleier Løten kommune 

Hedvig Fevik, sykepleier Løten kommune 

Marit Sjørengen, demenskoordinator Ringsaker kommune 

Harald Sanaker, sykehjemsoverlege Ringsaker kommune 

Anders Hyenes Skeistrand, prest Ringsaker kommune 

Niclas Ian Holth Damerell, helsefagarbeider Stange kommune 

Åsa Serholt Jensen, Stange kommune, (sekretær, Interkommunalt etikkråd)  

Hanne Norum Hollekim, rådgiver Stange kommune, (leder, Interkommunalt 

etikkråd)  

  

Møtevirksomhet 
Etikkrådet har avholdt 8 møter og har hatt 24 saker på agendaen. To av etikkrådets 

planlagte møter ble avlyst på grunn av annet akutt arbeid i forbindelse med 

pandemien. Etikkrådet har ved ett av de planlagte møtene gjennomført en full 

saksdrøfting der berørte parter fra 4 ulike virksomheter deltok. Det er i tillegg 
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gjennomført drøfting av sak som ble meldt fra helsepersonell og som omhandlet 

utfordringer knyttet til lindrende behandling av Covidsmittet pasient. 

I et av det Interkommunale etikkrådets møter ble Klinisk etikk-komitè i Hamar, ved 

Carl Tobias Peterson og Tone Henriette Engdal, invitert til erfaringsutveksling. Det 

Interkommunale etikkrådet fikk da anledning til å knytte tettere kontakt med 

Klinisk etikk-komite i Hamar og mottok også nyttige innspill til videre arbeid med 

etikkrådets forberedelse, møteinnhold og etterarbeid. 

 

Etikkrådets møter har flere ganger blitt avholdt med fysisk oppmøte i alle de tre 

kommunene. I tråd med lokale og nasjonale smittevernregler har øvrige møter blitt 

avholdt på Teams. For møteplan se vedlegg (vedlegg 2). 

 

Henvendelser til Etikkrådet 
Etikkrådet har mottatt flere henvendelser fra kommunale virksomheter. Det er 

gjennomført en full drøfting der berørte parter deltok. Drøftingsreferat ble, etter 

anonymisering og godkjenning fra berørte parter, publisert på SME sine 

hjemmesider. Deling av drøftingsreferat gir en nytteverdi for andre i 

helsetjenesten som står i lignende dilemmaer. Flere rådsmedlemmer har fått 

henvendelser fra ansatte i egen kommune, og har bistått med enkle drøftinger og 

råd. 

 

Markedsføring 
Etikkrådets medlemmer har presentert Etikkrådet i ulike fora. I Stange har 

Driftsutvalget fått en presentasjon, samt opplæring i etisk refleksjonsmetodikk. 

Etikkrådet har også blant annet blitt presentert under Utviklingssenter for 

sykehjem og hjemmetjenester sin årlige nettverkskonferanse, samt i møter for 

sykehjemsleger og fastleger, demenskontakter og demensteam i Ringsaker 

kommune.  

 

Kompetanseheving og - utvikling 
I tillegg til individuelle kompetansehevende tiltak, har deler av Etikkrådet deltatt i 
SME sitt årlige høstseminar for medlemmer av kliniske etikk-komiteer i 
spesialisthelsetjenesten. Etikkrådet ga innspill til videreutvikling av 6 trinns- 
modellen for etikkrefleksjon, utarbeidet av SME og KS. 

 

Økonomi 
Stange kommune har ansvar for forvaltning av midler gitt som tilskudd fra 

Fylkesmannen i Innlandet (nå Statsforvalteren). Etikkrådets utgifter består 

hovedsakelig av møtehonorar og reiseutgifter for lekperson, og noe 

møtebevertning. For de fleste av rådets medlemmer er deltakelse en del av 

ordinære arbeidsoppgaver i egen kommune. To medlemmer er i turnusarbeid 
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(Stange og Løten). Det blir lagt til rette for disse rådsmedlemmers deltakelse 

lokalt. Møtene er lagt til kl. 12:30 - 14:30 da vikarbehovet vil være minst. 

Aktivitetsnivået har vært begrenset av pandemien og dette gjenspeiler seg også i 

brukte midler. Følgende er utgiftsført i 2020: kr 2422,- 

 

Vedlegg:  
Vedlegg 1: Møteplan 2020 

 
 

 

 

 

 


