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Bakgrunn for etablering av interkommunalt Etikkråd 
Etikknettverket for kommunale helse- og omsorgstjenester i Hedmark jobbet i 2017 

og i 2018, utfra handlings- og aktivitetsplanen, med en felles etablering av etikkråd 

for kommuner i Hamarregionen. I løpet av 2018 ble det enighet mellom 

kommunene Løten, Ringsaker og Stange om en felles etablering av et etikkråd. 

Dette ble forankret hos rådmann i de tre kommunene, og en arbeidsgruppe med 

representasjon fra de tre kommunene startet arbeidet i november 2018. Hamar ble 

i 2017 invitert inn i samarbeidet, men ønsket en egen etablering.   

Interkommunalt etikkråd for helse- og omsorgstjenester i Løten, Ringsaker og 

Stange kommune ble etablert den 1. januar 2019. Dette var det første etikkrådet i 

Norge med interkommunal etablering. En av flere styrker ved dette samarbeidet er 

det upartiske element som gir Etikkrådet større habilitet når etisk utfordrende 

saker meldes i kommuner. Etikkrådet har etablert samarbeid med Senter for 

medisinsk etikk (SME) ved UiO (Universitetet i Oslo), og mottar råd og veiledning 

derfra. 

 

Mandatet 
Mandatet beskriver Etikkrådets virkeområde som tjenester gitt etter Lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester. Denne avgrensning er også gjort blant de 

fleste av landets øvrige etikkråd. Mandatet ble gjennomgått januar 2019 i 

Etikkrådet sammen med en representant fra SME. Etikkrådet har brukt det første 

året på etablering og forankring. Enkelte kommuner i Etikknettverket for 

kommunale helse- og omsorgstjenester i Hedmark har rettet forespørsel om 

Etikkrådet kan ta henvendelser fra andre kommuner. Det ble besluttet at rådet kan 

vurdere dette utfra kapasitet. 

Viser til vedlagt mandat (vedlegg 1). 
 

Rådets sammensetning 
Mandatet beskriver rådets sammensetning. Rekruttering til Etikkrådet har vært 

strategisk med tanke på representasjon av de tre kommunene og en bredde i 

perspektiver og kompetanse. Ved Etikkrådets første møte i januar 2019 kom innspill 

om at man ved senere rekruttering også bør tenke på et flerkulturelt mangfold for 

at Etikkrådet skal være fullt representativt for innbyggere i de tre kommunene. 

Flere av Etikkrådets medlemmer har formell kompetanse innenfor etikk og etisk 

refleksjonsmetodikk/veiledning. Flere har også metodekurs i etisk 

refleksjonsarbeid. SME har anbefalt 8 - 12 medlemmer for å sikre oppmøte i rådet. 

Representantene fra de ulike kommunene har selv tatt ansvar for rekruttering av 

medlemmer tilhørende egen kommune. Etikkrådet har i 2019 hatt følgende 10 

medlemmer: 

Kjersti Pettersvold, lekperson Løten  

Laila Jenssveen, fagutviklingssykepleier Løten kommune 
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Hedvig Fevik, sykepleier Løten kommune 

Marit Sjørengen, demenskoordinator Ringsaker kommune 

Harald Sanaker, sykehjemsoverlege Ringsaker kommune 

Anders Hyenes Skeistrand, prest Ringsaker  

Niclas Ian Holth Damerell, helsefagarbeider Stange kommune 

Erik Sletner, jurist Stange kommune 

Åsa Serholt Jensen, rådgiver Stange kommune, sekretær  

Hanne Norum Hollekim, rådgiver Stange kommune, leder  

  

Møtevirksomhet 
Etikkrådet har avholdt 10 møter i 2019. Arbeidet første året har i stor grad bestått 

av rekruttering, organisering, rutiner, arbeidsform, faglig grunnlag, utarbeidelse av 

kommunikasjonsplan samt saksdrøftinger. Aktuelle dokumenter arkiveres i ESA i 

Stange kommune. Møter har blitt avholdt vekselvis i de tre kommunene. 

For møteplan se vedlegg (vedlegg 2). 

 

Henvendelser til etikkrådet 
Erfaring fra andre kommuner er at det tar tid å etablere og integrere etikkråd. Det 

har også det interkommunale etikkrådet erfart. Etikkrådet har mottatt 

henvendelser fra helsepersonell og pårørende i 2019. Det er gjennomført en full 

drøfting i Etikkrådet der berørte parter ble invitert inn i drøfting. Her ble 

drøftingsreferat, etter grundig 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. I flere saker som er meldt 

fra pårørende har det ikke vært aktuelt med fulle drøftinger knyttet til etiske 

utfordringer. Etikkrådet har i disse saker gitt råd og veiledning i situasjoner som 

oppleves etisk utfordrende.  

 

Markedsføring 
Det ble utarbeidet en kommunikasjons- og markedsføringsstrategi (vedlegg 4). 

Etikkrådets medlemmer har presentert Etikkrådet i rådmannens helse og 

omsorgsmøte (virksomhetsledere i helse- og omsorg) samt i ulike politiske organ i 

Stange, allmenlegemøtene og kvalitetsutvalg i Ringsaker, Klinisk samarbeidsutvalg 

for sykepleieledere og Etikknettverket for kommunale helse- og omsorgstjenester i 

Hedmark sine arrangementer. En egen brosjyre (vedlegg 3) ble distribuert, i tillegg 

til informasjon på kommunenes nettsider. Det har også vært en avisartikkel om 

etikkrådet.  

 

Kompetanseheving 
Noen av Etikkrådets medlemmer har i 2019 deltatt i SME sitt årlige oppstarts- og 

erfaringsseminar for etikkråd og kliniske etikkomiteer i kommunale helsetjenester.  
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For å heve kompetansen i Etikkrådet har enkelte møter vært brukt til øvelse i 

drøfting av case og undervisning i systematisk etisk refleksjon.  

Etikkrådet har hatt stor nytteverdi av den bredde av perspektiver og kompetanse 

som er representert. At en av rådets medlemmer har hatt spesifikk juridisk 

kompetanse har vært til svært stor nytte. Mange dilemmaer som meldes har både 

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

gjøre grundige etiske vurderinger. 

 

Økonomi 
Etablering av det interkommunale etikkrådet er en følge av Etikknettverket for 

kommunale helse- og omsorgstjenester i Hedmark sin handlingsplan. Når det 

gjelder økonomi har Fylkesmannen i Innlandet både i 2018 og 2019, etter søknad, 

tildelt midler til Etikknettverket sine aktiviteter og Etikkrådet i samme tildeling. 

Stange kommune har ansvar for forvaltning av disse midlene. Etikkrådets utgifter i 

2019 består hovedsakelig av brosjyreproduksjon, møtehonorar og reiseutgifter for 

lekperson, kompetanseheving og noe møtebevertning. For de fleste av rådets 

medlemmer er deltakelse en del av ordinære arbeidsoppgaver i egen kommune. 2 

medlemmer er i turnusarbeid (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. 

 

Følgende er utgiftsført i 2019: kr 13 000,- 

 

Vedlegg:  
Vedlegg 1: Signert mandat 

Vedlegg 2: Møteplan 2019 

Vedlegg 3: Brosjyre 

Vedlegg 4: Kommunikasjonsstrategi 

 
 

 

 

 

 


