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Etisk råd i Rælingen kommune 2019 
 

 
 
Rælingen kommunes verdier: 
 

 Redelighet 

 Ansvarlighet  

 Respekt 
 
 
 
 
 
Etisk råd  
 
Etisk råd i Rælingen kommune er til for alle ansatte innen helse, omsorg og velferd, 
som ønsker råd i etiske dilemmaer. Etisk råd er upartisk og tverrfaglig sammensatt.  
 
Rådet har representanter fra kommunens ulike enheter innenfor helse, omsorg og 
velferd. Rådet tar imot henvendelser fra ledere og ansatte i pågående saker hvor det er 
konkrete og utfordrende etiske problemstillinger. Det er ønskelig at ledere er informert, 
når en sak sendes rådet. 
 
Rådet innkaller berørte parter til etisk drøfting, hvor etiske problemstillinger blir belyst 
fra flere sider og hvor rådet vil komme med handlingsalternativer. Innmeldte saker 
drøftes systematisk, slik at alle berørte parter i saken blir hørt. Det vil også bli 
utarbeidet en skriftlig rapport. Om rapporten kan anonymiseres, vil den bli tilgjengelig 
på kommunens fellesområde på U: området - Etisk_rad. Ansatte og ledere er 
velkomne til å ta kontakt på epost etisk.rad@ralingen.kommune.no. Ansatte kan også 
ta direkte kontakt med rådets medlemmer for å drøfte saker som kan være aktuelle å 
ta opp i Etisk råd.  
 
 
Mandat Etisk råd Rælingen kommune 

 
• Upartisk og tverrfaglig sammensatt instans som gir råd i etiske dilemmaer innen 

helse, omsorg og velferd. 

• Tar imot henvendelser fra ledere og ansatte når det er snakk om konkrete 

utfordrende etiske problemstillinger i pågående saker. 

mailto:etisk.rad@ralingen.kommune.no


 
 

 3 

Årsrapport 2019 

• Belyser etiske problemstillinger fra flere sider, og gir råd om 

handlingsalternativer. Rådet drøfter innmeldte saker systematisk, slik at alle 

berørte parter i saken blir hørt. 

• Utarbeider en skriftlig rapport til de berørte parter på innmeldte saker.  

• Etisk råd er ikke et klageorgan, og har ingen sanksjons- eller 

beslutningsmyndighet. 

 

Medlemmer i Etisk råd, 2019: 

Navn Stilling og arbeidssted 

Birte Vian-Solli (leder) Konsulent, tjenestekontoret for helse og omsorg 

Magnus Dyrkorn Jonsbu Kommuneoverlege 

Mari M. Christensen ROP-konsulent, avd. psykisk helse og avhengighet 

Ingunn Lie Løfaldli Fagleder,  

Tommy Hammersgård Fagleder,  

Irene Holcman Jurist, NAV Rælingen 

Cecilie Aalborg Demenskoordinator, Demensteamet 

Cathrine K. Henriksen  Assisterende leder, korttids- og rehabiliteringsavd. 
 

 
 
Etisk råd, 2019 
 
Etter at flere av medlemmene sluttet i kommunen i 2018, kom fem nye medlemmer inn 
i rådet i november 2018. 2019 har derfor blitt bruk til å bli kjent med rådets mandat og 
skape et godt og trygt samarbeidsklima i Etisk råd. Rådet har som mål å møtes fast fire 
ganger i året og i tillegg møtes oftere om saker krever det. Slik møttes Etisk råd i 2019:  
 

Møter Innhold 

22.februar Ordinært medlemsmøte 

1.april Etisk råd, sak til drøfting 

2. og 3. april Oppstartsseminar for Etiske råd  

4. april Erfaringsseminar for Etiske råd 

14. juni Sak, pasient vs. pårørende 

3.september Publiserer sak om etisk råd på FB 

13.september Avlyst 

25.september Seminar og Etisk klokskap  

30.oktober Ordinært medlemsmøte 

9.desember Etisk råd, sak til drøfting. 
 

Ved årsskiftet mot 2020 er det meldt inn fire nye saker fra tre ulike avdelinger.  
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Rælingen kommune 
Postboks 100 
2025 Fjerdingby 
 
Besøksadresse: 
Bjørnholthagan 6 
2008 Fjerdingby 
 
Telefon: 63 83 50 00 
E-post: postmottak@ralingen.kommune.no 
 
www.ralingen.kommune.no 
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