
Årsrapport 2016 for Etisk råd, Tasta sykehjem 
 
 

Etisk råd har som formål å fremme etisk kompetanse og bevissthet hos ansatte på Tasta sykehjem i 
møte med pasienter, brukere og arbeidskolleger.  Etisk råd kan behandle saker som blir reist fra 
sykehjemmets avdelinger, saker som ledelsen ved sykehjemmet ønsker å belyse og aktuelle tema 
som er oppe i offentlig debatt. Rutinemessig blir klagesaker og håndteringen av disse drøftet i rådet. 
Etisk råd har hatt tre møter. Rådet har følgende medlemmer:  

Turid Eikeland Tjora (leder) 
Lars Helge Myrset, leder diakonisenter (sekretær) 
Per Andreassen, seniorrådgiver 
Berit Ihle Olsen, oversykepleier  
Stephan Sudkamp, representant for legene  
Anna Dalaker, sykehjemsprest  
Jan Egil Rein, representant for fysio / ergo / aktivitetsavdeling / dagsenter  
Anne Torunn Hågensen, representant for sykepleiere  
Synnøve Hundsnes, representant for hjelpepleiere 

Saker til behandling 
Etisk råd har i løpet av året avsluttet to konkrete saker som har vært reist fra sykehjemmets 
avdelinger: 

- Pasienter som trenger hjelp til å røyke: Hvordan avveie selvbestemmelse mot hensyn til 

arbeidsmiljø og personalressurser? Etisk råd innhentet uttalelse fra jurist i Stavanger 

kommune og konkluderte med at det er adgang til å lage rammer i en slik situasjon. Det skal 

tas hensyn til både brukere, de ansatte og til personalsituasjonen totalt sett. En må ha 

samtykke og samarbeid som utgangspunkt og søke løsninger i dialog med bruker og evt. også 

pårørende. 

- Reservasjonsmulighet for åndelig omsorg. Dette er en oppfølgingssak fra forrige år. 

Utgangspunktet var at en ansatt reserverte seg mot å lese Fadervår for en beboer på 

skjermet avdeling. Dette var et tiltak som var tatt inn i pleieplanen for vedkommende 

beboer. Den ansattes begrunnelse var at hun som muslim ikke kunne utføre denne 

arbeidsoppgaven.  

Saken ble belyst i et dialogmøte der representanter for Imamrådet, Humanetisk forbund og 

Kirkelig dialogsenter møtte leder ved den aktuelle avdelingen og representanter for etisk råd. 

Dialogmøtet klargjorde at det ikke finnes en felles muslimsk holdning i en slik sak. Man bør 

søke løsninger som ivaretar pasienten samtidig som man så langt som mulig tar hensyn til 

ansatte som av samvittighetsgrunner finner det vanskelig å delta i religiøse handlinger. Det 

ble også understreket at pasienters rett til tros- og livssynsutøvelse gjelder uansett livssyn. 

Fra sykehjemmets side ble det bekreftet at man vil ha den samme forpliktelse til å 

tilrettelegge for beboere som tilhører ikke-kristne livssyn. Vår behandling av denne saken ble 

også formidlet til Samvittighetsutvalget som i september leverte sin utredning NOU 2016: 13 

Samvittighetsfrihet i arbeidslivet.  

Etisk råd konkluderer med at det primære hensyn for individuelt tilrettelagt åndelig omsorg 

skal være pasientens behov. Etisk råd anbefaler å finne fram til individuelle løsninger i de 

tilfellene der det oppleves konfliktfylt for ansatte.  



Etisk refleksjon 
Avdelingene har ulike rutiner og praksis når det gjelder etisk refleksjon. Felles for alle er imidlertid at 
det nå skal gjennomføres refleksjon ved 4A-vedtak. Disse refleksjonene er tverrfaglige og med 
deltakelse av en ressursperson utenfra avdelingen. Et utfylt skjema for refleksjonsmodellen skal 
legges ved saken fra den aktuelle avdelingen.  

Etisk råd har arbeidet for å gjøre refleksjonsmodellen kjent og stimulere til etisk refleksjon på 
avdelingene. På alle avdelingene har minst en ansatt deltatt på kurs for etikkveiledere. For disse 
ressurspersonene ble det i desember arrangert en inspirasjonssamling. På samlingen ble 
refleksjonsmodellen gjennomgått. Den ble deretter anvendt i gruppearbeid med case. Det var også 
satt av tid til å dele erfaringer og tanker om etikkarbeidet.  

Etisk råd startet opp et arbeid med å sende ut etikkbrev. Ideen til dette er hentet fra KEKK i Oslo. 
Etikkbrevene tar i første omgang utgangspunkt i kjerneverdiene Engasjert, kompetent, omtenksom 
og nytenkende. Etikkbrevene skal være et utgangspunkt for refleksjon på alle avdelinger. Det første 
av disse ble utgitt på senhøsten og hadde tema Engasjert.  

 

 

Stavanger 10 april 2017 

 

 

Lars Helge Myrset 
sekretær 


