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Etablering av etisk råd
Arendal bystyre gjorde slikt enstemmig vedtak i møte 28/3-19, sak 19/32:

Arendal bystyre vedtar å etablere et etisk råd helse og levekår, i Arendal kommune. Etisk råd
helse og levekår etableres med 9 medlemmer pluss leder og sekretær. Finansiering av etisk råd
innarbeides i budsjett 2020 og HP 2020-2023. Kostnader knyttet til etablering i 2019 dekkes
dels av fondsmidler øremerket til dette formålet, og dels innenfor gjeldende budsjettramme.
Rådmannen setter selv sammen Etikkrådet. Bystyret vil anbefale at etisk råd - i tillegg til ansatte
med variert helse- og sosialfaglig utdanning - bør ha flere medlemmer med kompetanse innen
etikk og ulike fagområder som filosofi/ pedagogikk/ psykologi, samfunnsfag/økonomi, religion
og livssyn. Rådet kan også invitere inn andre enkeltpersoner, når det er hensiktsmessig for å
belyse en konkret sak/problemstilling. Både rådets fast medlemmer og eksterne bidragsytere,
skal rekrutteres i kraft av sin personlig kompetanse

I rådmannens saksfremstilling fremgår mandatet for etisk råd slik:


fremme refleksjon og drøfting av etiske problemer og dilemmaer



være et forum der tjenestemottakere, pårørende og helsepersonell kan få drøftet etiske problemer



på forespørsel, hvis mulig, bidra med råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses



bidra til bevisstgjøring om etiske problemer som har med ressursbruk og prioriteringer å gjøre



bidra til at tjenestemottakere og pårørende erfarer møtet med tjenesten på en best mulig måte



holde kommuneledelsen informert om arbeidet og utarbeide årsrapporter på aktivitet.

Ved beslutning 30/7-19 oppnevnte rådmannen Trond S. Berg som leder og Ingrid Kjørstad,
seniorrådgiver i stab helse- og levekår, som sekretær.
Følgende personer er oppnevnt til medlemmer av etisk råd:

Eksterne medlemmer

Interne medlemmer (ansatte i helse og levekår)

Marianne Løge

Helene Rakeie

Åsta Ledaal

Lin Pedersen

Eileen Moneel

Siw Øverland Knutsen

Per Woie

Solveig Arneberg Aamli
Ann-Kristin Andersen
Merethe Bicer

Vararepresentant
Agnethe Tholle
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Aktiviteter i etisk råd, høsten 2019:


Det har vært 5 møter, ett i måneden.



Etisk råd arrangerte oppstarts-seminar 17-18/9 for medlemmene, enhetenes etikk-kontakt,
etikkgruppen og 6 superbrukere fra enhetene/ ulike fagmiljøer. Ansvarlig for det faglige
innholdet var Anne Kari Tolo Heggestad, Senter for medisinsk etikk v/ universitetet i Oslo.



Leder, Trond S Berg, holdt kurs i helsejuss med særlig fokus på pasientrettigheter.



Sekretær Ingrid Kjørstad, sammen med medlemmene Eileen Moneel og Solveig Arneberg
Aamli deltok på ett møte i etikkrådet i Kristiansand kommune.



Leder deltok på ett etikkomitemøte for sykehjemsetaten i Oslo kommune.



Sekretær har hatt hovedansvaret for informasjon om og presentasjon av etisk råd på
kommunes hjemmeside, i kommuneavisen og i ulike medium. Rådet har egen mappe på
hjemmesiden under helse-og levekår hvor det informeres om etisk råd sammen med
søknadsskjema for melding av sak. Det er opprettet egen e-postadresse for direkte
henvendelser/ kontakt.



Kommunenes Sentralforbunds etikkprisen ble utdelt 6/12. Arendal kommune var en av 3
kommuner som var innstilt til prisen. Enhetsleder psykisk helse og rus Tora Halvorsen, Hilde
Etikk-koordinator Hilde Stahl Sørensen og Seniorrådgiver Ingrid Kjørstad var til stede på
utdelingen. Prisen for 2019 gikk til Bærum kommune.

Planer for 2020.
Det er fastlagt møter en gang pr. måned. I hastesaker og behov for møte/drøfting ute i avdelingene, kan
leder vurdere å imøtekomme forespørsel sammen med et par medlemmer av rådet.

Det kan ikke utelukkes at det vil ta noe tid før etisk råd blir tilstrekkelig kjent og at pasienter/ pårørende
og ansatte melder inn saker, alle i etisk råd bidrar til å dele informasjon

For å få informasjon og kontakt med de ulike avdelinger/ fagområder vil etisk råd invitere disse til møte
både for å presentere etiske utfordringer de møter i sitt daglige arbeid, men også for å utveksle og drøfte
etiske dilemmaer og mulige løsninger av generell og spesiell karakter.

I den grad budsjettsituasjonen tillater det vil etisk råd, i samarbeid med etikkgruppen, ta initiativ til
samlinger/ kurs i etikk i helse-og levekår for ansatte i enhetene.
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