
Etikkrådet i Færder kommune 2021 

Hva er etikk? 

Etikk er systematisk tenkning om hva som er moralsk godt, rett og rettferdig. Etikk i helse- og 
omsorgstjenesten handler om service og kvalitet og hvordan tjenesten bør være. 

Hva er et etisk dilemma? 

Mange vanskelige situasjoner løses i hverdagen, men i enkelte situasjoner oppstår det tvil om hva 
som er den beste løsningen. Noen problemstillinger inneholder så utfordrende verdispørsmål at det 
krever en bredere og uavhengig drøfting. Det handler om vanskelige verdivalg eller motstridende 
interesser, hvor det kan være tungtveiende grunner til å velge minst to handlingsalternativ. Det 
oppleves galt uansett hva du gjør. 

Etikkrådet skal 

Fremme samtale og refleksjon om etiske spørsmål og dilemmaer. På forespørsel skal etikkrådet gi råd 
om hvordan konkrete etiske utfordringer kan løses, og være et forum der tjenestemottakere, 
pårørende og helsepersonell kan få drøftet spørsmål i forkant eller etterkant. Etikkrådet skal bidra til 
bevisstgjøring om etiske spørsmål som har med ressursbruk og prioritering å gjøre. Etikkrådet treffer 
ikke beslutninger om helsehjelp, har ingen sanksjonsmyndighet og er ikke et klageorgan. 

Etisk refleksjonsmodell 

Senter for medisinsk etikk (SME) ved universitetet i Oslo har utviklet en modell for drøfting av etiske 
spørsmål. Etikkrådet bruker SME-modellen i drøftingen for å sikre bred og grundig behandling av 
saken. 

Aktuelle spørsmål i SME-modellen 

 Hva er det etiske spørsmålet? 

 Hva er fakta i saken? 

 Hvem er de berørte parter, og hva er deres syn og interesser? 

 Hvilke etiske prinsipper og verdier er aktuelle, og hvordan? 

 Hvilke lover og retningslinjer er aktuelle, og hvordan? 

 Hvilke aktuelle handlingsalternativer finnes? 

Kontakt 

Pasienter, brukere, pårørende og ansatte i helse- og omsorgstjenestene kan ta kontakt med 
etikkrådet: etikkraad@faerder.kommune.no 

Etikkrådet kan kontaktes for: 

 å få en bred drøfting av saken 

 å få klarhet i de etiske utfordringene 

 å få råd om en beslutning 

 å lære av en vanskelig sak 

 å være bedre rustet i liknende saker i fremtiden 

 å finne ut om det er en sak for etikkrådet 
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2021 

Etikkrådet i Færder kommune består av en representant fra bruker- og pårørendeorganisasjon og 8 
representanter fra ulike tjenestesteder i helse og omsorgstjenesten; Miljørarbeidertjenesten, 
Smidsrød helsehus, Bjønnesåsen, Doktorgården omsorgsboliger, tjenestekontor, rådgiver i helse- og 
omsorg, tjeneste for psykisk hels og rus. Rådet ble etablert i 2019 og operativ fra januar 2020. I 2021 
ble rådet utvidet med lege og jurist. 

Etikkrådet har 2021 motatt 3 henvendelser, hvorav to ble trukket tilbake. Det er avholdt kun ett 
drøftingsmøte. Dette er færre enn hva rådet hadde forventning om. Covid-19 har i langt større grad 
preget helsetjenesten dette året enn i 2019. Helsepersonell har i stor grad jobbet med smittesporing, 
testing, skaffe vikarer for å dekke opp stort sykefravær mm.  Det er nok forklaringen på at det ikke er 
meldt inn flere saker. Samtlige som melder saker til etikkrådet inviteres til drøftingsmøtet og melder 
av sak i 2021 deltok på dette. 

 

Dilemma drøftet etter SME-modellen i etikkrådet 2021: 

 Bør ansatte gi sondemat når pasientene viser motstand? 

 

 

15.02.2022  

Lena Sjølie, leder av etikkrådet 

 

 

 

 

 

 


