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Gjennomføring og samarbeid  
 

Det interkommunale etikkrådet for helse- og omsorgstjenester i Løten, Ringsaker 

og Stange kommune har til tross for begrensninger og restriksjoner, opprettholdt 

sin aktivitet i 2021. Leder for det interkommunale etikkrådet ble senhøsten 2020 

omdisponert til koordinering og vaksinering. Sekretær overtok midlertidig ledelse 

og aktivitetsnivå ble opprettholdt. Flere av rådets medlemmer har blitt utfordret 

til å lede saksdrøftinger og delta i referatskriving, noe som har vært nyttig. 

 

Det Interkommunale etikkrådet har samarbeidet med Senter for medisinsk etikk 

(SME) ved Universitet i Oslo (UiO), og har mottatt råd og veiledning i forbindelse 

med saksdrøftinger og referatskriving. Erfaringene oppleves som svært nyttig for 

det interkommunale etikkrådets arbeid og videreutvikling. Flere medlemmer har 

deltatt i SME sine arrangementer, blant annet årlig erfaringsseminar og 

referatskrivingskurs. Det interkommunale etikkrådet har i tillegg vært 

høringsinstans og levert høringssvar på «Faglige råd for forhåndssamtaler», 

utarbeidet av Trygve Johannes Lereim Sævereid ved SME. 

Rådets sammensetning 
 

Mandat for det interkommunale etikkrådet for helse- og omsorgstjenester i Løten, 

Ringsaker og Stange kommune beskriver rådets sammensetning bestående av 8-10 

medlemmer. Juristrollen har vært ubesatt i 2021. Etikkrådet ser fortsatt behov for 

juridisk kompetanse, selv om erfaringer fra drøftingsmøter, i tillegg til veiledning 

fra SME, har styrket rådets samlede kompetanse.  

Etikkrådet har i 2021 hatt følgende 9 medlemmer: 

Kjersti Pettersvold, lekperson, Løten kommune 

Laila Jenssveen, fagutviklingssykepleier, Løten kommune 

Hedvig Fevik, sykepleier, Løten kommune 

Marit Sjørengen, demenskoordinator, Ringsaker kommune 

Harald Sanaker, sykehjemsoverlege, Ringsaker kommune 

Anders Hyenes Skeistrand, prest, Ringsaker kommune 

Niclas Ian Holth Damerell, helsefagarbeider, Stange kommune 

Åsa Serholt Jensen, Stange kommune, (fungerende leder/sekretær)  

Hanne Norum Hollekim, rådgiver, Stange kommune, (permisjon)  

  



3 
 

Rådets arbeidsprosess 
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Møtevirksomhet 
 

Etikkrådet har avholdt 9 møter og har behandlet 21 saker. Etikkrådet har 

gjennomført to fulle saksdrøftinger der berørte parter har deltatt. Et av disse 

møtene ble avholdt delvis digitalt. I tillegg til planlagte møter har to av etikkrådets 

medlemmer hatt flere enkeltstående møter med sakseiere i forkant og etterkant av 

drøftingsmøter. Etikkrådets møter er avholdt enten ved fysisk oppmøte eller 

digitalt (se oversikt under). På grunn av smittesituasjon har ett av etikkrådets 

planlagte møter blitt avlyst.  

 

Mandag 25.1 kl.12.30-14.30 Ringsaker kommune 
 

Tirsdag 23.2 kl.12.30-14.30 Stange kommune 
 

Mandag 12.4 kl. 12.30-14.30 Saksdrøfting, Løten kommune 
 

Tirsdag 25.05 kl. 12.30-14.30 Ringsaker kommune 

Mandag 21.06 kl. 12.30- 14.30 Saksdrøfting, Stange kommune 
 

Mandag 23.08 kl. 12.30-14.30 Løten kommune 
 

Mandag 27.9 kl. 12.30-14.30 Ringsaker kommune 
 

Tirsdag 26.10 kl. 12.30-14.30 Stange kommune 
 

Mandag 15.11 kl. 12:30 – 14:30  Løten kommune  
 

Tirsdag 14.12 kl. 12.30 – 14.30 
 

Ringsaker kommune AVLYST! 

 

Henvendelser til Etikkrådet/aktivitet 
 

Etikkrådet har mottatt henvendelser fra kommunale virksomheter og pårørende i 

løpet av året. Enkelte henvendelser har medført full saksdrøfting.  

Vi har tatt med oss viktige erfaringer angående pårørendes deltakelse i drøfting og 

deres opplevelser av å bli sett og hørt i drøftingsmøte. Dette er et tema vi har hatt 

stort fokus på. Samtidig som vi har sett viktigheten av at alle berørte parter deltar, 

kan dette også være svært krevende.  

Det interkommunale etikkrådet for helse- og omsorgstjenester i Løten, Ringsaker 

og Stange kommune har hatt som mål å være nyttig for de som har henvendt seg. 

Dette har blitt bekreftet gjennom tilbakemeldinger, primært fra pårørende. 

To anonymiserte saksdrøftinger er videresendt til SME for ytterligere anonymisering 

og publisering på SME sine nettsider. 
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Flere av rådets medlemmer deltar jevnlig i digital etikkrefleksjon i regi av 

Etikknettverket i Innlandet. Målet med dette er både å spre kompetanse, samt å 

sanke erfaringer om etiske dilemmaer i de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene.  

 

Markedsføring 
 

Etikkrådet er presentert på kommunenes nettsider med kontaktopplysninger. 

Medlemmene har presentert Etikkrådet i ulike aktuelle fora.  

Økonomi 
 

Stange kommune har ansvar for forvaltning av midler gitt som tilskudd fra 

Statsforvalteren. Etikkrådets utgifter består hovedsakelig av møtehonorar og 

reiseutgifter for lekperson, og noe møtebevertning. For de fleste av rådets 

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

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. 

 

 
 

 

BLOMSTERHILSEN FRA EN PÅRØRENDE, SOM TAKK FOR DRØFTING AV EN OPPLEVD VANSKELIG SAK, 

OG OPPLEVELSE AV Å BLI SETT OG TATT PÅ ALVOR 


