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Etikk i fokus 
 

BAKGRUNN 

Kristiansund kommune har vært deltaker i KS sitt program «Samarbeid om etisk 

kompetanseheving» siden 2009. Høsten 2011 rettet Rokilde sykehjem ved 

Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal (USH) en henvendelse til KS om 

mulighet for deltakelse. I 2013 inngikk USH et samarbeid med Fylkesmannen med et 

mål for øye å holde fokus og spredning av etikk i helse og omsorgstjenesten. USH fikk i 

2013 økonomisk tilskudd hos KS «Samarbeid om etisk kompetanseheving» 

Representanter fra USH har deltatt på samlingsbasert etisk kompetanseheving. 

UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester arbeider med sentrale føringer for 

helse- og omsorgstjenestene, og med lokale satsningsområder.  

USH har sitt eget strategidokument: «Utvikling gjennom kunnskap 2015», hvor 

følgende mål er konkretisert: 

Hovedmålsetting:  

- Pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket. 

Delmålsetting: 

- Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte 

satsningsområder 

- Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter 

- Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 

- Tilrettelegge for forskning og utvikling i helse – og omsorgstjenestene 
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KRISTIANSUND KOMMUNE – ETIKKTEAM

I februar 2013, arrangerte USH og 

Kristiansund kommune kick-off 

konferanse, med tittelen «Vennlighet, 

først og sist». Hovedfokuset var hvordan 

den enkelte ansatte opplever vennlighet, 

eget verdigrunnlag og hvordan brukerne 

oppfatter/opplever oss. Programmet 

denne dagen var to-delt, hvor alle 

ansatte ble invitert til del 1, og alle 

ansatte i pleie- og omsorgstjenesten ble 

invitert til del to. Denne dagen var det 

rundt 150 ansatte som deltok hvor ca 

100 kom fra helse- og 

omsorgssektoren. Andre del av dagen 

var en work-shop ledet av Pernille Ness.  

 

 

 

 

 

I etterarbeidet har Kristiansund 

kommune sammen med USH gått i 

spissen for å danne et tverrfaglig 

sammensatt «Etikkteam» som skal 

ivareta pådriverrollen ovenfor 

kommunes helse og omsorgsenheter. 

    Etikkteamet i Kristiansund kommune 
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ETIKKTEAM - HVA HAR VI GJORT? 

 

Etikkteamet er FORANKRET ved 

rådmannens strategiske ledergruppe i 

Kristiansund kommune. Kommunalsjef 

for helse og omsorg samt personalsjef 

er faste medlemmer av etikkteamet, og 

man arbeider ut fra et eget mandat. 

Målsetting er at alle kommunens 

områder kan bruke etikkmodellen som 

er etablert i helse- og 

omsorgstjenesten.  

              Helge Carlsen - kommunalsjef 

 

 

 

          Stephanie Helland - enhetsleder 

DOKUMENTASJON har vært viktig helt 

fra vi starter etikkteamet. Vi har 

dokumentert prosessen man og 

arbeidet som blir gjort i etikkteamet, 

ved blant annet referat, film og 

kommunes internavis. En av 

målsettingene våres er at vi skal ha fast 

spalteplass i internavisen. En annen 

målsetting er at vi får dokumentert 

kompetanseheving hos alle ansatte i 

helse- og omsorg, ved at man kurses i 

«Tvang helst ikke»
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ENGASJEMENT hos enhetsledere, 

avdelingsledere og medarbeidere i 

organisasjoner er så absolutt tilstede. 

Etikkteamet består av enhetsleder ved 

sykehjem, psykisk helse, tiltak psykisk 

utviklingshemmet, hovedverneombud, 

hovedtillitsvalgt og spesialkonsulent. 

Ved kick-off var det over 100 ansatte 

fra forskjellige enheter som deltok på 

workshop og fikk den første dosen 

etikk. Målsetting er at alle skal kunne 

delta på fagdager vi arrangerer. 

 

 

 

 

 

 

      Merete M. Sandvær - enhetsleder 

 

 

 

SYSTEMATIKK er et nøkkelord for å få til 

varige strukturer. Etikkteamet møtes 

systematisk, i begynnelsen hver 4. uke 

og nå hver 6. uke. Vi har en fast 

møteagenda og vi har skrevet mandat 

som er oversendt strategisk 

ledergruppe i kommunen. Målsetting er 

å opprettholde møtefrekvens og at man 

får en systematisk kompetanseheving 

hos alle ansatte.   

        Målfrid Mork - tillitsvalgt       
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VARIGE strukturer bygges ved 

systematikk, oppmerksomhet og 

kontinuitet. Målsetting er blant annet at 

alle prosjekt som initieres fra USH skal 

ha med et etisk perspektiv. Fra 

Kristiansund kommune sitt perspektiv 

så vil man ved etikkteamet være en 

forgjenger og modell for andre sektorer 

i kommunen.  

         Bernt Pedersen - enhetsleder 

 

 

 

  

 

 

BRUKERMEDVIRKNING skal etikkteamet 

være en pådriver for å få etablert gode 

og standardiserte rutiner for 

brukermedvirkning sammen med USH. 

Målsetting er at alle enheter skal 

arbeide med brukermedvirkning enten i 

form av brukerråd, pårørendemøter, 

pårørendesamtaler. Etikkteamet skal 

informere brukerrådet ved Rokilde 

sykehjem, og eventuelt innkalle 

brukermedlem derfra ved behov.  

 

 

               Nils Walseth – personalsjef 
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Etikkteamet er også tiltenkt en operativ rolle ved at man skal kunne dra på besøk til 

avdelinger som har sendt inn etikkplan, hvor vi gjerne vil etterspørre hvordan de har 

arbeidet, hva de har arbeidet med og om de opplever en kompetanse- og 

kvalitetsheving i yrkesutøvelsen. Man vil også kunne kontaktes ved veiledningsbehov 

o.l samt at det er mulighet for å informere for forskjellige 

avdelingsmøter/brukerråd/pårørendemøter om arbeidet vårt. 

FILM har blitt laget, en animasjon og en fotovideo. Begge viser prosess, progresjon og 

utvikling av etikkarbeidet i Kristiansund kommune.  

     

  

ETIKKARBEID I PRAKSIS 

 

FORANKRING av etikkarbeidet er hos den enkelte enhetsleder, avdelingsleder og den 

enkelte ansatte. Målsetting er at alle avdelinger skal ha en egen etikk-kontakt.  

 

ENGASJEMENT er hos både leder og ansatt. Alle avdelingene i helse- og omsorg har 

blitt oppfordret av kommunes etikkteam til å lage sin egen etikkplan. Det ble sendt ut 

fra etikkteamet en mal. Hovedmålet er at avdelingene selv skal sette sin egen 

målsetting, gjennomførings- og implementeringsplan. Det er totalt 7 av 12 enheter 

deltar i arbeidet. I dette arbeidet ble det belyst behov for en egen etikk-kontakt i 

avdelingene. Målsetting er at alle enheter i helse- og omsorg skal være deltakende.  

 

SYSTEMATISK arbeid blir gjennomført i de forskjellige enhetene. Ved at alle deltakende 

avdelinger har laget sin egen plan og målsetting, vil man sammen med forankring og 

varighet kunne skape varige strukturer for etikkarbeidet i de respektive avdelinger.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=MIuAWIUYH7w
http://www.youtube.com/watch?v=FVxQVxzGbNw
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VARIGHET vil komme ved at man arbeider systematisk med temaet. Samtidig vil jevne 

faglige påfyll sørge for en kompetanseutvikling. Det er ved flere avdelinger startet et 

kompetansehevende tiltak «Tvang helst ikke». Målsetting er at alle ansatte i helse- og 

omsorg skal gjennomføre kompetansehevende kurset «Tvang helst ikke». 

 

DOKUMENTASJON av arbeidet som blir gjort i avdelingene blir gjort, noen skriver 

referat, andre signerer i permer, avdelinger har sine forskjellige måte å dokumentere 

på. Målsetting er å få utarbeidet standardiserte skjema/rapporteringsmaler slik at man 

får systematisert dokumentasjonen. Samtidig så skal det etterstrebes å få etikk inn i 

elektronisk pasientjournal.  

 

BRUKERMEDVIKRNING skjer på forskjellige måter. Ved sykehjem skjer dette i 

brukerrådene, hvor man har flere faste møter i året og under samtale med pasient og 

pårørende. I tiltak for funksjonshemmet skal det gjennomføres en brukerundersøkelse, 

hvor brukerne blant annet skal spørres om de opplever en kvalitetsheving. Målsetting 

er at alle som arbeider med etikk skal også ha fokus på brukermedvirkning.  

 

 

Foto: Nikita Heggernes 
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I november 2013 satt Kristiansund kommune etikk på agendaen igjen, hvor man 

inviterte ansatte i helse- og omsorgstjenesten til en fagdag hvor man fikk inspirasjon 

fra avdelinger som arbeider med temaet, samt brukermedvirkning - når rollen er delt 

mellom det å være helsepersonell og privat person. Pernille Næss fra KS hadde fokus 

på brukermedvirkning og sosiale medier.  

 

ERFARINGSDELING 

Rokilde sykehjem, 2. etg er en skjermet avdeling for personer med demens. Avdelingen 

har over tid arbeidet med refleksjon over daglig praksis. Hver tirsdag har personalet 

avsatt refleksjonstid, hvor hvert team har ca 45 minutter til disposisjon.  

Refleksjonstiden brukes i hovedsak til etisk drøfting, som kan innebære opplevelser i 

hverdagen eller mer overordnede etiske spørsmål, for eksempel tillitsskapende tiltak 

overfor pasienter som ikke skjønner behovet for hjelp til personlig hygiene, etiske 

utfordringer i forhold til helsehjelp og tvang.  

 

 

Refleksjonene er også en arena for 

erfaringsutveksling, hvor man nyttiggjør 

seg andres gode erfaringer til for 

eksempel utfordrende pasientrelaterte 

situasjoner man blir stilt ovenfor. Dette 

bidrar til å utvide handlingsrepertoaret 

hos den enkelte ansatte, og sørger for 

bedre kontinuitet og kvalitet i tjenesten 

vi utøver.  
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Dale bo- og dagtibud, Smørsoppen bofellesskap har som mål å øke kompetansen til 

ansatte på området etikk, etisk refleksjon og brukermedvirkning.  Vi har opprettet 

etikk kontakt for boligen.  

Vi har en etikk perm i boligen hvor vi har logg på hvordan vi jobber med å styrke den 

etiske kompetansen våres. For å få størst mulig måloppnåelse har vi fått inn tiltakene i 

allerede etablerte møtevirksomheter som personalmøte og arbeidsteam. Vi bruker ks 

sine nettsider hvor vi har funnet ulike refleksjonskort og kortfilmer fra 

elæringsprogrammet etisk refleksjon.  Etikk håndboken ligger fremme i boligen. Vi har 

hatt ulike case på personalmøter som vi har jobbet i grupper for så å presentere i 

fellesskapet etterpå. Det har vært gode diskusjoner og morsomt. 

Det neste vi ønsker å prøve er etikk “postkasse” hvor vi ansatte kan legge case om 

etiske utfordringer vi har i vår hverdag som det settes fokus på personalmøte/ 

arbeidsteam for å få det enda nærmere vårt arbeid.  

 

I tillegg mener vi det å være åpen for å 

ta imot elever og studenter gir oss en 

mulighet til å veilede og tema etisk 

refleksjon oppstår naturlig. 

Videre har vi sett at når det nå er fokus 

på etikk og etiske dilemmaer viser det 

seg at det preger mye av vår hverdag på 

en naturlig måte. Vi har gode samtaler 

ubevisst som omhandler temaet ved for 

eksempel samtaler når vi kommer om 

morgenen og pauser.  
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«DIGNITY DAY» 

 

Rokilde sykehjem har blitt forespurt fra KS i deres «samarbeid om etisk 

kompetanseheving» om man vil være pilot på «Dignity day» innen eldreomsorgen. 

Rokilde sykehjem har alle avdelinger hatt kulturverter siden 2008. Disse har hatt en 

spesiell rolle i forhold til kulturtiltak i sykehjemmet og aktiv omsorg. Rokilde sykehjem 

og Pernille Næss fra KS ønsket å se kulturvertenes og etikkontakters rolle i en større 

sammenheng hvor resultatet av «Dignity day» ble transformert til «verdighetskafe».  

 

 

Foto: Pernille Næss, KS 

 

 

 

 

En verdighetskafe er sammensatt av 

både pasienter og personell, hvor man 

samles over en kopp kaffe i en uformell 

«setting». Det som er viktig er at 

personalet dyrker frem hva som har 

vært viktig i hver enkelt pasients liv – 

hva har hatt stor betydning og 

spørsmålet «hva er verdighet for deg?». 

For å sikre kontinuitet hos pasientens 

verdighetshistorier har alle fått utlevert 

en liten notisbok, som skal benyttes til 

enkle notater slik at man ikke er 

avhengig av hvem som er på jobb til 

enhver tid.  
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KOMPETANSEHEVING 

 

Etikkteamet har også søkt på kommunens interne kompetansemidler, som i første 

rekke skal brukes til ansatte for å heve deres kompetanse innen tvang og makt ved å 

gjennomføre «Tvang helst ikke». Etikk-kontakter på alle avdelinger har behov for en 

kompetanseheving innen etikk, slik at man blir trygg i sin utøvende rolle. Det er 

ønskelig med et fremtidig samarbeid med KS og Senter for medisinsk etikk (SME) for 

kurs og kompetanseheving av egne ansatte.  

 

INN I FREMTIDEN 

 

USH har også fått sekretariatsfunksjon til Kristiansund kommune helse- og omsorg sitt 

kvalitetsråd. Dette er en helt ny rolle, hvor man i skrivende stund har startet med 

mandatsutforming. Man ser helt klart at dette er en fordel for pådriver-, kvalitet- og 

kompetansehevingsrollen man har, da dette skaper grobunn til å danne en klinisk etisk 

komite (KEK) i kommunen, som skal arbeide sammen og på sidelinjen av kvalitetsrådet. 

Man ønsker et fremtidig samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) for å få 

etablert KEK.  

 

INNOVASJON er et satsningsområde i helsetjenestene. USH har fått et tilskudd fra 

prosjekt skjønnsmidler ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal til et bruker- og 

behovsdrevet tilbakemeldingssystem. Bakgrunn for prosjektet er at USH i vinter ble 

kurset i innovasjonsledelse, hvor man arbeidet med et prosjekt. Valget falt til slutt på 

et bruker- og behovsdrevet tilbakemeldingssystem. Rokilde sykehjem har over flere år 

arbeidet aktivt med brukermedvirkning, og man får tilbakemeldinger. Det man ofte 

opplever er at fra det tidspunkt man får tilbakemelding til man handler går det for lang 

tid. Det kan være av mange forskjellige årsaker, men i hovedgrunn tar det for lang tid. 

Samtidig kan man se dette i sammenheng med egen tilgjengelighet og 

brukervennlighet på for eksempel nettsider etc. Prototype utvikles nå ved kommunens 
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IT-avdeling, og man er i disse dager i dialog med Oslo Medtech for videre utvikling og 

samarbeid.  

 

 

 

         Skisse: Rokilde USH 
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HVA HAR VI OPPNÅDD? 

 

- Forankring av etikkteam i egen kommune 

- Godkjent mandat til etikkteamet 

- 7 av 12 enheter deltar med egne etikkplaner på avdelingsnivå 

- 150 av kommunens ansatte deltok på «vennlighet først og sist» 

- 100 av kommunes ansatte deltok på workshop med brukermedvirkning i fokus 

- Deltatt på konferanse i regi av USH og Fylkesmannen med innlegg om 

etikkarbeidet i Kristiansund kommune 

- Flere innlegg i kommunens internavis 

- Erfaringsdag høsten 2013  

- Nasjonal pilot på «Dignity day» 

- Nasjonal pilot i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen i innsatsområde 

brukermedvirkning 

- Innovasjonsarbeid i forhold til brukerdrevet tilbakemeldingssystem 

- Kompetanseheving av ansatte ved kursserien «Tvang helst ikke» 

- Etablert kontakt med Senter for medisinsk etikk for veiledning i forhold til 

oppstart klinisk etisk komite 

 

 

 


