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Stange kommune     

 

 

 

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden  

av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og med 45  

minutters kjøretid til Gardermoen.  

Stange er en kommune i vekst og nærmer seg 20.000 

innbyggere 
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RÅDMANN 
3 KOMMUNALSJEFER 

 
OPPVEKST 

 
•9 barneskoler 

 
•3 ungdomsskoler 

 
•1 opplærings- og aktivitetssenter 

 
•1 barnehagevirksomhet     
• 9 kommunale 
• 10 private 
• 3 private familie- 
• 1 åpen- 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

HELSE OG OMSORG 
 
• Helsetjenester i hjemmet 
 
• 2 helse og omsorgssentre 
(sykehjem) 114 + 48 plasser 
 
• Tjeneste for funksjonshemmede 

•13 bofellesskap 
 

• 1 bofellesskap tilpasset mennesker 
med fysisk funksjonshemming  
 
• Helse og rehabiliteringsavdeling 
 
• Barn og familie 
 
• NAV 
 
 

 
 
 

 
 

SAMFUNNSUTVIKLING 
 
• Plan -, bygg- og 
oppmålingsavdeling 
 
• Landbrukskontor 

 
• Kommunalteknisk avdeling 

 
•Eiendomsavdeling 

 
•Jus / politisk sekretariat 

 
• Kultur- og fritid 

 
 
 

 
 

HR/Organisasjons- 
og informasjonsavdeling 

Økonomi- og 
administrasjonsavdeling 
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Etikk i helse- og omsorgstjenesten handler om service og kvalitet, 

- hvordan tjenestene bør være 

 

• God ledelse som legger til rette for god etisk praksis 

• Holdninger, verdier og ferdigheter hos den enkelte medarbeider 

• Organisasjonskulturen som helhet 

• De mange enkeltvalg som gjøres hver dag i praksis, om hvordan 

den enkelte medarbeider bør handle for å gi best mulig 

helsehjelp og ivareta utsatte brukeres integritet, verdighet og 

behov for trygghet. 

    Aadland og Eide 2012 
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Etikk og kvalitet 

    

  

 Et viktig poeng er å se på etikkarbeidet som en naturlig del av 

arbeidet som drives i kommunens ulike sektorer, noe som 

innebærer at etikkarbeidet ikke skal være et formål i seg selv, men 

et viktig verktøy for å stadig forbedre kvaliteten på arbeidet, endre 

organisasjonskulturen, heve brukertilfredsheten med mer. Resultater 

og effekter av etikkarbeidet vil da kunne reflekteres i virksomhetens 

prestasjon som helhet…. 

 

 

      
Fra forskningsrapporten fra Oxford Research ”Etikk i det daglige: Evaluering av  

etikkarbeidet i to storbykommuner” – Bergen og Stavanger 2012. 
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Etikk er ikke noe vi skal drive med ved siden av alt det 

andre vi gjør. Etikk ER i alt vi gjør 
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Det dreier seg om å se på faglige og 

organisatoriske utfordringer med etikkbrillene 

på 



 

 

Helse og omsorgstjenestene er 

 

på full fart framover….. 
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 Så derfor…. 

 

 

 

 

 

 

 

Det er en langt mer krevende øvelse å vente med disse til  

målflagget for planarbeidet vaier i vinden, - se seg tilbake  

etter at alle premissene for planene er lagt. 
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Kloke etiske vurderinger er nødvendig 

i jakten på de nye løsningene på 

fremtidens omsorgsutfordringer. 

 

Derfor viktig å gjøre etiske refleksjoner 

og vurderinger allerede fra start i 

planarbeidet.  
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Konkrete tiltak 

• Kick off med etikk som tema 

 

• Etisk refleksjon som arbeidsmetodikk i arbeidsgruppene 

 

• Etikkteateret ”Torbjørn” i kommunestyremøte med etisk 

refleksjon i grupper 

 

• Etikkkaféer 
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• Brukerperspektiv i målsetninger i planen 

 

• Vektlegging av etisk refleksjon som et av  tiltakene for å  

kunne få til den holdningsendring vi ser er helt  

nødvendig for å endre fokus: 

 

”What’s the matter with you?” 

 

”What matters for you?” 

 

• Etisk refleksjon i lederopplæring og som metodikk i  

 lederveiledning 

 

 

12.11.2014 


