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Aktiviteter høst 2014 (juni - oktober):
Etikkseminar/fagdag/nettverk (1009 deltakere fra 20 kommuner)

• Osterøy (60 stk) – kickoff
• Rennebu (95 stk) – kickoff
• Eigersund (150 stk) – kickoff
• Lindås (200 stk) – kickoff
• Meland (150 Stk) – etikkdag
• Bardu, Målsev og Lavangen (30 stk) – kickoff
• Time (70 stk) – kickoff
• Andebu (60 stk) – kickoff
• Re (30 stk) – kickoff
• Aremark (44 stk) – kickoff
• Hamar, Lillehammer, Ringsaker, Tynset, Elverum, Stange og Os (60 stk) –

etikkdag
• Bjerkrheim –kickoff (50 stk)



Aktiviteter høst 2014 (juni - oktober):
Lokale metodekurs 223 deltakere fra 8 kommuner):

• Metodekurs samling 2 og 3 for Sandefjord, Stokke og Larvik  (50 stk)
• Metodekurs samling 1 og 2 for Kristiansund (63 stk)
• Metodekurs samling 3 for Overhalla, Namsos og Fosnes (50 stk)
• Metodekurs (kun 1 samling) for Arendal (60 stk)



Kurs i metoder og verktøy for etisk 
refleksjon, pulje 7 (147 deltakere fra 32 
kommuner):
• Bergen: 43 deltakere fra 9 kommuner
• Oslo: 71 deltakere fra 16 kommuner
• Trondheim: 33 deltakere fra 7 kommuner

• Meget gode evalueringer på alle tre kurs!



Annet:
• Prosjektrapporten fra Utviklingssenteret for sykehjem i

Nordland (pulje 4) «Jeg ser det og husker – jeg gjør det 
og forstår» er kommer på pensum på 
sykepleierutdanningenv/Høgskolen i Nesna



Planer høst 2014 (november –
desember):
• Etikkdager/fagdager/nettverk:

• Metodekurs samling 1 for Egersund, Bjerkrheim og Time (11.11)
• Innlegg på Interkommunalt fagnettverk Lindring i Vest Agder (12.11)
• Metodekurs samling 3 Kristiansund (13.11)
• Etikkdag Lindesnes kommune (14.11)
• Innlegg og prosess for demensnettverk i Trøndelag Stjørdal, Leksvik og Levanger (17.11)
• Nettverk for etikk-veiledere i deltakerkommuner i Akershus, arrangeres i samarbeid med 

Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Bærum kommune (19.11)
• Kurs i kulturanalyse i Trondheim kommune (28.11)
• Konferanse for kommuner i Helse-Fonna i regi av Bjørgene bo- og utviklingssenter 

Haugesund, Tysvær, Suldal, Vindafjord kommuner. Tema: Lederdilemma og 
organisasjonskultur (prosjektet gitt 50 000,- i støtte til dette, jf. st.gr.vedtak fra 28.05.14). 
(05.12)



Planer høst 2014 (november –
desember):

Utdeling av Etikkprisen 2014:

• Den 18.desember kl.08.30-11.00

• Prisen deles ut av helse – og omsorgsminister Bent Høie og styreleder i 
KS Gunn Marit Helgesen

• Erling Bonde holder faglig innlegg fra kl.10.00-11.00 om å være 
pårørende til en person med demenssykdom

• Påmelding til cne@ks.no innen den 10.desember



Årets nominerte til Etikkprisen er:

• Haugesund kommune

• Private ideelle organisasjoners interesseforening 
i Bergen (Bergen 2) 

• Klinisk etikk-komité 2 (KEKK 2), Oslo kommune, 
Sykehjemsetaten



Utarbeidelse av refleksjonsverktøy 
knyttet til ledelse:

• Oppdraget gitt til Drammen kommune som samarbeider med Tom Eide i 
utarbeidelse av verktøyet

• Utarbeidelsen av verktøyet sees som en forlengelse av Etikkhåndboka og 
kapittelet om etisk lederskap. 

• Kommunen har et pågående prosjekt, «DREAM – etikk, arbeidsflyt og 
medarbeiderskap». Sentralt i dette prosjektet er å identifisere etiske og 
organisatoriske utfordringer knyttet til ledelse og endringsprosesser med tanke 
på å skape økt verdi for brukere og pasienter.

• Verktøyet vil inneholde lett etikk-teori og ledelsesteori, og kobles mot 
organisasjonsetikk

• Verktøyet vil også inneholde en case-samling av lederdilemmaer



Filmatisering av «Torbjørn»:
• Produsent Arild Aasen har på oppdrag fra prosjektledelsen utarbeidet en rapport 

med anbefalinger knyttet til filmatisering av stykket. Han har vurdert «TV-teater 
konseptet» og «Kortfilm konseptet».

Han anbefaler følgende:
• Å spille inn stykket som en kortfilm (varighet ca. 30-35 min):
– Historien om Torbjørn filmes på den lokasjonene de ulike scenene er ment å 

skulle foregå på, med nødvendige rekvisitter og med ulike skuespillere i de 
forskjellige rollene.

– Vil kunne oppnå en god kommunikasjon med seerne.
– Det er mulig å presentere temaet på en måte som er tilstrekkelig profesjonell og 

troverdig.

• Vi jobber nå med å få en avtale på plass med aktuelle produksjonsselskap, 
forfatter Morten Lorentzen m.fl. 

• Tar sikte på å starte filmatiseringen på nyåret
• Styringsgruppe bestående av Gry C. Aarnes (KS), Ellinor Bakke Aasen (USHT 

Vestfold), Ingvild Svendsen (Larvik kommune) og representant fra Fylkesmannen 
i Vestfold.



Sluttevaluering av prosjektet v/Norut:
• Norut ble overrasket over omfanget av informasjon i status- og 

sluttrapporter fra deltakerkommunene, og har brukt langt mer tid 
på dokumentanalyse enn det som er presentert i deres tilbud. 
Det positive er at det er mye nyttig informasjon her, til å besvare 
evalueringsspørsmålene.

• Har gjennomført intervju med 5 representanter fra 
styringsgruppen.

• Skal gjennomføre intervju med prosjektledelsen 12.-13. januar 
2015.



Avrunding/avslutningsmarkering 2015 

• Sted: 
– Hotell Bristol, Oslo. 

• Dato: 
– den 25.11.15 (avrundings- /avslutningskonferanse for 

etikkprosjektet i regi av prosjektledelsen i KS)
– den 26.11.15 (konferanse om etikk innen psykisk 

helsevern i regi av SME)

• Prosjektledelsen i KS vil altså ha ansvar for den 
25.11.15 og SME den 26.11.15. 



Endringer i prosjektledelsen fra 01.01.15
– Leni Klakegg frikjøpt i 20% fra Flora kommune ut 

2015
– Hanne N. Hollekim frikjøpt i 20% fra Stange 

kommune ut 2015
– Gerhard Heilmann frikjøpt i 20% fra Bærum  

kommune t.o.m. 01.03.15
– Lars Helge Myrset frikjøpt i 20 % fra Tasta sykehjem 

ut 2015
– Gry C. Aarnes 100% engasjement ut 2015
– Christine N. Evensen slutter i KS 31.12.14


