
 

 

Til alle etikk-kommuner. 

 

Prosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har gått fra å være et prosjekt til å bli en 

satsing.  Ledelsen og veiledningsgruppen har i den første måneden etter dette skiftet forsøkt å jobbe 

frem en ny retning for etikk-satsingen og samtidig ta med oss det som kommunene har rapportert 

om fungerte godt i det gamle prosjektet.  

Etikksatsningen består nå av et team innad i KS bestående av Torun Risnes, Sigrid Askum og Kristin 

Sørensen og tre frikjøpte veiledere i 20 % fra forskjellige regioner i Norge. Veilederne er: Leni 

Klakegg, Lars Helge Myrset og Hanne Norum Hollekim. Kristin Sørensen er ansatt som satsingens 

prosjektkoordinator frem til 01.07.16, og vil fungere som kontaktperson ut mot kommunene. Ta 

kontakt med henne for små og store henvendelser Kristin.Sorensen@ks.no 

Etikksatsingen kommer til å inngå et tettere samarbeid med SME (Senter for medisinsk etikk) ved 

Universitetet i Oslo. I disse dager jobber vi med hvordan dette samarbeidet vil bli utformet. Med ulikt 

ståsted tror vi at vi sammen skal få til et godt faglig og kreativt opplegg som vi håper vil videreutvikle 

både etikksatsingen og etikk-kommunene. 

Etikksatsingen skal fortsette å tilby lokale kurs og fagdager i etisk refleksjon ute i kommunene.  

Veiledningsgruppen ønsker å ha en god dialog med kommunene slik at dagen kan tilpasses den 

enkelte kommunes behov. Ta kontakt med prosjektkoordinator Kristin Sørensen for videre 

forespørsler. 

Pr i dag er det uvisst om det blir satt i gang nytt puljeopptak eller løpende opptak for kommuner som 

ønsker å bli en del av satsingen. Siden vi foreløpig ikke har planlagt nasjonale og regionale kurs i 2016 

og ikke vet hvor mye midler vi har til rådighet til å støtte lokale prosjekt i en oppstartsfase, er det 

hensiktsmessig at interesserte kommuner sender en mail til Kristin Sørensen og så vil disse bli 

kontaktet når det foreligger mer informasjon.   

Etikkprisen vil fortsatt være en del av etikksatsingen. Mer informasjon om dette vil komme senere i 

vårhalvåret. 

2016 blir en ny vei for «Samarbeid om etisk kompetanseheving». Vi vil holde dere oppdatert via 

internettsiden vår: http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/etisk-kompetanseheving/ 

På satsingens facebookside vil det også bli gitt beskjed når ny informasjon kommer på internettsiden. 

Siden blir sjekket daglig og vil være en enkel måte å ha en dialog med oss i satsingen. Her er link til 

facebooksiden: 

https://www.facebook.com/etiskkompetanseheving/?ref=aymt_homepage_panel 
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Viktig informasjon vil selvfølgelig bli sendt ut pr mail. Hvis det har skjedd endringer knyttet til navn på 
kommunenes kontaktpersoner, blir vi glade for å få de nye mailadresser slik at informasjonen 
kommer frem. Prosjektkoordinator Kristin Sørensen har ansvar for dette. 
 

Vi i «Samarbeid om etisk kompetanseheving» ønsker dere alle en fin vår og gleder oss til å følge det 

viktige etikkarbeidet dere gjør i deres kommuner! 

 

Med vennlig hilsen 

 

Kristin Sørensen, 

Prosjektkoordinator. 

 

 

 

 

 

 


