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Gjennomføring og samarbeid  
 

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

og Stange kommune har hatt god aktivitet i 2022. Etter fire år med aktivitet er alle 

medlemmer godt kjent med metodikk for etikkdrøfting og møter blir gjennomført 

selv om ikke alle møter hver gang. 

 

Det gode samarbeidet med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitet i Oslo 

(UiO) har fortsatt også i år og det interkommunale Etikkrådet opplever dette som 

lærerikt og nyttig. Rådet får gode tilbakemeldinger på sine drøftinger, og alle 

Etikkrådet sine anonymiserte drøftingsreferater har blitt publisert på SME sine 

nettsider.   

 

Medlemmer i det interkommunale Etikkrådet har deltatt i SME sine arrangementer, 

blant annet sluttkonferanse for forskningsprosjektet «Etikk på tvers». Der rådets 

leder Hanne Hollekim holdt innlegg om «Hvorfor vi startet et interkommunalt 

etikkråd». Det interkommunale Etikkrådet er også blitt fremsnakket ved ulike 

arrangementer i forbindelse med at Etikknettverket i Innlandet mottok Etikkprisen 

2021.  

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. Rådets samlede kompetanse er god, men det kan i enkelte saker være 

behov for ytterligere juridiske råd/kompetanse, som da kan innhentes. Etikkrådet 

har i 2022 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 
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Åsa Serholt Jensen, Stange kommune, (sekretær)  

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

Møtevirksomhet 
 

Etikkrådet har avholdt 8 møter og har behandlet 9 saker. Etikkrådet har 

gjennomført to fulle saksdrøftinger der helsepersonell som berørte parter har 

deltatt. Etikkrådet sine møter er avholdt med fysisk oppmøte i alle de tre 

kommunene, samt noen digitale møter (se oversikt under).  

 

Mandag 24.1 kl.12.30-14.30 Teamsmøte 
 

Mandag 21.2 kl.12.30-14.30 Drøftingsmøte  
 

Mandag 21.3 kl. 12.30-14.30 Teamsmøte 
 

Mandag 25.04 kl. 12.30-14.30 Avlyst 

Mandag 23.05 kl. 12.30- 14.30 Avsluttende møte før sommeren 

 

Mandag 22.08 kl. 12.30-14.30 Drøftingsmøte  
 

Mandag 19.9 kl. 12.30-14.30 Teamsmøte 
 

Tirsdag 17.10 kl. 12.30-14.30 Avlyst 
 

Mandag 14.11 kl. 12:30 – 14:30  Møte 
 

Tirsdag 12.12 kl. 12.30 – 14.30 
 

Avsluttende møte før jul 

 

Henvendelser til Etikkrådet 
 

Etikkrådet har i løpet av året mottatt henvendelser og drøftet saker fra kommunale 

virksomheter der helsepersonell har vært sakseiere. Det interkommunale 

Etikkrådet har som mål å være til nytte for pasienter, brukere, pårørende, 

helsepersonell og andre. I våre kommuner er det over flere år etablert et 

systematisk etikkarbeid på klinisk nivå. Dette kan være årsak til at ikke flere saker 

meldes inn til rådet. Samtidig ønsker rådet å fortsette markedsføring i tjenestene 

og holde tett kontakt med aktuelle parter.  
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Økonomi 
 

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

Statsforvalteren, nå på bundet fond. Etikkrådet sine utgifter består hovedsakelig av 

møtehonorar lekperson, reiseutgifter, noe møtebevertning og 

kurs/kompetanseheving.  

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. 

Stange kommune har i tillegg dekket utgifter til 10 % stillingsressurs som sekretær.  

Påløpte kostnader i 2022 har vært kr 3404,48.   

 

 
 

 

 

 

 


