Kontaktinformasjon

På vegne av kommunene:
Stange kommune, informasjonssenteret.
Telefon
Epost

62 56 20 00
etikkradet@stange.kommune.no

Henvendelser besvares så raskt det lar seg gjøre. Bruk gjerne e-post.

Interkommunalt etikkråd
for helse- og omsorgstjenester
Har du behov for å drøfte et etisk problem eller etisk dilemma?
Ta kontakt - vi hjelper deg gjerne!

Løten kommune

ETIKKRÅDET er:

• et samarbeid mellom Løten, Ringsaker og Stange kommuner
• et supplement til det etikkarbeidet som kommunene ellers har i
helse- og omsorgstjenestene
• et forum som tar i mot henvendelser fra pasienter, brukere,
pårørende, helsepersonell og andre, og drøfter etiske
dilemmaer og utfordringer
• tverrfaglig sammensatt og består av 10 medlemmer med ulik
yrkesfaglig bakgrunn og kompetanse
• underlagt taushetsplikt

ETIKKRÅDETs bistand

Mange vanskelige situasjoner løses i hverdagen, men i enkelte
situasjoner oppstår det tvil om hva som er den beste løsningen.
Noen problemstillinger inneholder så utfordrende verdispørsmål at det
krever en bredere og uavhengig drøfting.
Etikkrådet jobber ut fra en modell basert på følgende trinn:
• Hva er det etiske problemet?
• Fakta i saken: hvem er de berørte parter og hvilke hensyn og
verdier er viktige for de ulike partene?
• Hvilke etiske verdier og prinsipper er aktuelle, og hvordan?
• Hvilke lover og retningslinjer er aktuelle, og hvordan?
• Hvilke aktuelle handlingsalternativer finnes?
Etikkrådet treffer ikke beslutninger om helsehjelp, har ingen
sanksjonsmyndighet og er ikke et klageorgan.

ETIKKRÅDET kan:
• på forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan
løses
• være et upartisk forum for å drøfte etiske problemer ut fra
partenes ulike perspektiver
• sikre at fakta og ulike faglige og menneskelige hensyn ivaretas
og drøftes på en bred, åpen og systematisk måte
• bidra med beslutningsstøtte for tjenestene
• bidra til bevisstgjøring rundt etiske problemer som har med
ressursbruk og prioritering å gjøre
• bidra til kvalitetssikring av arbeidet som gjøres i kommunale
helse- og omsorgstjenester i kommunene Løten, Ringsaker og
Stange

«Interkommunalt etikkråd for helse- og omsorgstjenestene i Løten,
Ringsaker og Stange kommune»
ble etablert 1.januar 2019, som landets første interkommunale
etablering.
Etikkrådet får veiledning fra Senter for medisinsk etikk ved
Universitetet i Oslo.

