
EKSEMPLER

Bør en gammel pasient med lungebetennelse  
få slippe behandling?

Bør pårørende kunne fotografere i en 
behandlingssituasjon?

Bør en bruker som ikke samarbeider  
miste retten til kommunal bolig?

Når det er en konflikt mellom pårørende  
og helsepersonell angående smertelindring  
– hva gjør du?

Helse og velferd

Etikkråd  

Helse og velferd

Etikkrådet kan gi råd om hvordan konkrete 
etiske problemer kan løses. Kontakt oss gjerne!

seksjon Helse 
og Velferd

KONTAKT 
Alle, både pasienter, brukere, 
pårørende og ansatte i seksjon 
Helse og velferd kan ta kontakt 
med etikkrådet. 

Etikkrådet kan også bistå  
med veiledning og/eller  
undervisning i etikk og  
systematisk etisk refleksjon.

Fredrikstad kommune, 
Servicetorget / tlf.: 69 30 60 00
e-post: etikkradet@
fredrikstad.kommune.no
 



HVA ER ETIKK?
Etikk er systematisk tenkning om hva som er moralsk godt, 
rett og rettferdig. Etikk i helse- og omsorgstjenesten handler 
om service og kvalitet og hvordan tjenesten bør være.

HVA ER ET ETISK DILEMMA? 
En valgsituasjon hvor det er vanskelig å finne fram til  
hvilken avgjørelse som er den rette. Det handler om  
vanskelige verdivalg eller motstridende interesser,  
hvor det kan være tungtveiende grunner til å velge minst  
to av handlingsalternativene. Det oppleves som galt  
uansett hva du gjør.

KONTAKT ETIKKRÅDET FOR:  
● å få en bred drøfting av en sak 
● å få klarhet i de etiske utfordringene 
● å få et «blikk utenfra»
● å være bedre rustet i liknende saker i framtiden
● å få råd om en beslutning
● å lære av en vanskelig sak
● å få klarlagt hvilke verdier som står på spill
● å finne ut om det er en sak for etikkrådet 

ETIKKRÅDET SKAL
● fremme samtale og refleksjon om etiske spørsmål  

og dilemmaer
● på forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske  

utfordringer kan løses, og være et forum der  
tjenestemottakere, pårørende og helsepersonell  
kan få drøftet slike spørsmål i forkant eller etterkant

● bidra til bevisstgjøring om etiske spørsmål som  
har med ressursbruk og prioritering å gjøre. 

● bidra til at tjenestemottakeres og pårørendes møte 
med tjenesten blir best mulig. 

ETISK REFLEKSJONSMODELL 
Senter for medisinsk etikk (SME) ved universitetet i Oslo  
har utviklet en modell for drøfting av etiske spørsmål.
Etikkrådet bruker SME - modellen i drøftingen for å sikre  
en bredde og grundig behandling av saken.

Aktuelle spørsmål: 
● Hva er det etiske spørsmålet? 
● Hva er fakta i saken?
● Hvem er de berørte parter, 
 og hva er deres syn og interesser?
● Hvilke etiske prinsipper og verdier er aktuelle, 
 og hvordan?
● Hvilke lover og retningslinjer er aktuelle, og hvordan?
● Hvilke aktuelle handlingsalternativer finnes?


