
 

28.11.2019 
 
ETISK REFLEKSJON  

– KOMPASS FOR 

HELSEPERSONELL I ULENDT 

TERRENG 
 

Fagdag i etikk 

Dagen består av aktuelle temaer knyttet til 

etikk i helse- og omsorgstjenestene, 

erfaringsdeling og etikkverksted.  

 

Forelesere med spennende ting på hjertet:  

                                                      
Einar Øverenget     Øyvind Kirkevold   Christine H Sørlie 

 Målgruppe:  

Ansatte i kommunale 

helse- og 

omsorgstjenester i 

Hedmark 

 

Sted:  

Scandic Ringsaker 

 

Pris: 300, -  

inkludert lunsj. 

 

Påmeldingsfrist: 

1.november 2019  
 

 

PÅMELDING:  

https://docs.google.com

/forms/d/e/1FAIpQLSfX

khDgEvHjSs4OkWf7re79

XN5-

1i6cAhUXBUCEjfMk5Dfi

Ng/viewform 

 

 

 

[Legg til mer flott 

informasjon her!] 

 

[Du har plass til 

mer her!] 

 
ARRANGØR: 

Etikknettverket for helse- 

og omsorgstjenester i 

Hedmark i samarbeid med: 

Fylkesmannen i Innlandet, 

Utviklingssenter for 

sykehjem og hjemme-

tjenester i Hedmark og 

 KS - Samarbeid om etisk 

kompetanseheving 
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HOVEDFORELESERE: 

 

Einar Øverenget er en av Norges mest anerkjente filosofer, 

en ettertraktet foredragsholder og forfatter. Han har en 

doktorgrad i filosofi fra Boston College, var opprinnelig med 

på å danne Humanistisk Akademi i 2000 og er i dag professor 

i filosofi ved Høgskolen i Innlandet.   

Einar har som fokus å gjøre filosofi mer tilgjengelig for folk 

flest. Han har lenge vært husfilosof i Nitimen og på God 

Morgen Norge, og er også fast spaltist i Dagbladet Magasinet. Han gir oss et dypere 

innblikk i spørsmål knyttet til etikk, verdier og kulturutvikling.  

 
 
 

Øyvind Kirkevold er sykepleier, dr.philos. i 2005 med en 

avhandling om bruk av tvang og overvåkning i institusjoner 

for eldre. Han er professor ved institutt for helsevitenskap ved 

NTNU Gjøvik, assisterende forskningssjef ved Nasjonal 

kompetansetjeneste for aldring og helse og forsker ved 

alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet.  

Øyvind har sittet i utvalget som har jobbet med NOU 2019: 

14; Tvangsbegrensningsloven - et forslag til felles regler om 

tvang og inngrep uten samtykke i helse- og 

omsorgstjenesten. Denne dagen vil Øyvind vil snakke 

om CRPD - menneskerettigheter for personer med nedsatt 

funksjonsevne. 

 

 

Christine Haga Sørlie er utdannet hjelpepleier og prest med 

videreutdanning i sjelesorg, demens og frivillighets-

koordinering. Hun har jobbet som pleieassistent, hjelpepleier, 

menighetsprest og sykehjemsprest. Nå er hun leder for 

satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS. Denne 

dagen vil hun fortelle om hvilken betydning etisk refleksjon 

og verdibevissthet har for kvalitet, trivsel og samhandling. 

Christine er også aktivt med i etikkverkstedet etter lunsj. 

 

 


