
 

 

Forslag til revidering av vedtekter - Rådet for sykepleieetikk sender sak til 
Landsmøtet 2015 
 
Rådet for sykepleieetikk sender sak om forslag til revidering av vedtekter til Forbundsstyret for 

behandling, slik at de kan forberedes til landsmøtet for endelig avgjørelse. 

 
Rådet for sykepleieetikk har i løpet av siste landsmøteperiode sett behov for revidering av mandat og 

noe språkvask av Rådets vedtekter. Språkvasken bærer preg av en mer gjennomgående begrepsbruk 

som er i samsvar med etikken. Vi har i tillegg lagt til et ekstra punkt under saksbehandling i Rådet.  

 

 
Eksisterende mandat: § 9 RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK 
A. Mandat 
Rådet for sykepleieetikk skal: 

1. Overvåke og fremme etisk standard i sykepleiepraksis og -utdanning. 

2. Behandle saker og avgi uttalelser om etiske spørsmål som bringes inn for Rådet, 

    eller som Rådet selv tar initiativ til. 

3. Være høringsinstans og påvirke saker av etisk karakter internt i NSF. 

4. Fremme etisk refleksjon og diskusjon internt i NSF. 

5. Bidra til å styrke helsetjenestens generelle verdibevissthet. 

6. Påvirke den offentlige debatt i saker av etisk karakter. 

 

Forslag til nytt mandat: § 9 RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK 
A. Mandat 
Rådet for sykepleieetikk er et uavhengig og rådgivende organ og skal: 

1. Fremme etisk standard i sykepleiepraksis og -utdanning. 

2. Drøfte saker og avgi uttalelser om etiske spørsmål som bringes inn for Rådet. 

3. Være høringsinstans og påvirke saker av etisk karakter internt i NSF. 

4. Fremme etisk refleksjon og drøfting internt i NSF. 

5. Bidra til å styrke helsetjenestens generelle verdibevissthet. 

6. Ta initiativ og påvirke den offentlige debatt i saker av etisk karakter. 

 

Begrunnelse for revidering av mandat 

«et rådgivende organ»: 

Innledningsvis i mandatet så har vi føyd til at vi «er et rådgivende organ». Rådet for sykepleieetikk 

ønsker å presisere at vi er et rådgivende organ i motsetning til et klage- eller doms organ. Et klage- 

eller doms organ (slik som Rådet for legeetikk) behandler stort sett klager på personell. Slike klager 

kan være f.eks. være at kollegier/pårørende/pasient mener at de faglige vurderinger eller tiltak som 

er gjort er faglig uforsvarlig men det kan også være at helsepersonell har opptrådt utilbørlig eller 

oppført seg med mangelfull «folkeskikk».  

Rådet for sykepleieetikk har lang erfaring med å være et rådgivende organ. Vi drøfter som oftest 

saker der sykepleiere eller andre står i vanskelige pasientsituasjoner/dilemmaer, og ønsker råd og 

veiledning om hvordan de burde ha handlet. I disse sakene bidrar Rådet ofte med råd om hvordan 

man kunne ha handlet i liknende situasjoner.  



 

 

Noen ganger er det sykepleiere men også pårørende som henvender seg til oss med en klagesak som 

vi mener bør sendes Helsetilsynet el. og da gir vi råd om det. Det er sjelden at Rådet avviser saker. I 

saker hvor innsenders ønske er en domsavsigelse, klargjør Rådet dets rådgivende funksjon og bidrar 

med en etisk drøfting av saken. Vi ser det derfor som viktig at det er nedfelt i mandatet at vi er et 

rådgivende organ og ikke et klageorgan, slik at vi ved henvendelser der dette er aktuelt, kan vise til 

mandatet. 

Overvåke: 

Rådet for sykepleieetikk oppfatter begrepet «overvåke» som et negativt ladet begrep. Det kan 

oppfattes som om man driver med etterretning i det skjulte og det gir negative assosiasjoner. Vi 

ønsker derfor å fjerne ordet og starte setningen med: Fremme etisk standard……………  

Punkt 6: 

Det siste som vi ønsker revidert er av språklig karakter. Vi har fjernet siste del av setningen i punkt 2, 

pga. tung setningsoppbyggelse «ta initiativ» til er tilføyd i første del av punkt 6, der vi synes at det 

hører hjemme. 

 
D. Saksbehandling 
 
Eksisterende tekst under saksbehandling:  
Rådet for sykepleieetikk: 

1. Skal utøve sitt mandat med utgangspunkt i Yrkesetiske retningslinjer for 

sykepleiere, ICNs kodeks for sykepleiere, kollegiale bestemmelser for NSFs medlemmer og etiske 

føringer for helsetjenesten generelt. 

2. Skal sikre habilitet og konfidensialitet i alle saker som bringes inn for Rådet. 

3. Skal avgi innstilling til forbundsstyret, dersom Rådet mener det er grunnlag for 

eksklusjon eller suspensjon av et medlem som har opptrådt i strid med NSFs yrkesetiske 

retningslinjer. 

4. Skal føre protokoll over saksbehandling og vedtak. 

5. Avgjør selv for hvem og på hvilken måte dets uttalelser skal bekjentgjøres. 

Fortrolige protokoller og dokumenter skal ikke være tilgjengelig for andre enn Rådets medlemmer og 

sekretær. 

Vedtak i Rådet er gyldig når det er fattet med minst 6 stemmer. 

Forslag til ny tekst under saksbehandling:  
Rådet for sykepleieetikk: 

1. Skal utøve sitt mandat med utgangspunkt i Yrkesetiske retningslinjer for 

sykepleiere, ICNs kodeks for sykepleiere, kollegiale bestemmelser for NSFs medlemmer og etiske 

føringer for helsetjenesten generelt. 

2. Skal sikre habilitet og konfidensialitet i alle saker som bringes inn for Rådet. 

3. Hvis det er behov for å få kjennskap til berørte parters syn og interesser i saken, skal det 
innhentes samtykke fra innsender av saken, før andre berørte parter kontaktes.  
4. Skal drøfte, belyse og gi råd til forbundsstyret, dersom Rådet mener det er grunnlag for 

eksklusjon eller suspensjon av et medlem som har opptrådt i strid med NSFs yrkesetiske 

retningslinjer. 

5. Skal føre protokoll over sak og saksgang. 
6. Avgjør selv for hvem og på hvilken måte dets uttalelser skal bekjentgjøres. 



 

 

Fortrolige protokoller og dokumenter skal ikke være tilgjengelig for andre enn Rådets medlemmer og 

sekretær. 

Beslutninger i Rådet er gyldig når det er fattet med minst 6 stemmer. 

 

Begrunnelse for punkt 3. i saksbehandling 
 
3. Hvis det er behov for å få kjennskap til berørte parters syn og interesser i saken, skal det 
innhentes samtykke fra innsender av saken, før vi kontakter involverte parter andre. 

 

Yrkesetikken bygger på tre grunnpilarer: Faglig forsvarlig -, juridisk tillatt- og etisk god praksis. Vi vet 

at begrepene overlapper og har grenseganger mot hverandre. Ofte når en tenker på faglig 

forsvarlighet har man implisitt også vurdert det juridiske og det etiske. De tre begrepene er hentet 

fra hvert sitt fagfelt med ulike kulturer, tradisjoner og prinsipper.  

Kontradiksjonsprinsippet 

Kontradiksjonsprinsippet er et viktig juridisk prinsipp som legger til grunn at partene i en sak har rett 

til å uttale seg, og til å bli kjent med hva eventuell annen part i saken hevder, før dom blir avsagt. 

Forklaringen er: at en påstand og dens negasjon kan ikke begge være sanne samtidig og i samme 

henseende. Det betyr at om en negasjon blir hindret tilført saken, så er kontradiksjonsprinsippet ikke 

fulgt. Kort fortalt betyr dette at alle som har innsigelser mot en sak, skal kunne komme frem med 

den. Hvis det kontradiktoriske prinsipp ikke er ivaretatt kan man umulig være sikker på at en 

avgjørelse er riktig. En dom blir annullert ved minste fravik av retten til kontradiksjon. I en sak der det 

avsies en dom skjønner man at det er viktig at et slikt prinsipp blir fulgt.  

Etikkdrøfting 

Den tyske filosofen Jürgen Habermas har en sentral plass i Rådets etikkdrøftinger. Diskursetikkes 

ideal er at alle som blir berørt av en beslutning ideelt sett også bør være med å drøfte beslutningen. 

De bør gi sin tilslutning til valget som tas og de verdier/prinsipper som ligger til grunn for valget.  

 

Så lenge det ikke finnes noen «etikk fasit» som enkelt og greit lar seg lese ut av etiske teorier er det 

ønskelig at våre råd er fundert i flest mulig relevante opplysninger. Derfor er Rådets erfaring at det 

enkelte ganger har vært behov for å få kjennskap til hvordan berørte parter ser på saken. Rådet ser 

det derfor hensiktsmessig at vi i enkelte saker gis mulighet for kontradiksjon og det bør være en del 

av saksbehandlingen.   

 

Selv om dette idealet kan være ønskelig for Rådet, må det vurderes i hvert enkelt tilfelle. Rådet for 

sykepleieetikk har alltid vært og må kunne være en fortrolig adresse som sykepleiere kan henvende 

seg til, uten å være redd for at identiteten skal røpes. Det informerte samtykke og konfidensialitet er 

sentrale etiske prinsipper som Rådet legger til grunn i sitt arbeid. 

 


