
 

 

Fra: Martin Frank Olsen [mailto:Martin.Olsen@vestreviken.no] 

Sendt: 7. mai 2015 14:10 

Til: Linda Lavik 

Emne: NSF's landsmøte 2015 - Forslag til landsmøtesaker 

Til NSF Fylkeskontor i Buskerud! 

Jeg ser av kunngjøringen for NSFs Landsmøte 2015 at medlemmer som ønsker å fremsende saker 

til landsmøtet, må oversende disse til sitt fylkeskontor med nødvendig begrunnelse/utredning og 

forslag til vedtak innen 30.april 2015, for at fylkeskontoret skal kunne overholde frist for 

videresending. Jeg har dessverre oversittet denne frist, men prøver likevel å oversende, siden 

fylkeskontorets frist for oversendelse til Forbundsstyret er 10. mai. Dersom ikke dette kan 

innvilges, aksepterer jeg selvsagt dette, men da er Fylkeskontoret gjort kjent med forslagene. 

Begge gjelder vedtektsendringer. 

Sak B 

Rådet for sykepleieetikk - forslag til vedtektsendring. Det fremgår av NSF's vedtekter §9 Rådet for 

sykepleieetikk avsnitt D, 3. ledd at Rådet: "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." Innstillinger fra ethvert organ innen rammen av NSF der 

enkeltmedlemmer anses å ha handlet i strid med vedtekter og etiske retningslinjer må basere seg 

på etterrettelige vurderinger, herunder at enkeltmedlemmet som anses å ha handlet i slik strid, 

skal ha anledning til å uttale seg om sitt syn på det fremstilte saksforhold, jfr. prinsippet om 

kontradiksjon innen jussen. Det er Forbundsstyret som kan beslutte eksklusjon eller suspensjon, 

og beslutningen må bygge på ryddige og demokratiske prinsipper, slik at saksbehandlingen i denne 

type saker også anbefaler vedtak hvor den som anses å ha brutt et prinsipp har fått anledning til å 

uttale seg på selvstendig grunnlag. 

 

Forslag til vedtak 

NSF's vedtekter §9 Rådet for sykepleieetikk avsnitt D, 3. ledd endres til at Rådet: "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. I innstillingen skal 



 

 

medlemmet som anses å ha handlet i slik strid ha hatt anledning til å uttale seg om det fremstilte 

saksforhold." 

 

Med vennlig hilsen 

Martin F. Stolzenbach Olsen 
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