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Landsmøtet Norsk Sykepleierforbund 

Forslag om endring i prinsipprogram og retningslinjer relatert 
til begrepet faglig forsvarlighet 
 

Begrunnelse 
- I lovtekst er begrepet «omsorgsfull hjelp» sidestilt med «faglig forsvarlig». Vi mener denne 

tosidigheten også bør gjenspeiles i NSFs prinsipprogram. Om Landsmøtet vedtar det foreslåtte 
endringsforslaget eller deler av det bør det resultere i følgeendringer i NSFs retningslinjer.  

- Faglig forsvarlighetsbegrepet i klinisk- og juridisk praksis forstås i dag til å ha hovedvekt på 
medisinsk faglig forsvarlig hjelp. 

Endringsforslag 
1) NSFs prinsipprogram:  

a) Sykepleietjenesten: «sykepleiere skal sikre høy etisk og faglig standard på tjenestetilbudet - 
sykepleie må organiseres og utøves på en effektiv og faglig forsvarlig måte. Det må være samsvar 
mellom utdanning, kompetanse og ansvar» 

 Forslag til endring a): «Sykepleiere skal sikre høy etisk og faglig standard på 
tjenestetilbudet. Sykepleie må organiseres og utøves i tråd med faglige, etiske og juridiske 
normer for faglig forsvarlig/omsorgsfull hjelp. Det må være samsvar mellom utdanning, 
kompetanse og ansvar.  

 Forslag til endring b) «Sykepleiere skal sikre høy etisk og faglig standard på 
tjenestetilbudet. Sykepleie må organiseres og utøves i tråd med faglige, etiske og juridiske 
normer for faglig forsvarlig/omsorgsfull hjelp. Det må være samsvar mellom utdanning, 
kompetanse og ansvar. Der usikkerhet om faglig forsvarlig/omsorgsfull hjelp erfares, må 
sykepleiere rapportere hendelsen til ledelsen». 

2) Retningslinjer for NSF: 
a) Grunnleggende roller for de enkelte nivåer i organisasjonen. Virksomhetsnivå: Tillitsvalgtes 

hovedoppgave, strekpunkt to: «Ivareta løpende kontakt med nærmeste leder (representant for 
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arbeidsgiver) i forhold til ansattes arbeidsoppgaver, arbeidstid (herunder bemanningsplaner og 
turnus), faglig forsvarlighet/avviksmeldinger, kompetanse-/fagutvikling, ferielov, arbeidsmiljø, 
ansettelsesprosesser og lønn». 
 Endring. «Ivareta løpende kontakt med nærmeste leder (representant for arbeidsgiver) i 

forhold til ansattes arbeidsoppgaver, arbeidstid (herunder bemanningsplaner og turnus), 
faglig forsvarlig/omsorgsfull hjelp, avviksmeldinger, kompetanse-/fagutvikling, ferielov, 
arbeidsmiljø, ansettelsesprosesser og lønn». 

3) Grunnleggende roller for de enkelte nivåer i organisasjonen. Virksomhetsnivå: Hovedtillitsvalgte og 
foretakstillitsvalgte. Lokal nivå: Fylkesleddet. Sentralt nivå. 

 Nytt strekpunkt. Initiere til diskusjon og dialog i flere tjenestenivå relatert til normer for 
faglig forsvarlig/omsorgsfull hjelp i sykepleiepraksis.  

 

Bakgrunn: 
Faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp er sidestilt i lovtekst 
Kvalitet i pleie og omsorgstjenesten relateres i mange sammenhenger til faglig forsvarlighet som en faglig, 
etisk og rettslig norm. Lov om Helsepersonell § 4 (1999) sidestiller begrepene faglig forsvarlighet og 
omsorgsfull hjelp: «helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og 
omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og 
situasjonen for øvrig». Faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp er et krav til alt helsepersonell. NSF har 
produsert fagheftet «Faglig forsvarlighet», hvor både krav til faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp er 
beskrevet.  

Brudd på faglig forsvarlig/omsorgsfull hjelp 
Media har stort sett ukentlig saker som omhandler uverdige forhold i eldreomsorg. Norsk senter for 
menneskerettigheter ved UiO slo i desember 2014 fast at det er flere brudd på menneskerettigheter ved 
norske sykehjem. Situasjonsbeskrivelsene er ofte hentet fra kommunehelsetjenesten, men ut fra tilsyn, 
forskning og undersøkelser er det grunn til å tro at kvaliteten på pleie og omsorg kan bli bedre også i 
spesialisthelsetjenesten (Jan Wilhelm Lippestad et al. 2014, Hofstad 2015). 

Nasjonal og internasjonal forskning viser at det foreligger store mørketall for rapportering av uønskede 
hendelser relatert til legemiddelhåndtering og feil på medisinsk teknisk utstyr. Det er sannsynlig at det er 
enda større mørketall på det som anses som tradisjonelle sykepleieoppgaver som eksempelvis hygiene, 
ernæring, mobilisering og psykososiale behov (Larsen 2011, Tønnesen 2013). Om de uønskede hendelsene 
og situasjonene er brudd på lovverk avhenger av kontekst og må vurderes i den enkelte situasjon opp mot 
både individuelt ansvar og virksomhetens ansvar. Eksempler på brudd på faglig forsvarlig hjelp kan være 
liggesår, underernæring, legemiddelfeil eller infeksjoner. Kravet til omsorgsfull hjelp har to sider, med 
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krav til hvordan personell opptrer overfor pasienten og at pasienten gis bestemte ytelser: pleie og omsorg. 
Eksempler på brudd kan være personells manglende sensitivitet, empati og respekt samt manglende 
behovsvurderinger og tilbud om for eksempel lovpålagte tjenester som Individuell plan.  

Vi trenger en tydeliggjøring av faglig forsvarlig/omsorgsfull hjelp i et sykepleieperspektiv 
Representanter fra NSF, både sentralt og lokalt beskriver manglende faglig forsvarlighet i mange 
sammenhenger både internt og eksternt, særlig i forbindelse med kjente problemer som for lav bemanning, 
manglende kompetanse og organisering av drift. De få hendelsene som blir rapportert til Helsetilsynet fra 
sykepleiepraksis kan bli vurdert til kritikkverdige, men får sjelden alvorlige reaksjoner. Det skal foreligge 
et relativt stort avvik fra god praksis for at hendelser blir vurdert som faglig uforsvarlig (Helsetilsynet 
2012). Faglig forsvarlighet som rettslig norm overskrides først når det er fare for liv og helse (Molven 
2009). Dette kan komme av at forsvarlighetskravet i helselovgivningen relateres til rettslig standard for hva 
som er forsvarlig medisinsk behandling (Tønnesen 2013), og at faglig forsvarlig sykepleie er uklart definert 
(Vatnaland 2012). Omsorgsfull hjelp er i loven sidestilt med faglig forsvarlighet, men  kravet om 
omsorgsfull hjelp har vært lite vektlagt og utprøvd juridisk (Molven 2000).  

Hvorfor endring i prinsipprogram og retningslinjer 
Forsvarlighetskravet er ingen statisk norm, og i dag kan det se ut til at begrepet blir fortolket mot 
medisinsk faglig forsvarlig praksis. NSFs prinsipprogram, retningslinjer og faghefter har innarbeidet 
begrepet omsorgsfull hjelp i forsvarlighetskravet, noe vi mener svekker lovtekstens tosidighet relatert til 
verdigrunnlaget. Vi mener begrepet «omsorgsfull hjelp» bør sidestilles i NSFs interne og eksterne budskap 
for å tydeliggjøre sykepleieperspektivet i faglig forsvarlig praksis.  

Ansvaret for god kvalitet på tjenestene er hos den individuelle ansatte, men ligger særlig på virksomheten. 
Disse tjenestenivåene må være i dialog. Det betyr at sykepleiere i langt større grad må rapportere til 
ledelsen når de erfarer brudd på faglig forsvarlig/omsorgsfull hjelp. Derfor er det også nødvendig med 
endring og tydeliggjøring av dette ansvaret gjennom NSFs retningslinjer.  
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