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NOTATNOTATNOTATNOTAT    
Fra: Merete Bårdsen 

Sak nr: 20140384 

E-post: merete.bardsen@wla.no 

Dato: 28. mai 2015 

  

Til: Norsk Sykepleierforbund 

Att: Therese Hansen 

E-post: Therese.hansen@sykepleierforbundet.no 

 

ENDRINGSFORSLAG – VEDTEKTENES § 9 

1. Innledning – oppdraget 

 

Det vises til e-post 22. mai 2015 fra Sykepleierforbundet ved Olaug Flø Brekke hvor vi 

ble gitt i oppdrag å vurdere et forslag fra Rådet for sykepleieetikk og fra NSF Buskerud 

om endringer i vedtektene § 9 hva gjelder mandat og saksbehandlingsregler. 

 

2. Vedtektene § 9A Mandat 

 

Rådet for sykepleieetikk har foreslått følgende vedtektsendringer i § 9A 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. --- 

4. Fremme etisk refleksjon og drøfting internt i NSF 

5. --- 

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

 

Forslagene til endringer er uthevet. 

 

Det er etter vår vurdering uproblematisk å ta inn en presisering av at Rådet er 

uavhengig og rådgivende. Det er også slik det i praksis har virket, etter det vi har 

forstått. 
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I nr 1 er ordet «overvåke» tatt ut. Begrunnelsen er at «overvåke» kan oppfattes 

negativt ladet. Vi ser heller ikke noe problem med å utelate dette ordet, da vi ser at 

det også er upresist. 

 

I nr 2 erstattes «behandle» med «drøfte». «Drøfte» betyr at en sak skal diskuteres, 

mens «behandle» kan bety alle deler av en saksbehandling, også selve det 

avsluttende vedtaket. Men i forslaget skal altså Rådet «drøfte saker og avgi 

uttalelser». Dette er for så vidt det samme som «behandle», men noe mer presist 

etter vår mening. 

 

I punkt 4 erstattes «diskusjon» med «drøfting», hvilket vi også anser uproblematisk. 

Det samme gjelder tillegget «ta initiativ» i punkt 6. 

3. Vedtektenes 9D Saksbehandling 

 

Rådet for sykepleieetikk har foreslått følgende vedtektsendringer i § 9D 

Saksbehandling: 

 

Rådet for sykepleieetikk: 

 

1.  --- 

 

2. --- 

 

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 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. --- 

 

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

 

Punkt 1 er litt uklart formulert. Hovedpoenget er vel at Rådet skal innhente berørte 

parters syn i saken. Innhenter skal avgi samtykke før andre parter kontaktes. Vi 

foreslår en omformulering som nevnt ovenfor. (Dersom innsender nekter Rådet å 
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innhente andre opplysninger, slik at Rådets uttalelse bygger bare på den ene sidens 

opplysninger, bør dette klart fremgå av uttalelsen som gis). 

 

I punkt 4 er det å avgi innstilling til forbundsstyret erstattet med å «drøfte, belyse og 

gi råd til forbundsstyret». Dette mener vi er en fornuftig endring, siden det er 

forbundsstyret som skal fatte beslutningen. 

 

Til dette punktet har også NSF Buskerud sendt inn et endringsforslag. Forslaget går ut 

på følgende tilføyelse: 

 

«I innstillingen skal medlemmet som anses å ha handlet i slik strid ha hatt 

anledning til å uttale seg om det fremstilte saksforhold.»   

 

Vi foreslår at dette uttrykkes noe mer presis: 

 

«Medlemmets uttalelse skal innhentes og uttalelsen skal fremgå av innstillingen.» 

 

I punkt 5 er «saksbehandling og vedtak» erstattet av «sak og saksgang». Det er logisk 

at «vedtak» tas ut, siden det nå er begrenset til å avgi uttalelse. Men, det kan kanskje 

være nyttig at også avgitt uttalelser følger av protokoll? Vi foreslår at det isteden står 

«saksbehandling og uttalelser». 

 

«Beslutninger», som foreslås tatt inn til slutt, mener vi bør erstattes med «uttalelser», 

siden det er dette Rådet formelt avgir. 

 

4. Forbundstyrets vurdering 

 

Forbundsstyret innstiller på at dagens tekst i § 9A opprettholdes.  

 

Vi viser til det vi har sagt ovenfor under punkt 2.  

 

Forbundsstyret har foreslått at vedtektenes § 9B beholdes med tilføyelse av 

«rådgivende». Dette er i tråd med Rådets forslag. 

 

Ny § 9B blir da: 

 

Innenfor rammen av sitt faglige mandat er Rådet for sykepleieetikk et selvstendig, 

uavhengig og rådgivende organ i NSF. Dette er på linje med endringen i § 9A. 

 

Forbundsstyret støtter at ordet «diskusjon» erstattes av «drøfting» under punkt 4. 

 

Når det gjelder § 9D. støtter forbundsstyret forslaget fra NSF Buskerud. Vi har, som 
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nevnt, ingen substansielle innvendinger mot forslaget, men viser til vårt forslag til en 

presisering av ordlyden, ovenfor under punkt 3. 

 

Forbundsstyret foreslår under § 9D nr 5 «Skal føre protokoll over sak og saksgang» 

erstattes med «saksbehandling og vedtak». Dette er i tråd med vårt forslag, jf punkt 3 

ovenfor, bortsett fra at vi foreslår «uttalelse». Det er viktig å samle seg om en felles 

betegnelse på det som avgis av Rådet. Dette kan være avgjørelse, vedtak, beslutning, 

uttalelse etc. Vi har oppfattet det slik at «uttalelse» er det begrepet som ønskes 

benyttet. Da foreslår vi at det brukes konsekvent. 

 

Dersom det er behov for å gå nærmere inn på noen av de spørsmål som er nevnt i 

notatet er det bare å ta kontakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


