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FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER § 9 – RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK

Bakgrunn for saken:

Forslag til vedtektsendringer § 9 – Rådet for sykepleieetikk
 

 fremmer forslag til endringer under A. Mandat ogRådet for sykepleieetikk
D. Saksbehandling. Rådet anfører som grunn til endringene, at de i siste landsmøteperiode har sett
behov for revidering av mandat, og noe språkvask av Rådets vedtekter blant annet for å få en mer
gjennomgående begrepsbruk som er i samsvar med etikken.
 

 fremmer også forslag til vedtektsendringer i § 9, D. Saksbehandling, 3. ledd. ForslagetNSF Buskerud
innebærer å vedtektsfeste at i saker der Rådet for sykepleieetikk fremmer forslag til forbundsstyret om
eksklusjon eller suspensjon av et medlem, skal medlemmet ha hatt anledning til å uttale seg om det
fremstilte saksforholdet (Prinsippet om kontradiksjon).
 
Ettersom begge innsendere har forslag om å vedtektsfeste det siste – om enn på ulik måte – finner
forbundsstyret det hensiktsmessig å behandle  under ett. For å lette oversikten over totaliteten i dedisse
innsendte forslagene, gis det i det følgende en kort framstilling av disse.
 
§ 9 RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK
Oversikt over eksisterende og ny tekst fra h.h.v. Rådet og NSF Buskerud, A. Mandat og
D. Saksbehandling

Forslag fra Rådet:
A. Mandat

Eksisterende mandat:
Rådet for sykepleieetikk skal:

Overvåke og fremme etisk standard i sykepleiepraksis og -utdanning.
Behandle saker og avgi uttalelser om etiske spørsmål som bringes inn for Rådet, eller som Rådet
selv tar initiativ til.
Være høringsinstans og påvirke saker av etisk karakter internt i NSF.
Fremme etisk refleksjon og diskusjon internt i NSF.
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Bidra til å styrke helsetjenestens generelle verdibevissthet.
Påvirke den offentlige debatt i saker av etisk karakter.

Forslag til nytt mandat (endringer uthevet):

Rådet for sykepleieetikk  og skal: er et uavhengig og rådgivende organ

Fremme etisk standard i sykepleiepraksis og -utdanning.
Drøfte saker og avgi uttalelser om etiske spørsmål som bringes inn for Rådet.
Være høringsinstans og påvirke saker av etisk karakter internt i NSF.
Fremme etisk refleksjon og  internt i NSF.drøfting
Bidra til å styrke helsetjenestens generelle verdibevissthet.
Ta initiativ og påvirke den offentlige debatt i saker av etisk karakter.

Forslag fra Rådet:
D. Saksbehandling

Eksisterende tekst: 

Rådet for sykepleieetikk: 

Skal utøve sitt mandat med utgangspunkt i Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere,  kodeksICNs
for sykepleiere, kollegiale bestemmelser for NSFs medlemmer og etiske føringer for helsetjenesten
generelt.
Skal sikre habilitet og konfidensialitet i alle saker som bringes inn for 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.
Skal føre protokoll over saksbehandling og vedtak.
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 (endringer uthevet):

Rådet for sykepleieetikk:

Skal utøve sitt mandat med utgangspunkt i Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere,  kodeksICNs
for sykepleiere, kollegiale bestemmelser for NSFs medlemmer og etiske føringer for helsetjenesten
generelt.
Skal sikre habilitet og konfidensialitet i alle saker som bringes inn for Rådet.
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.
Skal belyse, drøfte 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.
Skal føre protokoll over sak og saksgang.
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6.  Avgjør selv for hvem og på hvilken måte dets uttalelser skal bekjentgjøres.

Fortrolige protokoller og dokumenter skal ikke være tilgjengelige for andre enn Rådets medlemmer og
sekretær.

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

 
 Forslag fra NSF Buskerud:

D. Saksbehandling, 3.ledd.

Eksisterende tekst:
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.
 
Forslag til ny tekst:
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. I innstillingen
skal medlemmet som anses å ha handlet i slik strid ha hatt anledning til å uttale seg om det
fremstilte saksforhold.

Forbundsstyrets vurdering

Vedtektenes § 9 regulerer forhold knyttet til Rådet for sykepleieetikk, og inneholder bestemmelser om: A.
Mandat, B. Plass i organisasjonen, C. Sammensetning, D. Saksbehandling, E. Beretning. Rådets
vedtekter ble sist gang revidert under landsmøtet i 2011 under sak 22/2011.
 
Forslag innsendt fra Rådet
Forbundsstyret vurderer at forslagene til endring hovedsaklig er av språklig art, og kan støttes. Imidlertid
er det behov for å presisere ytterligere deler av de innsendte forslag til tekst, samt vurdere nærmere 
plasseringen av disse. Rådet har selv gitt begrunnelser for noen av sine endringsforslag, og
Forbundsstyret går ikke nærmere inn på disse, utover å anføre følgende:
 
Forbundsstyret legger til grunn at det kun er fremmet endringsforslag i forhold til punkt A. Mandat og
punkt D. Saksbehandling. Det er ikke fremmet forslag til endringer i C. Sammensetning, og
bestemmelsen er heller ikke nevnt i det innsendte forslag til revidering. Det samme gjelder også for E.
Beretning. Forbundsstyret legger dermed til grunn at forslagsstiller ønsker disse videreført med dagens
ordlyd.
 
Når det gjelder B. Plass i organisasjonen så har forslaget en implikasjon i forhold til någjeldende tekst.
Dette fordi Rådet for sykepleieetikk i sitt forslag til endring i punkt A. Mandat, flytter inn deler av teksten
som i dag ligger i punkt B. Plass i organisasjonen, men med to endringer: Ordet  foreslås tilføyduavhengig
i teksten, og ordet  er utelatt. Det foreslås dermed følgende innledende tekst under punkt A.selvstendig
Mandat: Rådet for sykepleieetikk er et Forslagetuavhengig og rådgivende organ og skal etc. 
utelater dermed en viktig del av dagens bestemmelse, som understreker følgende: Innenfor rammen av

er Rådet for sykepleieetikk et selvstendig og uavhengig organ i NSF. Forbundsstyretsitt faglige mandat 
vurderer denne presiseringen som viktig, og ønsker å videreføre formuleringen.
 
Forbundsstyret støtter dermed at ordet  tilføyes bestemmelsen, men ønsker for øvrig atrådgivende
någjeldende tekst opprettholdes. Dette løses ved å beholde nåværende punkt B. Plass i organisasjonen
slik det fremgår av § 9, men med tilføyelse -  - i tråd med forslaget fra Rådet for sykepleieetikk.rådgivende
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Forbundsstyret vurderer denne løsningen som klart best og innstiller på at den benyttes. B. Plass i
organisasjonen, vil etter dette ha følgende ordlyd:

Innenfor rammen av sitt faglige mandat er Rådet for sykepleieetikk et selvstendig, uavhengig og
  rådgivende organ i NSF.

Når det gjelder Rådets forslag til endring i A. Mandat, punkt 1, så foreslås det at ordet "overvåke" tas ut.
Begrunnelsen som oppgis, er at ordet kan oppfattes negativt ladet. I utgangspunktet vurderer
forbundsstyret dette til å være en språklig revidering. Imidlertid er det viktig å understreke følgende, som
premiss, for å kunne støtte Rådets forslag: I begrepet "overvåke" er det knyttet en forventning til en
aktivitetsplikt fra Rådets side om å følge med i hvordan etisk standard utvikler seg i sykepleiepraksis og
-utdanning. Forbundsstyret legger til grunn at denne aktivitetsplikten videreføres selv om ordet tas ut, og
støtter på det grunnlaget forslaget. Ny tekst punkt 1 blir:

Fremme etisk standard i sykepleiepraksis og -utdanning.

Når det gjelder A. Mandat, punkt 2, foreslår Rådet følgende ny tekst:  saker og avgi uttalelser om Drøfte
etiske spørsmål som bringes inn for Rådet. Drøfte erstatter ordet saker etter gammel ordlyd. I behandle , 
tillegg er setning etter komma i eksisterende tekst: - , utelatt i forslag tileller som Rådet selv tar initiativ til
ny tekst. Forbundsstyret oppfatter dette som uproblematisk og støtter forslaget. Ny tekst punkt 2 blir:

Drøfte saker og avgi uttalelse om etiske spørsmål som bringes inn for rådet.

Under A. Mandat punkt 3, er det ikke fremmet forslag til endringer. 

Forbundsstyret innstiller på at någjeldende tekst opprettholdes.  

Under A. Mandat punkt 4, fremmer Rådet forslag om at ordet diskusjon erstattes av ordet . drøfting
Forbundsstyret oppfatter dette som en språklig revidering, og støtter forslaget. Ny tekst punkt 4 blir:

Fremme etisk refleksjon og  internt i NSF.drøfting

  Under Punkt 5 er det ikke fremmet forslag til endringer.

Forbundsstyret innstiller på at någjeldende tekst opprettholdes. 

Under punkt 6, fremmer Rådet forslag om en språklig revidering av bestemmelsen ved at setningen
starter med følgende: . Forbundsstyret støtter forslaget. Ny tekst punkt 6 blir:Ta initiativ

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

  
 Under , er det ikke fremmet forslag til endring av bestemmelsen.C. Sammensetning

Forbundsstyret innstiller på at någjeldende tekst opprettholdes.  

Når det gjelder endringer under D. Saksbehandling, så foreslås det et nytt punkt 3 som er ment å
understreke det såkalte Kontradiksjonsprinsippet, som er et viktig juridisk prinsipp. Det legger til grunn at
partene i en sak har rett til å uttale seg, og bli kjent med hva eventuelt annen part i i saken hevder, før
dom blir avsagt. Forbundsstyret er enig med Rådet i at dette bør løftes frem, men finner at den foreslåtte
formuleringen ikke er presis nok. Hovedpoenget her er jo at Rådet - ved behov - skal innhente berørte
parters syn i en sak, og gitt at samtykke til dette ikke gis, at det må det opplyses om dette.
Forbundsstyret foreslår på den bakgrunn at  gis følgende ordlyd:nytt punkt 3
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Rådet skal ved behov innhente berørte parters syn og interesser i saken. Innsender skal
avgi samtykke før andre parter kontaktes. Dersom innsender nekter Rådet å innhente andre
opplysninger, slik at Rådets uttalelse bygger bare på den ene sidens opplysninger, bør
dette klart fremgå av uttalelsen som gis.

Någjeldende punkt 3 forskyves etter dette, og blir punkt 4. Tilsvarende forskyvning gjelder likeledes for de
øvrige punktene.

I punkt 4, fremmer Rådet forslag om at tidligere tekst om at Rådet skal  blir erstattet medavgi innstilling
skal  til forbundsstyret etc. Forbundsstyret støtter dette forslaget.drøfte, belyse og gi råd

Til dette punktet har også NSF Buskerud sendt inn forslag til 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.» 

Forslaget fra NSF Buskerud dekker forsåvidt formålet, men bør språklig forbedres.
Forbundsstyret fremmer på den bakgrunn forslag til ny formulering. Ny tekst punkt 4 blir:

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

Når det gjelder D. Saksbehandling, har Rådet fremmet forslag til endring i någjeldende tekst punkt 4, som
i Rådets forslag er forskjøvet til et nytt punkt 5 med tekst: .Skal føre protokoll over sak og saksgang
Forbundsstyret mener någjeldende tekst er best tilpasset den faktiske oppgaven Rådet er tillagt etter
innstillingen i foregående punkt (4), men ønsker å erstatte ordet  med  .vedtak uttalelser
Ny tekst punkt 5 blir:

Skal føre protokoll over saksbehandling og .uttalelser

Rådet foreslår ingen endringer under någjeldende punkt 5 første og annet ledd. Imidlertid foreslås det at
tredje ledd gis følgende ordlyd:  i Rådet er gyldig når det er fattet med minst 6 stemmer.Beslutninger
Forbundsstyret viser til sin foreslåtte tekst til punkt over, og innstiller på at ordet   også bliruttalelse
benyttet her. Ny tekst punkt 6 tredje ledd blir :

Uttalelse   Rådet er gyldig når det er fattet med minst 6 stemmer.fra

 
Under  er det ikke fremmet forslag til endring av bestemmelsen.E. Beretning

Forbundsstyret innstiller på at någjeldende tekst opprettholdes. 

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

Vedtektene § 9 Rådet for sykepleieetikk vedtas med følgende endret formulering:

A. Mandat
Rådet for sykepleieetikk skal: 
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Fremme etisk standard i sykepleiepraksis og -utdanning.
Drøfte saker og avgi uttalelse om etiske spørsmål som bringes inn for rådet.
Være høringsinstans og påvirke saker av etisk karakter internt i NSF.
Fremme etisk refleksjon og drøfting internt i NSF.
Bidra til å styrke helsetjenestens generelle verdibevissthet.
Ta  påvirke den offentlige debatt i saker av etisk karakter. initiativog

  
B. Plass i organisasjonen
Innenfor rammen av sitt faglige mandat er Rådet for sykepleieetikk et selvstendig, uavhengig og
rådgivende organ i NSF.

C. Sammensetning
Nåværende tekst videreføres.

D. Saksbehandling
Rådet for sykepleieetikk:

Skal utøve sitt mandat med utgangspunkt i Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere,  kodeksICNs
for sykepleiere, kollegiale bestemmelser for NSFs medlemmer og etiske føringer for helsetjenesten
generelt.
Skal sikre habilitet og konfidensialitet i alle saker som bringes inn for Rådet.
Rådet skal ved behov innhente berørte parters syn og interesser i saken. Innsender skal avgi
samtykke før andre parter kontaktes. Dersom innsender nekter Rådet å innhente andre
opplysninger, slik at Rådets uttalelse bygger bare på den ene sidens opplysninger, bør dette klart
fremgå av uttalelsen som gis.
Skal belyse, drøfte 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.
Medlemmets uttalelse skal innhentes og uttalelsen skal fremgå av innstillingen.
Skal føre protokoll over saksbehandling og uttalelser.
Avgjør selv for hvem og på hvilken måte det dets uttalelser skal bekjentgjøres.

Fortrolige protokoller og dokumenter skal ikke være tilgjengelige for andre enn Rådets medlemmer og
sekretær.
Uttalelser fra Rådet er gyldig når det er fattet med minst 6 stemmer.

E. Beretning
Ingen endringsforslag er fremmet. Nåværende tekst videreføres.

Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke

forbundsleder generalsekretær
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Vedlegg
NSF #699080 §9. Etiske rådet. Buskerud
NSF #701405 LM-sak_ Juridisk vurdering vedtektenes §9
NSF #698832 § 9 Rådet for sykepleieetikk. Fra Rådet for sykepleieetikk.

Endelig vedtak:

Vedtektene § 9 Rådet for sykepleieetikk vedtas med følgende endret formulering:

A. Mandat
Rådet for sykepleieetikk skal: 

Fremme etisk standard i sykepleiepraksis og -utdanning.
Drøfte saker og avgi uttalelse om etiske spørsmål som bringes inn for rådet.
Være høringsinstans og påvirke saker av etisk karakter internt i NSF.
Fremme etisk refleksjon og drøfting internt i NSF.
Bidra til å styrke helsetjenestens generelle verdibevissthet.
Ta  påvirke den offentlige debatt i saker av etisk karakter. initiativ og

  
B. Plass i organisasjonen
Innenfor rammen av sitt faglige mandat er Rådet for sykepleieetikk et selvstendig, uavhengig og
rådgivende organ i NSF.

C. Sammensetning
Nåværende tekst videreføres.

D. Saksbehandling
Rådet for sykepleieetikk:

Skal utøve sitt mandat med utgangspunkt i Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere,  kodeksICNs
for sykepleiere, kollegiale bestemmelser for NSFs medlemmer og etiske føringer for helsetjenesten
generelt.
Skal sikre habilitet og konfidensialitet i alle saker som bringes inn for Rådet.
Rådet skal ved behov innhente berørte parters syn og interesser i saken. Innsender skal avgi
samtykke før andre parter kontaktes. Dersom innsender nekter Rådet å innhente andre
opplysninger, slik at Rådets uttalelse bygger bare på den ene sidens opplysninger, bør dette klart
fremgå av uttalelsen som gis.
Skal belyse, drøfte 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.
Medlemmets uttalelse skal innhentes og uttalelsen skal fremgå av innstillingen.
Skal føre protokoll over saksbehandling og uttalelser.
Avgjør selv for hvem og på hvilken måte uttalelser skal bekjentgjøres.

Fortrolige protokoller og dokumenter skal ikke være tilgjengelige for andre enn Rådets medlemmer og
sekretær.
Uttalelser fra Rådet er gyldig når det er fattet med minst 6 stemmer.

E. Beretning
Ingen endringsforslag er fremmet. Nåværende tekst videreføres.
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