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BERETNING FRA RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK

Bakgrunn for saken:

Beretning fra Rådet for sykepleieetikk - Landsmøteperioden 2011 – 2015

Rådet for sykepleieetikk ble dannet i 1983, så i denne landsmøteperioden har Rådet passert 30 års
virketid. Vi opplever at de fleste sykepleiere er oppmerksomme på vår eksistens og at dette er en naturlig
adresse å henvende seg til når de opplever vanskelige etiske situasjoner. Henvendelsene har økt fra år til
år. Ikke bare sykepleiere henvender seg til oss, men også andre tar kontakt, slik som pårørende og ulike
andre organisasjoner. I tillegg har kontakten med media økt spesielt det siste året.

Beretningen vil følge Rådets arbeidsmål

Mål: Rådet har en våken, offensiv og synlig rolle i etiske spørsmål i helsetjenesten og
samfunnet

 
Rådet har hatt en offensiv og synlig rolle i helsetjenesten. Vi vil derfor starte beretningen med å vise til
eksempler på saker som Rådet har bragt frem til offentlig debatt. 

Bruk av heldekkende hodeplagg (niqab).Rådet for sykepleieetikk anbefaler ikke bruk av niqab i
helsevesenet eller høgskoler/universiteter.  Vi begrunner det med at god kommunikasjon er
avgjørende for å bli forstått og forstå andre. Mye av kommunikasjonen, opptil 70-80 % er av
nonverbal karakter. Det er derfor viktig at mimikk og kroppsspråk kan formidles. Kommunikasjon er
det viktigste virkemidlet vi har. Det er avgjørende for god kommunikasjon å kunne identifisere den
man snakker med. I tillegg har vi i dag en god del fremmedspråklige i helsevesenet. Mange har
minimale norsk språkkunnskaper og dårlig uttale, dermed har vi fått språkbarriere blant studenter
og sykepleiere, pasienter og pårørende. Niqab vil være med på å forsterke dette. I tillegg har vi alle
hygieniske aspekter som vil utfordres av heldekkende hodeplagg.

Er det riktig å vekke pasienter kl. 04, for å begynne morgenstell? Rådet for sykepleieetikk gjorde
dette til en mediesak og mange organisasjoner og enkeltpersoner henvendte seg til oss. Sykepleie
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skal bygge på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene, og være
kunnskapsbasert. Hvor er omsorgen, barmhjertigheten, respekten og den iboende verdigheten i
handlingen, når man vekker pasienten midt på natten for morgenstell? Vi vektla at alle pasienter
har rett til medbestemmelse og at all behandling skal utgå fra et samtykke.  Hvis pasienten ikke
kan ivareta sine egne interesser pga. demens eller annet, er det pårørende/verge som skal
forsvare deres rettigheter, men vi tror ikke at pårørende har kjennskap til en slik praksis.

En annen synlig sak som Rådet tok opp var bruk av robot-sel (Paro-sel) for å roe ned pasienter
med demens. Saken skapte diskusjoner og engasjement. Selv om det ikke var enighet innad i
Rådet, fikk vi problematisert bruk av levende eller kunstige dyr i demensomsorgen.

Hel nattdress som lukkes bak til bruk for demente. Innsender oppfattet dette som en tvangstrøye
og et tvangstiltak. Hun mente at dressen tas om kvelden (uten at pårørende er tilstede), for å
hindre at pasienten fjerner bleier. Hun begrunnet det i nedskjæringer og at det mange steder bare
er en person på natt. Rådet er kritisk til bruk av en slik dress som medfører blant annet at
pasienten ikke har tilgang til sin egen kropp. Det å ikke kunne berøre egen kropp, utenom ansikt og
hender, anser vi som krenkende og et alvorlig inngrep i pasientens selvbestemmelsesrett. Vi
vurderer at respekten for pasientens integritet og verdighet ikke er ivaretatt. Pasienten skal kunne
samtykke til den behandlingen de utsettes for, evt. skal verge samtykke. Hvis pasienten motsetter
seg å få på dressen, eller at man kan observere at pasienten ønsker å ta den av (hvis pasienten
ikke har språk) så betyr det at pasienten ikke samtykker. Rådet vil også peke på at sykepleieren
har et særlig ansvar for å vurdere om pasienten faktisk har evne til å vise motstand.

Bruk av velferdsteknologi. Rådet ser stort sett positivt på bruk av velferdsteknologi i
pasientomsorgen. Til nå har det vært mye snakk om sporings teknologi (GPS).  Vi ser at bruk av
«robot-dusj» og «robot-påkledningshjelp» er teknologi som er i ferd med å innføres og som
allerede er tatt i bruk enkelte steder. Rådet ønsker at sykepleiere som skal være med på å
anvende teknologien og som er nærmest pasienten deltar aktivt i systematisk etisk refleksjon om
slik velferdsteknologi skal innføres. Det er også viktig å gjennomføre systematisk etisk refleksjon
om hvilke pasienter som skal ta i bruk velferdsteknologien, slik at dette blir vurdert i hvert enkelt
tilfelle.

Dø alene: NRK laget en reportasje angående forhold rundt døende pasienter. Reportasjen ble vist
på Lørdagsrevyen. Leder i Rådet ble intervjuet i forhold til at flere pasienter blir overlatt til seg selv
og dør alene. Mange steder blir det ikke leid inn ekstrahjelp/fastvakt til døende pasienter som ikke
har pårørende i nærheten. Dette begrunnes ofte med manglende økonomi.

Rådet har hatt flere saker om pasienter både i hjemmesykepleie og sykehjem som dør alene.
Mange steder blir det ikke leid inn ekstra hjelp (fastvakt) til disse pasientene på grunn av dårlig
økonomi. Ofte kan det være uenighet om pasienten er døende eller ikke. Vi ser en økning etter
Samhandlingsreformens inntreden i januar 2012. Pasientene blir kasteballer i systemet med korte
opphold i spesialisthelsetjenesten. Faren for å dø i transport eller i akuttmottak øker. Det er i stor
grad systemene som avgjør hvor pasienten befinner seg og i mindre grad pasientens behov som
er avgjørende.

For å øke kunnskap innad i NSF og for sykepleiere generelt har Rådet som mål å digitalisere Yrkesetiske
retningslinjer. Vi henvendte oss derfor til adm. sjef Pål Rønnevik som igjen kontaktet firmaet datafirmaet
Design Container. De vil bistå oss i denne prosessen. Det er nå under utarbeidelse en Web-applikasjon
som alle sykepleiere skal kunne laste ned på sin mobiltelefon. Applikasjonen vil i tillegg inneholde
forskjellige verktøy for systematisk etisk refleksjon, ulike «refleksjonskort», anonymiserte svarbrev og
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lenker til sentrale dokumenter/lovverk. Denne innovasjon blir presentert på Landsmøtet i november 2015.

Mål: Rådet deltar aktivt i debatter om etiske spørsmål knyttet til utdanning av sykepleiere

 
Rådet har behandlet mange saker fra høgskoler og universiteter. De fleste har vært fra lærere men også
en del sykepleierstudenter har tatt kontakt.

Mange saker omhandler sykepleierstudenters bruk av sosiale medier og spørsmål om
taushetsplikt. Det har vært i forhold til facebook og twitter og enkelte studenter skiller ikke mellom
arbeid og private forhold. Eksempler er at arbeidsforhold og episoder fra praksis blir kommentert på
nett. Selv om navn er utelatt, heter det i lovverket at man skal «tie» om forhold fra arbeidsplassen.
Sykepleierstudenters bruk av privat telefon i studiesammenheng og i praksis.
Sykepleierstudenters bruk av privat kamera i studiesammenheng og eksponering av bilder i
skriftlige oppgaver. Det kan være av pasienter og andre der de ikke har fått samtykke til å anvende
disse.
Sykepleierstudenter som er faglig svake men som likevel har bestått alle eksamener. Lærere er
bekymret for faglig forsvarlig sykepleie.
Lærere har henvendt seg med spørsmål om sykepleierstudenter og skikkethet til yrket. Ofte blir
dette oppdaget like før avsluttende eksamen, og det er derfor for sent og «stoppe» studenten.
Sykepleierstudenter og rusproblematikk
Vi har behandlet flere saker fra NSF-student

Rådet har en til to ganger pr. år hatt møte med NSF-student, der vi diskuterer saker vi kan samarbeide
om. Leder har deltatt med seminar på NSF-student årsmøte. Der ble det undervist om systematisk etisk
refleksjon.

Rådet har hatt innspill til årets årsmøte til NSF-student der bruk av heldekkende hodeplagg er et av
temaene de tar opp. Rådet har gitt uttalelser angående bruk av heldekkende hodeplagg (niqab) i
utdanning og praksis, noe de mener bør forbys.

Rådet har meldt bekymringsmelding til SUFAL fordi flere undervisningsinstitusjoner benytter seg av
filosofer til undervisning i etikk til helseprofesjonsutdanningene. Rådet er bekymret for at filosofene ikke
har relevante praktiske eksempler fra helsetjenesten. For å forstå filosofi og etikk må etiske retninger og
prinsipper kyttes opp mot eksempler fra praksis. Grunnlagsetikk som teori er lite verd uten eksempler.
 
Rådet har samarbeidet med Jordmorforbundet og jordmødre angående: Ikke abort på levedyktige fostre!
Jordmorforbundet og Rådet for sykepleieetikk uttalte oss angående myndighetenes ønske om å lovfeste
muligheter for senabort i løpet av 22 svangerskapsuke. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 17 fostre
ble abortert i uke 22 og 23 mellom 2001 og 2011. Loven skal endres slik at abort blir absolutt forbudt etter
uke 22. Ingen aborter har blitt gjennomført etter uke 22 siden 2011, men praksisen skal nå lovfestes.

Mål: Rådet bidrar til at Sykepleiens grunnlag og Yrkesetiske retningslinjer har stor legitimitet i
utdanning og praksis

 
Rådet har sett behov for revidering av Yrkesetiske retningslinjer. Det er sendt inn forslag til revidering og
språkvask av retningslinjene til Forbundsstyret.
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Som en måte å markedsføre Rådet og spesielt Yrkesetiske retningslinjer, skriver Rådet innlegg i
etikkspalten i Tidsskriftet Sykepleiens etikkspalte ca. 10 ganger pr. år. Etikkspalten bygger ofte på
innkomne saker som er anonymisert. I våre artikler anvender vi blant annet Yrkesetiske retningslinjer som
grunnlag for å begrunne og underbygge våre standpunkter.
 
Rådet anvender Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere i våre svarbrev til de som henvender seg til oss.
Vi viser til punkter i retningslinjene som underbygger vår refleksjon og begrunnelse.
 
Rådet for sykepleieetikk holdt etikkseminar for ca. 100 tillitsvalgte i Helse- Midt-Norge, Molde, 2013. Vi
underviste om bruk av refleksjonsmodell og anvendte case fra praksis med systematisk etisk refleksjon.
 
Rådet holdt etikkseminar for ca. 120 tillitsvalgte i Helse- Nord-Norge, Tromsø, 2014. Vi underviste om
bruk av refleksjonsmodell og anvendte case fra praksis med systematisk etisk refleksjon.

Rådet holdt etikkseminar for ca. 80 tillitsvalgte i Helse- Øst-Norge, Hafjell, 2015. Vi underviste om bruk av
refleksjonsmodell og anvendte case fra praksis med systematisk etisk refleksjon.

Leder i Rådet holdt etikkseminar i Florø 2015, på medlemsmøte og på tillitsvalgtmøte for ca. 60 deltagere.
Det ble undervist om bruk av refleksjonsmodell og anvendt case fra praksis med systematisk etisk
refleksjon.

Leder i Rådet har holdt flere seminarer ved ulike avdelinger på Sentralsykehuset i Tønsberg. Stort sett
undervist om bruk av refleksjonsmodell og anvendt case fra praksis med systematisk etisk refleksjon.

Mål: Rådet er et kjent og tilgjengelig organ som bistår sykepleiere og sykepleierstudenter i
etiske spørsmål

 
Rådet for sykepleieetikk har som mål å være en naturlig adresse for sykepleiere som opplever vanskelige
etiske situasjoner. I løpet av landsmøteperioden har henvendelsene til Rådet økt. De aller fleste
henvendelsene kommer fra kommunehelsetjenesten med spørsmål rundt eldres rettigheter. Noen saker
kommer fra rus eller psykiatrifeltet.
 
Innsendte saker/henvendelser til Rådet i landsmøteperioden 2011-2015:
 
2012:       52 saker
2013:       60 saker
2014:       83 saker
2015: ca. 40 saker pr. 30. juni
 
Dette vil gi oss til sammen i overkant 235 saker i landsmøteperioden. Det er stor ulikhet i arbeidsmengden
på hver sak. Noen er svært komplekse og arbeidskrevende, der vi følger saken i mange måneder.
Enkelte saker krever flere svarbrev etter hvert som saken utvikles. Vi har også hatt saker som har blitt
mediesaker.

Rådsperioden startet med at vi fikk inn en svært kompleks sak noen få dager etter valget. Det var mange
etiske utfordringer i saken som blant annet omhandlet spørsmål om faglig forsvarlig sykepleie. Det var
også klage fra familien på måten pasienten og familien var ivaretatt i situasjonen. Rådet hadde ikke
møttes og alle medlemmene var nye. Saken hastet og det ble derfor tatt avgjørelser som ikke var
gjennomdrøftet i Rådet blant alle medlemmer. Det var en del uenighet innad i Rådet om hvilke
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anbefalinger som var gitt. Vi fikk erfaring i hvor vanskelig det er å behandle klagesaker. Rådet fikk brynet
seg og vi fikk diskutert saksgang og vedtekter. Vi så behovet for revidering av vedtektene og få presisert
vår rådgivende funksjon.

De fleste henvendelsene kommer pr. mail og noen få kommer som brev i post. Alle skriftlige henvendelser
får skriftlig svar. Svarbrevene våre er ofte lange og utfyllende. Rådet har erfaring med at hvis svarbrevene
skal være til noen hjelp, så må vi gi begrunnelser for de valg vi har gitt råd om. Det er vanskelig å komme
med våre råd – uten at de er begrunnet med etiske verdier / yrkesetiske retningslinjer eller lovverk. Det
må ligge en forståelse bak hvorfor vi mener det vi mener. Ofte inneholder svarbrevene begrunnelser fra
både etikk og lovverk. Det hender også at det ikke er enighet i Rådet om hvilket syn som er det beste og
da skriver vi at det er uenighet og hva den består i.

Noen få saker kommer pr. telefon. Da er det ofte et enkelt spørsmål som de ønsker å få drøftet. Det kan
være saker der de ønsker å få bekreftelse på at deres håndtering av en sak var riktig.

Vi har også saker som omhandler/kan være nær opp til arbeidskonflikt, oftest mellom ledere og ansatte.
Rådet er et rådgivende organ og ikke klageorgan eller domsorgan. Som regel går vi da inn i deler av
saken og drøfter den etiske siden av saken, uten å ta parti. Ofte gir vi innspill i hvordan «prosessen»
videre bør foregå for å løse saken på lavest mulig konfliktsnivå.

Rådet ønsker å få oversikt over tema til de ulike henvendelsene. Vi vil derfor kategorisere sakene under
åtte forskjellige kategorier ut fra hvilket tema/kategori saken omhandler.
Kategorier:

Faglig forsvarlighet/omsorgsfull hjelp
Livets slutt
Medbestemmelse/reservasjon
Media/ etikk/Yrkesetiske retningslinjer, intervjuer, kronikker og etikkspalten
Taushetsplikt
Tvang
Varsling/Tilsynssak/Arbeidsforhold

De fleste saker er fra sykepleiere som ønsker råd i vanskelige etiske situasjoner. Eksempler under (med
uthevet skrift) viser hvorfor de nevnte kategorier er valgt:

Mange saker omhandler  ofte knyttet opp mot eldre i taushetsplikt og medbestemmelse,
institusjon eller hjemmesykepleie. Vi ser mange ganger at det er ulike forventinger til helsevesenet.
Pasienter, pårørende, leger, sykepleiere og annet helsepersonell kan ha ulike oppfatninger og
holdninger av sykdomsforløpet. Det kan være spørsmål om utviklingen i et sykdomsforløp om hva
man kan forvente. Noe av dette kunne vært dempet med «forventning- samtale» med pasient og
pårørende i starten av pasientforholdet. Vi har også en del livssynssaker der man ønsker å
reservere seg. Det kan skyldes helsearbeiders eller pasientens religion, hudfarge, kjønn eller
klesdrakt.
Mange saker omhandler spørsmål om hva som er  Herfaglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp.
kan det være ulikt syn mellom ledelse og de som står pasienten nærmest.
Mange saker omhandler .livets slutt og spørsmål om livsforlengende behandling
Mange saker omhandler spørsmål om hva som er  og de fleste av disse sakene omhandlertvang,
pasienter som er mer eller mindre demente eller pasienter fra psykiatri og rusfeltet.
Flere av sakene burde vært  som bør meldes til helsemyndighetene eller såkalte tilsynssaker

 Noen av sakene gjelder dårlige/vanskelige arbeidsforhold, men de flestevarslingssaker.
omhandler uverdig behandling av pasienten.
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Mål: Rådet har forskriftsmessig og god saksbehandling og et velfungerende sekretariat 

 
Saker som behandles av Rådet reflekteres systematisk ved hjelp av etisk refleksjonsmodell. Svarbrevene
er utformet ved hjelp av denne modellen, slik at svarbrevene er strukturert etter modellen:

Hva er fakta i saken
Hvem er involverte parter og hva er deres syn og interesse i saken
Verdier på prøve/dilemma
Mulige handlingsalternativer
Mulige råd

 
Rådet anvender Yrkesetiske retningslinjer, etisk teori, forskrifter og lovverk som underbygger våre
holdninger og begrunner våre standpunkter. Hvis det er dissens i en sak, er det viktig at det fremkommer i
svarbrevet.
 
Alle svarbrev skrives av Rådets leder, men ferdigstilles sammen med et annet medlem i Rådet. Det betyr
at de fleste svarbrev er undertegnet av minst to personer fra Rådet. Svarbrevene lagres forskriftmessig i
DM.
 
Rådets sekretær ferdigstiller alle svarbrev for utsendelse. Det skrives referater fra alle rådsmøter, slik at
det føres protokoll over saksbehandling og vedtak.

Mål: Rådet er en ressurs i NSF som intern høringsinstans og dialogpartner i etiske spørsmål

 
Rådet for sykepleieetikk har blitt mer synlig i denne landsmøteperioden. Vi blir ofte kontaktet av
tillitsvalgte og andre i NSF både sentralt og lokalt. Vi har samarbeidet med Fag- og helsepolitisk avdeling
ved flere anledninger og enkelte faggrupper. Rådet deltar på seminarer etter forespørsel, så langt som
det er muligheter til det.

Rådet har deltatt jevnlig i høringssaker, som regel 3-7 pr. år. Vi har totalt behandlet 19 høringssaker i
landsmøteperioden. De fleste sakene kommer internt via NSF.

HØRINGER 2012

Organdonasjon/transplantasjon – når døden tjener livet
Kommentarer til veilederen Livsforlengende behandling
Høring – endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av
pasientrettighetsdirektivet (Høring om sporings/- og lokaliseringsteknologi)

HØRINGER 2013  

Beslutningsprosess v/begrensing av livsforlengende behandling
Forslag til endringer i MSIS forskrift
Forslag til endring om forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge
Pasientjournal/helseregisterlov
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Livssynsnøytralt livstestamentet

 
HØRINGER 2014

Forslag til forskrift norsk helsearkiv og helsearkivforskriften
Reservasjonsordninger for fastleger
Norsk helsenett
Forskrift om endringer i fastlege forskriften og forskrift om pasient- og brukerrettigheter i
fastlegeordningen
Presisjon for grensen for senabort
Oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten
Forslag om tilgang til deling av helseopplysninger mellom helsevirksomheter

 
HØRINGER 2015

Prioriteringsutvalget; Åpent og rettferdig
Fritt rehabiliteringsvalg

Mål: Rådet har et formalisert samarbeid med NSFs ledere og hovedtillitsvalgte

 
Rådet for sykepleieetikk har en kontaktperson i ledelsen av NSF. Karen Kautzman Bjøro, 2. nestleder er
vår kontaktperson. Hun har deltatt ½ time jevnlig på våre Rådsmøter, der vi har hatt god dialog og fått
informasjon angående politiske saker i NSF.
 
Rådets leder har deltatt i politisk forum internt i NSF. Det er et forum og et møtested for alle ledere
sentralt som er politisk valgt.

NSF har et satsingspunkt for ledere i helsetjenesten. Leder i Rådet har holdt kurs for ledere i
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten om hva Rådet kan hjelpe ledere med når de står
i vanskelige situasjoner. 

Rådet arrangerte internt seminar i 2014 for ledelsen i NSF, Forbundsstyret, Fag- og helsepolitisk
avdeling, NSF-student og Faggruppeleder og rådsmedlemmene.
Tema var:

Prioriteringer i helsetjenesten v/ Per Nortvedt
Forberedende samtale for pasienter i sykehjem v/ Lisbeth Thoresen

Mål: Rådet er en synlig aktør og pådriver for verdibevissthet og styrket etisk kompetanse i
helsetjenesten

 
For at Rådet skal være en synlig aktør og styrke etisk kompetanse har flere av medlemmene holdt kurs
og seminarer. Leder og flere av medlemmene har undervist/holdt seminarer ved flere
Høgskoler/universiteter, for mange ulike tillitsvalgte, for ansatte i hjemmetjenesten, for ansatte i sykehus,
for ansatte på sykehjem. Vi har hatt mange forespørsler angående etikkundervisning/kurs. Rådet ser det
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som svært viktig å ha jevnlig kontakt med praksisfeltet.

Leder i Rådet har holdt seminarer vår og høst i etikk/jus og markedsført NSF som organisasjon for
sykepleiere, leger, farmasøyter og tannleger som kommer fra land utenfor EU og som ønsker norsk
autorisasjon.

Leder og et medlem har deltatt i Styringsgruppen til et prosjekt i KS; Etisk kompetanseheving i
kommunenes helsetjeneste. Et tilbud til alle landets kommuner og det har pågått fra 2008-2015.

Rådet har hatt jevnlig kontakt med Rådet for legeetikk i flere saker som innbefatter både leger og
sykepleiere. Vi har i 2015 sendt en felles klage til PFU (pressens faglige utvalg) med klage på et
Brennpunktprogram. Det omhandlet en kvinne som gjennomførte legeassistert selvmord (eutanasi) på en
«dødsklinikk» i Sveits, der de viste hele prosessen på TV. Vi mener at programmet strider mot «vær
varsom plakaten». Saken er sendt videre til Kringkastingsnemda for endelig behandling.
 
På vår hjemmeside har vi lagt ut saker som er anonymisert. Det samme er innleggene i Etikkspalten i
Tidsskriftet Sykepleien.

Mål: Rådet har et bredt nettverk og god samhandling med nasjonale og nordiske kolleger som
arbeider med etikk i helsetjenesten

Det norske Rådet samarbeider med de andre nordiske Rådene. Hver høst møtes vi til felles
nettverksmøte og møtene går på omgang fra land til land.  Vi tar opp felles problemstillinger i de ulike
landene og lærer av andres utfordringer/erfaringer.  I tillegg har vi forelesninger/fremlegg som gir verdifull
faglig påfyll.
 
Rådet har også hatt kontakt med andre organisasjoner som ønsker «å bygge opp» faglige etiske råd. Vi
har hatt flere samarbeidsmøter med Nito og bioingeniører, Farmasøyter og Radiografer, der de ønsket
veiledning angående etiske retningslinjer og etiske råd.

Mål: Rådet er en naturlig adresse for media i saker om sykepleieetikk

 
Rådet har hatt mye kontakt med media i denne landsmøteperioden. Rådet for sykepleieetikk skrev en
kronikk med tittelen: "Hvorfor så opprørte over norsk eldreomsorg, spør Rådet for sykepleieetikk?".
Kronikken kom i kjølvannet av uttalelser bl.a. fra helseminister Høie etter at rapporten fra
menneskerettsutvalget om uverdige i norsk eldreomsorg ble gjort kjent. Helseministeren virker overrasket
når han blir konfrontert med uverdige forhold. Rådet for sykepleieetikk mener at slike forhold har vært
belyst og kjent og mange har uttalt seg men ingen kommer med forslag på hvordan vi skal «løse» slike
problemer. Kronikken kom på trykk i mange av landets aviser. Vi sendte også kronikken til
helseministeren. Vi har fått mange positive henvendelser i ettertid.
 
Leder i Rådet og noen medlemmer har deltatt i TV-intervjuer i flere kanaler i NRK og radiointervjuer.
Ekko, Dagsnytt 18, Dagsrevy og Lørdagsrevyen.
 
Leder for Rådet og flere medlemmer har deltatt i mange intervjuer med pressen. Intervjuene har ofte vært
i kjølvannet av andre mediesaker om uverdige forhold i helsetjenesten. De fleste mediesaker har
omhandlet pasienter som ikke er i stand til å forsvare sine rettigheter, slik som eldre pasienter med
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demens eller uten språk. Det har også omhandlet døende pasienter. Henvendelsene har vært fra:
Aftenposten, Dagbladet, Vårt land, Dagens medisin, Tidsskriftet sykepleien og noen fra frilansjournalister.

Mål: Rådet for sykepleieetikk er et velfungerende team med et godt internt samarbeid og
relevant oppgavefordeling

 
Rådet har en bred sammensetning med praktikere fra ulike deler av helsetjenesten,
spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og psykiatri, samt forskere tilknyttet ulike universiteter. To
av medlemmene er også med i kliniske etikkomiteer, KEK i spesialisthelsetjenesten og etikkprosjektet
knyttet til landets kommuner.
 
På det forrige Landsmøtet ble samtlige medlemmer i rådet skiftet ut. Det ble valgt en ny leder og åtte nye
medlemmer, noe som resulterte i at det tok litt tid å «samkjøre» seg. I fremtiden vil vi anbefale at
halvparten av medlemmene stiller til gjenvalg for å sikre overlapp og kontinuitet.

Medlemmene er engasjerte med flere ulike verv og interesser. Av og til kan det medføre at ikke alle kan
møte. I og med at Rådet har mange medlemmer har det ikke medført noen problemer.

Samarbeidet internt i Rådet har gått greit. Vi hadde i starten langvarig sykdom av et medlem (1.5 år) men
denne er nå tilbake for fullt. Vi har evaluert Rådets behandling av saker og kommet frem til en fornuftig
arbeidsfordeling. Vi har også årlig evaluert vår fireårige Handlingsplan og justert vårt virke i forhold til den.
 
Rådet har fungert siden 1983, men det har aldri blitt gjort noen evaluering av rådets arbeid med hensyn til
hvilke saker som mottas og hvilke svar som er blitt gitt tilbake til de som har henvendt seg.  Rådet har sett
behov for en systematisk gjennomgang av sitt arbeid og dermed vokste ideen frem om å gjøre dette
temaet til en Masteroppgave.
 
Et av medlemmene i Rådet er i ferd med å gjennomføre en Master i klinisk sykepleie knyttet opp mot de
henvendelsene Rådet hadde fra 2005 og frem til LM 2011. Foreløpig arbeidstittel:
Hvilke saker sendes til Rådet for sykepleieetikk og hvordan har sakene blitt behandlet/hvilke svar har blitt
gitt.

Relevante publikasjoner fra leder og medlemmene i Rådsperioden:
 
Tidsskriftet Sykepleien, etikkspalten 2012
Berit Støre Brinchmann      Bruk av tvang når behandling ikke hjelper; Er det riktig å opprettholde et liv   
                                            når pasienten opplever mye smerte?
Berit Daae Hustad              Hvor bør lojaliteten ligge?
Berit Daae Hustad              Helst må du dø mellom kl. 0800 – 1600 en vanlig arbeidsdag.
Berit Daae Hustad              Når lederen tier om avvik.
Berit Støre Brinchmann      Hjemmerespiratorbehandling  I klem mellom familie, pasient og sykehus.
Berit Daae Hustad              Hun kunne jo ikke sulte i hjel.
Berit Støre Brinchmann      Hygiene versus verdighet: Hygieniske prinsipper må ikke hindre verdig og  
                                            forsvarlig pasientbehandling.
Berit Daae Hustad              Glad pasient; men hva med trafikksikkerheten.
Berit Støre Brinchmann      Når tilliten står på spill.
 
 
Tidsskriftet Sykepleien, etikkspalten 2013
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Cille Stenfeldt-Foss         Pasienter «naver» ikke for moro skyld.
Berit Daae Hustad           Samhandlingsreformens inntreden.
Berit Daae Hustad           Uforsvarlig praksis satte sykepleieren i et handlingsvalg mellom å tie eller
                                         tale 
Berit Daae Hustad           Livskvalitet versus trafikksikkerhet.
Berit Daae Hustad           16 år og helserettslig myndig i juridisk forstand. Er det et problem?
Kristin Haugen                 Når de pårørende er uenige.
Berit Daae Hustad           Livstestamentet kan tolkes ulikt. Vil det være til hjelp i livets sluttfase eller er det
                                         slik at norsk lovgivning bør endres?
Berit Daae Hustad           Bilder tatt med mobiltelefon og juridisk samtykke.
Kurt Lyngved                   Ingen blir større av å gjøre andre små; om utfordrende møter mellom
                                        mennesker.
Berit Daae Hustad          Taushetsplikt over hele verden.
Lillian Lillemoen              Kan du vaske meg nedentil?
Berit Daae Hustad          Ikke tving GPS-brikke på pasienter.
Kristin Haugen                Hvordan håndtere etiske dilemma?
 
Tidsskriftet Sykepleien, etikkspalten 2014
Berit Daae Hustad         Hvem bestemmer om pasienten skal ha mat og drikke?
Berit Daae Hustad         Bør sykepleiere bidra til at barn deltar i reality-tv?
Kurt Lyngved                  Redd for endringer.
Lillian Lillemoen             Vanskelige og viktige samtaler: Hva tenker du om tiden som kommer – når
                                       sykdommen utvikler seg.
Berit Daae Hustad         Er det riktig å vekk sykehjemspasienter kl. 04.00 om morgenen for å begynne
                                       morgenstell?
Berit Daae Hustad         Refleksjon rundt robot selen Selma.
Berit Daae Hustad         Snoking i pasientjournaler – er det greit?
Elin Albrigtsen               Gir muligheter men utfordrer sikkerheten.
 
Tidsskriftet Sykepleien, etikkspalten 2015
Berit Daae Hustad         Vil forby lukket nattdress.
Kari Nerland                   Behandling eller dop fra staten?
Berit Daae Hustad         Den brysomme nabo kjerringa! Noen ganger kan taushetsplikt være til hinder  
                                       for god nabohjelp.
Kristin Haugen               Når hverdagskulturer utfordres.
Berit Daae Hustad         Dø alene?
 
Artikler, bøker og bok-kapitler 
Lillian Lillemoen, Reidar Pedersen (2012). Ethics reflection groups in community health services: an 
    evaluation study. Medical Ethics.
Lillian Lillemoen, Reidar Pedersen (2012). Ethical challenges and how to develop ethics support in
    primary. .Nursing Ethics
Lillian Lillemoen, Reidar Pedersen (2013). Ethics in municipal health services: working systematically
    with, and developing competence in ethics.                Empirical Ethics.
Lillian Lillemoen, Elisabeth Gjerberg, Anne Dreyer, Reidar Pedersen & Reidun Førde (2014) "Etisk 
   kompetanseheving i norske kommuner – hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid?" Etikk i 
   praksis.
Elisabeth Gjerberg, Lillian Lillemoen, Reidar Pedersen & Reidun Førde (2015). Coercion in nursing
   homes: Perspectives of patients and relatives. Nursing Ethics
Medlemmene i Rådet (2014)«Hvorfor så opprørte over norsk eldreomsorg spør Rådet for
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   sykepleieetikk?»
Lillian Lillemoen m.fl. (2011). La etikken blomstre i praksis. En bok om systematisk refleksjon i
   arbeidshverdagen
Lillian Lillemoen, Eva Skjærbæk (2013). Verdi og verdighet. Etikk i praksis. Cappelen Damm.
Lillian Lillemoen m fl. (2015). Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie, Etikk i sykepleiepraksis,
   Kapittel om etikk i sykepleien. Cappelen Damm.   

Berit Støre Brinchmann
 
Vitenskapelige publikasjoner om etikk i siste rådsperiode:
2012:               «Working behind the scenes» An ethical view of mental health nursing and first-episode
                        psychosis. (Moe, C, Kvig, EI, Brinchmann, B, Brinchmann, BS) Nursing Ethics, 20(5): 517
                        – 527.
2013:               «Values that vanish into thin air»: Nurses` experiences of ethical values in their daily work
                        (Bentzen, G, Harsvik, A, Brinchmann, BS) Nursing Research and Practice, online.
2014:               Ethical challenges in everyday work with adults with learning disabilities (Solvoll. B-A, Hall,
                        EOC, Brinchmann, BS). Nursing Ethics, online.
2015:               Ethical challenges related to next of kin: Nurses`perspectives( Tønnessen, S, Solvoll, B-A,
                        Brinchmann, BS). Nursing Ethics , online.
2015:               Experiences of moral challenges in everyday practice – the significance of nurses`
                        selfunderstanding (Kristoffersen, M, Friberg, F, Brinchmann, BS) (under review)
 
Bøker og bokkapitler i siste rådsperiode:
2013:               Etiske aspekter når et barn blir født for tidlig. I: Wigert, H og Jackson K(red.)
                        Familiecentrerad neonatalvård, Studentlitteratur, Lund
2013:               Brinchmann, BS (red. ).Etikk i sykepleien, 3. utgave. Gyldendal Akademisk          
 
Kronikk, Sykepleien:
Så mye er sykepleie verdt. Sykepleien 2014, 102(2)

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

Rådet for sykepleieetikks beretning til landsmøtet 2015 tas til orientering.

Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke

forbundsleder generalsekretær

Endelig vedtak:

Rådet for sykepleieetikks beretning til landsmøtet 2015 tas til orientering.
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