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Norsk sykepleierforbund (NSF) viser til høringsbrev av 02.09.16 vedrørende nasjonale faglige retningslinjer for bruk av 
elektrokonvulsiv behandling (ECT). Vårt høringssvar er utarbeidet i samarbeid med Rådet for Sykepleieetikk og NSFs 
faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPOR).

Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener nasjonale retningslinjer vil bidra til anerkjenning og alminneliggjøring av bruk av 
ECT. Det er i dag en behandlingsmetode som gis innenfor det ordinære tjenestetilbudet, samtidig som det er en kjent 
sak at det hersker ulike oppfatninger knyttet til bruken av ECT. Både blant fagfolk, pasienter og hos befolkningen for 
øvrig. Det er en behandlingsform som for mange fremstår som mytebefengt og skremmende. NSF mener derfor det er 
bra at det at det etableres faglige nasjonale retningslinjer. 

For NSF er det viktig at ECT ikke må sees løsrevet fra en helhetlig forståelse av mennesket og betydningen av 
relasjoner i møte med pasientene. Sykepleiere som arbeidet med pasienter under ECT behandling beskriver kjennskap 
og relasjon til pasienter og visa verse til de som utøver behandlingen som svært viktig. 

NSF mener at utkast til veileder tar informert samtykke på alvor og understreker at pasientens valg må respekteres. Vi 
mener redegjørelsen for autonomiprinsippet er godt og presiserer at pasientens valg og ønske skal følges.  Innenfor 
psykisk helse er krenkelsen ofte nærliggende og opplevelse av integritet og ansvarlighet hos det enkelte menneske vil 
kunne være avgjørende for å styrke helsen. 

NSF mener at kapittel 1.6 Etiske overveielser i høringen er svært sentralt i et helse- og sykepleiefaglig perspektiv. 
Under etiske overveielsene tas det utgangspunkt i fire etiske prinsipper knyttet til ECT. 1. Velgjørenhetsprinsippet, 2. 
Ikke-skade prinsippet", 3. Autonomiprinsippet og 4.Rettferdighetsprinsippet.  
Under ikke-skade prinsippet gjøres det rede for forebygging av fysiske skader. Blant annet gjennom bruk av anestesi og 
muskelavslappende midler som bidrar til å redusere fysiske skader.  Vi savner en vurdering av eksistensielle og 
erfaringsmessige traumer som også kan oppstå etter ECT-behandling.  Her utfordres ikke-skade prinsippet og bør i 
større grad dokumenteres og forskes på. 

Videre er argumentasjonen knyttet til rettferdighetsprinsippet sentralt og svært viktig.  ECT må aldri bli foretrukket 
grunnet antatt effektivitet og hurtighet dersom indikasjoner ikke er innfridd.  
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Tiltak for å forebygge, eventuelt avklare, omfang av eventuelle skadeeffekter bør vurderes igangsatt. Dette kan være 
forskning og/eller systematisert journalgransking for på sikt å kunne avdekke skader. Dette understøttes også senere i 
høringsutkastet: 

«Ved gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget er det identifisert områder der det er behov for videre forskning. 
Gjennomgående er kunnskapsgrunnlaget svakt på en rekke områder. Det som fremstår som mest kritisk er 
kunnskap om langtidseffekter av ECT på kognitiv funksjon. Brukerne har bedt om at det må være 
følgeforskning hos pasienter som får ECT. Dette gjelder alle grupper som får ECT og bør gå over flere år. 
Både kognitive bivirkninger og effekt av behandling bør følges, og både brukere og pårørende bør delta i 
forskningen.»

ECT kan gi hukommelses-vansker i tiden etter behandling og for noen ha kognitive senfølger. Det vises i 
høringsutkastet til en undersøkelse som viser at behandlere kan tone ned eventuelle bivirkninger og betydningen av 
disse. 

Det vil være av stor betydning at informasjon som gis pasienter og pårørende er objektiv og konkret.  Det må alltid gis 
god informasjon om mulige effekter og bivirkninger, og personalet må sikre seg at pasienten og brukeren har forstått 
informasjonen. NSF mener at vedlegg «Pasientinformasjon», kan fange opp noe av det som etterlyses.  Utlevering av 
skriftlig pasientinformasjon må skje i tillegg til muntlig informasjon. Det er å anse som en selvfølge. I 
pasientinformasjonen bør behovet for å kunne late vannet før ECT- behandlingen tilføyes under forberedelser.

Det beskrives variasjoner knyttet til omfang og hvilke pasientgrupper som får behandling ved de ulike sykehusene. 
Teknisk utstyr, rutiner og formell kompetanse knyttet til administrering av ECT varierer også. NSF støtter behovet for 
teoretisk/praktisk opplæringsprogram med påfølgende sertifisering. Jamfør vedlegg 1, som bør omfatte leger og 
sykepleiere som deltar i ECT- behandlingen. Det er ofte leger i spesialisering (LIS), eventuelt erfarne sykepleiere med 
opplæring, som utfører behandlingen. Blant LIS kan det være noe «turnover», og et standardisert opplæringsprogram 
kan være av betydning for å redusere pasientskade og øke behandlingseffekten. 

NSF støtter presiseringen om at nasjonal helsepolitikk skal tilstrebe lik tilgang til helsetjenester uavhengig av bosted. 
Helseforetakene må sørge for at ECT-virksomheten er godt organisert og at den er forsvarlig og følger anbefalt 
standard. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av ECT understøtte dette arbeidet.

Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge Svein Roald Olsen
Fagsjef Spesialrådgiver
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