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NSF som profesjonsorganisasjon:

To likeverdige målsettinger:

- Sykepleiere skal bidra til en helsetjeneste av 

høy kvalitet som er trygg, samordnet og effektiv.

- Sykepleiere skal ha en arbeidssituasjon som er 

helsefremmende, meningsfull og inkluderende.





RISIKOVIRKSOMHET



Spesialisthelsetjenesteloven
§ 2-2.Plikt til forsvarlighet

Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til denne 

loven skal være forsvarlige. Spesialisthelsetjenesten

skal tilrettelegge sine tjenester slik at personell som 

utfører tjenestene, blir i stand til å overholde sine 

lovpålagte plikter, og slik at den enkelte pasient eller 

bruker gis et helhetlig og koordinert tjenestetilbud.



HPL §16 – systemansvar (ledelse)

§ 16.Organisering av virksomhet som yter 

helse- og omsorgstjenester

Virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, 

skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand 

til å overholde sine lovpålagte plikter.



HPL § 4 Forsvarlighet (individ)

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 forsvarlig og omsorgsfull hjelp

Forsvarlighetskravet i HPL § 4 har en dobbel funksjon:

1) kravet er en rettesnor for tjenesten

- viser til normer som beskriver hvordan tjenestene bør være. 

Disse normene utgjør kjernen i forsvarlighetskravet og kan 

betegnes som god praksis. 

Samtidig danner normene utgangspunkt for å

2) fastlegge hvor grensen mot det uforsvarlige går. 

Mellom god praksis og forsvarlighetskravets nedre grense, vil det 

være rom for å utøve skjønn. Forsvarlighetskravet innebærer at 

tjenestene skal ha tilfredsstillende kvalitet, ytes i tide og i 

tilstrekkelig omfang.



Bekymringsmeldinger til fylkesmannen i ….:
• Pasient med lungeødem der behov for CPAP – behandling ble 

oppdaget for sent grunnet manglende kompetanse

• Pasient på avansert blodtrykksstabiliserende behandling, der 
pasientansvarlig sykepleier ikke hadde erfaring med denne type 
behandling

• Vakanser og 27 nye sykepleiere som trenger opplæring

• Manglende opplæring av vikar i elektroniske systemer

• 6 korridorpasienter uten ekstra personale

• Høyt arbeidspress og mange samtidighetskonflikter

(Eksempel fra en tilsynssak 2017-2018 = sykehus har brutt på forsvarlighetskravet)



Jf; «NSF Sykepleieetikk»





Myndighetskrav;
Lover, forskrifter, nasjonale retningslinjer 
og internasjonale konvensjoner

Yrkesetiske retningslinjer;
«Gjøre vel», unngå skade, respekt for 
autonomi, rettferdighet og barmhjertighet

Relevant og oppdatert kunnskap;
kunnskap og ferdigheter som til sammen 
utgjør kompetansen – for autorisasjon som 
sykepleier

Sykepleiens grunnlag:



- ØYEBLIKKELIG 
hjelp,

- NØDVENDIG hjelp 
med forsvarlig 
standard, og

- VERDIG 
tjenestetilbud

(Pasientrettighets-
loven 2-1)



Pasient og pårørendes behov;
Kjernen i helsehjelp; handlinger som har 
forebyggende, diagnostisk, behandlende, 
helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og 
omsorgsformål

Faglig kompetent sykepleie;
Handle korrekt i situasjonen, ferdigheter, 
egenskaper og motivasjon, og begrensninger

Omsorgsfull sykepleie;
Se hele mennesket; situasjonen og reaksjoner 
– ivareta grunnleggende behov med omtanke 
og respekt

Sykepleiepraksis:



- preget av respekt, innlevelse, omtanke og vennlighet. 

- med en opptreden som ivaretar pasientens verdighet og 

behov for trygghet. 

- i tråd med vanlig god folkeskikk, også om pasient/pårørende 

opptrer på en spesiell måte; er provoserende eller beruset. 

«Det forventes at helsepersonell ikke uten god grunn handler i 

strid med etiske retningslinjer som deres egen yrkes-

organisasjon har laget om holdninger og atferd. 

I kravet om omsorgsfull hjelp er det en moralsk dimensjon 

knyttet til å være en profesjonell hjelper.»

(jf Olav Molven (2016): kap. 3.13 Kravet om at hjelpen skal være omsorgsfull)



Forsvarlighet – lovtekster er ingen fasit

«Hvor grensen går for hva som er forsvarlig praksis 

må ledere ta opp med sine medarbeidere; De som 

møter den enkelte pasient og ser deres behov. 

Sammen må de komme fram til hva som er faglig god 

sykepleie hos dem. Det må beskrives helt konkret.

Først da er det mulig å gjøre seg opp en mening om 

kvaliteten på tilbudet som er gitt»
(fritt etter G.S. Braut, Sykepleien 2011)



13,7 % av somatiske sykehusopphold 

➢Urinveisinfeksjon, postoperativ sårinfeksjon, 

legemiddelrelatert skade, nedre luftveis-

infeksjon og annen kirurgisk komplikasjon

Sykepleiefaglig kvalitet – fravær av….



Grunnleggende sykepleiefaglig kvalitet – er 
det kun romantikk eller en nødvendighet 

for forsvarlige tjenestetilbud?

«når forskning viser at korrekt utført munnhygiene kan 
redusere komplikasjoner og dødelighet, hva er det så vi 

venter på?»
(Preben Ulrich Pedersen, professor, Sygeplejen 3/2017)





Hvor stor risiko er det for at….
• Komplikasjoner eller tilleggslidelser ikke fanges opp i rett tid?

• Pasienter ikke blir observert på et tilstrekkelig faglig grunnlag?

• Medikamenter blir feildosert eller administrert på uriktig måte?

• Pasienter ikke får tilfredsstillende smerte/symptomlindring på 

grunn av tidspress og/manglende kompetanse?

• Pasienter utsettes for uønskede hendelser eller skader pga

dårlige kommunikasjonsrutiner eller mangelfull kontinuitet, 

informasjonsutveksling og samhandling..
(NSF Forsvarlighetshefte s. 21)



«second victim»



Faglig kompetent og omsorgsfull sykepleie

Er avhengig av flere faktorer;
• Arbeidsforhold/fagmiljø
• Sykepleiefaglig ledelse og organisering av arbeidet
• Samlet kompetanse og erfaring på den enkelte vakten
• Bemanning tilpasset pasientene (kategori) 
• Utskiftning av personale og bruk av vikarer

Både helsemyndigheter, den enkelte sykepleier, ledere/arbeidsgivere 

og NSF, inkl NSFLIS er bidragsytere – med ulike roller og ansvar




