
25 år med
action i etikken

Helsepersonell hjelper farlig pasient å rømme. Norges største seriemorder blir
anmeldt. Det var opptakten, siden har det gått slag i slag. Rådet for sykepleie-
etikk er blitt et kvart århundre.

11978 eksploderte det i Trond-
heim: Lege og sivilarbeider Svein
Solberg og en håndfull kolleger
hjalp en pasient å rømme fra
Reitgjerd psykiatriske sykehus.
Poenget var å sette søkelys på de
uverdige forholdene for pasiente-
ne på institusjonen. Det klarte de:
Selv om helsedirektør Mork truet
med å ta fra dem autorisasjonen,
ble Reitgjerdet nedlagt i 1987.

11981 var det Orkdal som ble
rystet: Bygdas sykehjemsbesty-
rer, sykepleieren Arnfinn Nesset,

	

ble etterforsket for drap på 60
pasienter. Han tilsto for politiet å
ha drept 27 med curacit-sprøyter,
men trakk tilståelsene tilbake i

Allerede på NSFs landsmøte
i 1967 kom forslaget om å
opprette et faglig etisk utvalg.
Saken ble en gjenganger på
landsmøtene. Man var uenige
om mandatene og sammenset-
ningen. Fra før av hadde man
etisk komite - hva skulle være
forskjellen mellom disse to?
Først i 1981 ble Faglig etisk råd
etablert. 12006 skiftet rådet
navn til Rådet for sykepleie-
etikk.

retten. Til slutt ble han dømt for
22 drap, ett overlagt drapsforsøk,
dokumentfalsk og underslag.
Det var Reitgjerdet- og Nesset-
sakene som gjorde at NSF endelig
fikk fart i planene om å opprette
Faglig etisk råd.
- Begge sakene avdekket at syke-
pleiere visste at det var klandre-
verdige forhold på arbeidsplassen.
Men de unnlot å melde fra på
grunn av en misforstått oppfat-
ning av taushetsplikten, sier Liv
Wergeland Sørbye.

Hun var rådets første leder, fra
1981 til 1987.

NSF sensurerte
I begynnelsen handlet mye av
rådets arbeid om å klargjøre
begreper. Mange var ikke klar
over at taushetsplikten i første
rekke skulle omfatte konfidensi-
elle opplysninger om pasienten.
Den skulle ikke beskytte overord-
nede og institusjon. Det var også
nødvendig å klargjøre forskjellen
mellom etikk, estetikk og etikette.
- Jeg husker noen sykepleiere
som syntes deres største etiske ut-
fordring var at de brukte samme
kopper som pasientene. Likeledes
behandlet vi en sak som handlet
om hvorvidt sykepleiere kunne
reservere seg mot å fjerne vev fra
døde pasienter til bruk i trans-
plantasjon. Begge sakene handler

mer om estetikk enn etikk, sier
Sørbye.

	

Også forskjellen mellom moral
og etikk måtte klargjøres.
- Den gangen snakket man ikke
om hvor etisk uforsvarlig det var
å røyke, slik man gjør i dag. Vi
ville skrive om røyking i Sykeplei-
en, men ble nektet fordi det ble
sett på som moraliserende. NSF
mente det ville redusere tilliten
til sykepleierfaget som profesjon
hvis vi fokuserte på noe negativt,
sier Sørbye.

Rådet ble også nektet å trykke
en av de første artiklene de sendte
til Sykepleien, som handlet om
medikamentmisbruk og kollegers
ansvar til å hjelpe vedkommende,
ikke ved å tie, men konfrontere.
- NSF ville ikke være bekjent av
at dette var noe sentralt problem,
sier Sørbye.

Sykepleier i pasientseng
Rådet måtte også avklare forskjel-
len på et administrativt problem
og et fagetisk problem.
- Et typisk administrativt pro-
blem var saken der pårørende
kom på en institusjon og fant
to sykepleiere som lå i pasient-
sengene og sov middag i samme
rom som pasientene. Det samme
gjelder saken der et sykehjem
søkte kommunen om å få dekket
innkjøpet av flaggstang. Kommu-

nepolitikerne nektet fordi det ville
bli så trist med all flaggingen på
halv stang når alle de gamle døde.
At det også ville være en del burs-
dager og at de eldre syntes det var
hyggelig at det ble flagget på halv
stang for dem når de døde, var
det ingen forståelse for.

Misbrukte jenter
11983 kom de yrkesetiske ret-

	

ningslinjene, basert på reglene til
International Council of Nurses.
NSF hadde jobbet med dem i
åtte år. Det var ikke bare en rein
oversettelse av reglene, men også
tillegg tilpasset norske forhold.
- De hang i laminert plast på veg-
gene rundt om på arbeidsplassene
og bidro sammen med en lærebok
i etikk til økt etisk bevissthet både
blant studenter og sykepleiere,
sier Sørbye.

Rådet arrangerte mange møter
der sykepleieetikk var tema.
- De første årene opplevde jeg
ofte på disse møtene at sykeplei-
ere kom med vitnesbyrd de hadde
båret på i årevis. Det hadde ofte
endt med at de byttet jobb fordi
de ikke fikk tatt opp problemet
på arbeidsplassen.

En slik historie kom fra en
sykepleier som jobbet på en insti-
tusjon for psykisk utviklingshem-
mede: En psykolog på avdelingen
hadde en noe spesiell måte å drive
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UKLART MOTIV: Arnfinn Nesset
tilstod først å ha drept 27 pasienter
med curacit-sprøyter for politiet, men
trakk tilståelsen tilbake i retten.

	

Han svarte derfor aldri på spørsmål
om motivene for drapene.

terapi på - mange jenter ble mis-
brukt for at flere gutter skulle få
tilfredsstilt sine seksuelle behov.
Sykepleieren sa fra, men måtte
flytte på en annen avdeling. Siden
dette ikke ble meldt som vanlig
sak til rådet, kjenner ikke Sørbye
til den videre utviklingen i saken.

Men med de yrkesetiske
retningslinjene å vise til, ble det
mer faglig akseptert å ta opp slike
saker.

Døden og etikken

Sørbyes erfaring er at de sakene
som var vanskelige den gangen
også er vanskelige nå. Mange
etiske dilemmaer dukker opp i
forbindelse med livets slutt. Når
slutter livsforlengende behand-
ling, for eksempel? Sondebehand-
ling eller ikke?
- Harstadsaken kunne like gjerne
ha skjedd på 80-tallet. Overtramp
i forbindelse med døden blir

ekstra alvorlig, og man må ha en
klar avgrensning mellom etikk og

	

juss og huske at etikk alltid skal
komme først, mener hun.

Rådet begynte tidlig med å
understreke viktigheten av god
pasientdokumentasjon.
- Vi hadde en sak der slektnin-
gene til en død pasient protesterte
da pasienten hadde testamentert
alt til en sykepleier. Hun hadde
vært til stor hjelp for ham i en

akutt vanskelig livssituasjon. Det
var imidlertid godt dokumentert
at hun hadde trukket flere ansatte
inn i omsorgen og på ingen måte
utnyttet sin stilling som syke-
pleier. Slektningene nådde derfor
ikke fram med sin protest, minnes
Sørbye.
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Nyhet Etisk råd

tekst Eivor Hofstad

illustrasjoner Kathrine Kristiansen

Tre tungvektere
Å melde inn grove etiske brudd til rådet betyr ikke nØdvendigvis at synderen blir tatt.

Etter hvert ble sykepleierne flin-
kere til å benytte de yrkesetiske
retningslinjene, og mange saker
ble løst lokalt. I perioden 1988-
1992, da Randi-Susanne Natvig
var leder for rådet, merket hun
derfor at sakene ble mer kompli-
serte. Her kan du lese om tre av
dem:

Overgriper gikk fri

I løpet av en relativt kort
tidsperiode hadde flere kontakt-
sykepleiere henvendt seg til en
avdelingsleder ved en psykiatrisk
institusjon. Helt uavhengig av
hverandre fortalte flere kvinneli-
ge pasienter; at de var blitt utsatt
for seksuelle overgrep fra en
navngitt mannlig sykepleier. Alle
kvinnene hadde uttalt at de ikke
ønsket at overgriperen skulle
bli anmeldt. De ble anmodet
om det, men orket ikke tanken
på å skulle vitne i en rettssak.
Avdelingslederen ba om hjelp fra
Faglig etisk råd.

Rådet drøftet saken ut fra
ulike prinsipp som pasientens
autonomi samt kollegiale hensyn,
og anbefalte avdelingslederen å
konfrontere overgriperen med de
opplysningene hun hadde fått.
Da overgriperen skjønte at han
var blitt oppdaget, sa han opp
stillingen og forsvant fra arbeids-
stedet. Han gikk inn i en ny
stilling et eller annet sted, men
verken arbeidsgiver eller rådet
ante hvor han ble av.

Konklusjon: Så lenge en
pasient selv ikke vil anmelde et
forhold var det, vanskelig å reise
en sak. Da hadde sykepleierkol-
legene rett til, men ikke plikt til å
reagere, slik lovverket sier i dag.
- Kunne ikke rådet advare andre
arbeidssteder mot den mannlige
sykepleieren?

- Vi kunne kanskje informert
helsedirektøren, det er mulig at
helsetilsynet kunne tatt affære,
men hva kan man stille opp med
når sykepleier skifter til ukjent
arbeidssted og pasientene som
fornæmet part ønsker å være
anonyme? Selv kunne vi tenke
oss å kringlevri ham, men dette
var den konklusjonen vi landet
på, sier Randi-Susanne Natvig.

Sykepleier var lystløgner

En sykepleierstudent fortalte sine
lærere og sine medstudenter at
hun var alvorlig syk. Hun fikk
mye oppmerksomhet og omsorg
og skrev hovedoppgaven om
temaet «Hvordan leve med en
dødelig sykdom». Det var høyst
uvanlig å la en kandidat skrive
om sine personlige problemer,
men da skolen så at studenten
ikke hadde lenge igjen å leve, ga
den dispensasjon. Men sykeplei-
eren døde ikke. Hun fullførte
utdanningen og fikk sin offentlige
godkjenning.

Siden ble hun årlig bedt om å

komme tilbake til skolen for å
fortelle om sine erfaringer som
pasient. Hun fortalte levende om
bruk av smertepumpe og kom-
plikasjonene med også å ha fått
diabetes. Studentene måtte love
at de ikke skulle fortelle videre
det hun fortalte dem. Lektoren
som var tilhører over flere år fikk
ikke historien til å stemme. Det
var stadig nye variasjoner.

Kort tid etter siste skolebesøk
blir sykepleieren innlagt for akutt
blindtarmbetennelse og en av stu-
dentene er på vakt når hun blir
innlagt. Ansvarlig lege vil henge
opp glycosedrypp, men studen-
ten sier at det må de ikke gjøre
fordi pasienten har diabetes. Det
viste seg at pasienten ikke hadde
diabetes, smertepumpe eller tegn
på noen alvorlig sykdom.
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I villrede fortalte sykepleier-
studenten sin lærer om hva hun
hadde opplevd. Denne læreren
diskuterte saken med sin kol-
lega og kontaktet Faglig etisk
råd. Rådet henviste saken videre
til sin juridiske konsulent Roar
Bjerknes. Han syntes saken var
veldig spesiell, et tilfelle i ytterste
grenseland av hva man kunne
ha lov til. Men han konkluderte
med at både studenten og lærerne
hadde brutt sin juridiske taus-
hetsplikt. Rådet sendte lærerne
en påminning om dette, men det
ble ikke anmeldelse for brudd på
taushetsplikten og rådet ville aldri
ha forfulgt denne saken videre.
- Skal man ikke ha lov å disku-
tere en slik sak med rådet?
- Jo, det å bringe et slikt tilfelle
inn for rådet ville fra et faglig
ståsted være i tråd med rådets
sedvane, men det at de to læ-
rerne hadde diskutert saken med

hverandre ble påtalt som brudd
på taushetsplikten, sier Randi-Su-
sanne Natvig.
- Men det må man jo nødvendig-
vis gjøre før man bestemmer å
sende saken til rådet?
- Nei, ikke nødvendigvis. Læ-
reren kunne alene ha lagt saken
fram for rådet.

- Fortsatte vedkommende som
sykepleier?
- Ja.
- Men hva med hovedoppgaven
som var basert på svindel?
- Hun bestod og hadde allerede
fått sin godkjenning. Jeg tviler
på om skolen eventuelt kunne ha
gjort noe.

Bandt pasient med eksem
En sykepleier kontaktet Nat-
vig fordi hun var opprørt over
avdelingens praksis. Saken gjaldt
en pasient som stadig var tilgriset
av avføring og blod på hendene.

Avdelingsleder hadde pålagt alle
ansatte på avdelingen å legge
et stikklaken over kroppen til
pasienten og på den måten binde
vedkommende. Pasienten hadde
dermed ikke mulighet til klø
seg nedentil. Sykepleieren så at

pasienten var plaget av eksem og
kontaktet tilsynslegen som kunne
bekrefte det.

Konklusjon: Faglig etiske råd
sendte en advarsel til avdelings-
sykepleier på grunn av uforsvarlig
praksis.

Tre lovende
Noen saker rådet uttalte seg om fikk seinere betydning for lovverket,
mener jurist og sykepleier Irma Iversen. Her er tre eksempler fra tiden
1993-1995 da hun satt som leder av rådet:

å stimulere til etisk refleksjon rundt dette,

	

sammen, og i helsepersonelloven er dette nå
slik at det som ble skrevet ikke kunne virke

	

tatt med, sier Iversen.

Rettsvern i psykiatrien
Mange av sakene rådet behandlet i denne
perioden gikk på psykiatriske pasienters
rettsvern i forhold til å bli behandlet på en
ordentlig måte. Pasientene ble tiltalt på en
nedlatende måte, og følte at de ikke fikk den
omsorg de hadde krav på.

- Nå blir pasientene sikret i lov om helse-
personell 5 4 der det presiseres at pasientene
har krav på faglig forsvarlighet og omsorgs-
full hjelp. Dessuten ser jeg i min jobb som
pasientombud at psykiatriske pasienter
behandles bedre i dag, sier Irma Iversen.

Bedre dokumentasjon
\,låten sykepleiere har skrevet pasient-
fokumentasjonen på har ikke alltid vært
ike etisk holdbar. Rådet jobbet mye med

støtende på pasienten.
- I dag er de veldige diskusjonene fra den
gangen munnet ut i en paragraf i pasien-
trettighetsloven. Der heter det at dersom
pasienten finner dokumentasjonen støtende,
kan vedkommende forlange å få dokumen-
tasjonen slettet, sier Iversen.

Samarbeid om passiv dødshjelp
Rådet jobbet også med å få med sykeplei-
erne på diskusjonen om passiv dødshjelp,
det å avslutte en behandling. Ofte var det
kun legene som tok avgjørelsen, eventuelt i
samarbeid med pårørende.
- Rådet hevdet at dette burde være en dis-
kusjon som lege, sykepleier og pårørende tar
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På slutten av 90-tallet tilspisser de yrkesetiske konfliktene seg.
I takt med økt ressursmangel og tidsklemme merkes en økning i stygge mobbesaker.

- På de tolv årene jeg var med
i rådet forandret sakene karak-
ter fra å dreie seg om konkrete
pasientsituasjoner til å handle om
arbeidsmiljø og mobbing, fortel-
ler Edit Margrete Blåsternes, som
var medlem i rådet fra 1991 og
ledet det fra 1998-2004.

Rådet for sykepleieetikk har

måttet tåle mye kritikk. Uklare
mandat og uklar plassering
i organisasjonen samt slett

saksbehandling og tvilsom prak-
sis, er noen av ankepunktene
som kom fra Diaforsk i 2004.

Medlemmene har hatt dårlig tid
til å gjøre jobben, og mye har
vært utstrakt veldedighetsar-
beid. Først i 2004 fikk rådet en
lederstilling i tillegg til en halv
sekretærstilling.

Større usikkerhet

Hun mener utviklingen har sam-
menheng med at mye utrygghet
i arbeidsfellesskapet fører til at
lojaliteten blir truet.
- Det var stygge mobbesaker som
gikk på verbale utsagn fra syke-
pleiere og hvordan de snakket
til pasienter. Vi tok kontakt og
hadde møter med de involverte og
det hendte vi måtte melde saker
videre til fylkeslegen.

	

Blåsternes tror grunnene til
denne utviklingen var at det ble
mindre tid, økonomi og ressurser
til å gjøre den jobben man hadde
gjort før.
- Flere ufaglærte gjør at det er
vanskelig å utvikle et godt ar-
beidsmiljø. Derfor var det særlig
innen psykiatrien og på sykehjem-
mene vi så disse mobbesakene,
forteller Blåsternes.

Med den nye helsepersonel-
loven, der den enkelte ble mer an-

svarliggjort enn før, ble tendensen
enda tydeligere.
- Siden sykepleiere på den tiden
manglet kunnskap om loven,
skapte det stor usikkerhet, mener
Blåsternes.

Nye roller

12001 kom de fire nye helse-
lovene: helsepersonelloven,
pasientrettighetsloven, psykisk
helsevernloven og spesialisthelse-
tjenesteloven.
- Da opplevde en god del syke-
pleiere å være i et vakuum mel-
lom plikter og rettigheter. Mange
av diskusjonene handlet om gren-
ser for tvang, både i psykiatrien
og på sykehjem, sier Blåsternes.

I takt med at verden utviklet
seg, begynte mange sykepleiere
å jobbe på nye områder. Noen
startet egen virksomhet, andre
tok jobb i private firmaer. Med
nye roller trengte de også etisk
rådgivning.

Områder som genteknologi,
biomedisin og andre områder
knyttet til teknologisk utvikling
gjorde at rådet sto overfor mang,
sårbare beretninger.
- Alt fra foreldre som så mulig-
heten for sine barn, til prinsi-
pielle forhold rundt grenser for
forskning og utvikling av metode
og praksis. Vi hadde flere saker i
dette feltet, både høringer, medie
oppslag og innsendte saker, sier
Blåsternes.
Med mer åpenhet i pressen ble
media mer avslørende og saker
knytta til ulike mediestormer ak-
selererte på slutten av 90-tallet.
- Elendighetsbeskrivelser i kom-
munene og i psykiatrien har ofte
ført til at sykepleiere har følt seg
devaluert uten å kunne ta igjen p
grunn av taushetsplikten. Mange
har villet ha hjelp til å finne en
god etisk argumentasjon i slike
tilfeller, forteller Blåsternes.
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Med hodet

Disse har vært ledere i Rådet for sykepleieetikk:
1981-1987:

	

Liv Wergeland Sørbye
1987-1988:

	

Inger Marie Sommerset

1988-1992:

	

Randi-Susanne Natvig

1992-1993:

	

Eva Gjengedal

1993-1995:

	

Irma Iversen

1995-1998:

	

Anna Svabø
1998-2004:

	

Edit Margrete Blåsternes

2004:

	

Marie Aakre

Marie Aakre har stupt rett ut i det som forskere advarte kunne bli et supperåd.
Foreløpig holder hun seg godt flytende. Det eneste hun er redd skal renne ut, er tiden.

hva avgjør om
dere tar kontakt?
- Harstadsaken

	

er et eksempel
på en sak der
vi også reiste
til sykehjem-
met og snakket
med de ansatte
der.
- Hvilke kri-
terier bruker
dere?
- Det varierer
fra sak til sak.
Vi diskuterer
sakene et-

- Jeg ser bekymringsfulle
motkrefter til den etikken som
sykepleiere er satt til å utøve, sier
Marie Aakre og tenker på slike
ting som en gang var fremmed-
ord idet rirske språk: Indivi-
dualiseringen, effektiviseringen,
teknologiseringen og markedsi-
deologien. I dag ligger slike ord
lenger fram på tunga enn barm-
hjertighet, omsorg og respekt, de
tre grunnbegrepene Aakre synes
kjennetegner god sykepleie.
- Tempoet er mye høyere enn for
25 år siden, og det gjør noe med
nærhetsmulighetene for sykeplei-
erne. Konsekvensen er mindre tid
hos pasientene og mange bekym-
ringsmeldinger, sier hun.

Over 100 saker hittil

12004 ble hun leder for NSFs
mest utskjelte råd. Velsignet med
en splitter ny, lønnet stilling i
tillegg til den halve sekretærstil-
lingen som hele tiden hadde vært
der, skulle hun få skikk på Rådet
for sykepleieetikk.

Som styringsredskap fikk hun
med seg en rapport der Diaforsk
(Diakonhjemmet Høgskole, av-
deling for forskning og utvikling)
anklaget rådet for å være for
passivt, usynlig og behandle for
få saker. Blant mye annet rusk.
Hva har skjedd på de to årene
som har gått?
- Vi behandler betydelig flere

saker nå. Vi legger i disse dager
rundt 100 saker ut på internert.
De har vi behandlet på et og et
halvt år. Og siden vi nå har en
full stilling ekstra, har jeg kun-
net reise mye, skrive artikler og
uttale meg til media i et omfang
som ikke var mulig tidligere. At
vi er mer synlige gjør også at
flere kommer på oss og henven-
der seg om etiske dilemmaer, tror
Aakre.
Selv om hun synes rådet er mer
synlig nå enn for to år siden, er
målet å bli enda mer iøyefallende
fremover.
- Rådet må bli en selvfølgelig
adresse for media i spørsmål av
sykepleieetisk karakter.
- I stedet for lederen i NSF?
- Nei, men i stedet for legene og
andre som uttaler seg på syke-
pleiernes vegne.

Skjønn avgjør
Rådet får saker hele tiden og alle
som henvender seg får svar.
- Innhenter dere informasjon fra
den som klagen gjelder nå, slik
Diaforsk rådet dere til?
- Noen ganger gjør vi det, men
det er ikke et fast prinsipp. Vi
velger å gi tillit til innsenders
opplevelse av dilemma. Dessuten
er det ikke alltid personer som er
motpart i en sak med et syke-
pleieetisk dilemma.
- Men når en person er motpart,
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	ter en fast diskurs-etisk modell
og bruker vårt skjønn. Men jeg
grubler mye på om vi kanskje
skal kontakte andre involverte
parter mer systematisk.
- Er du ellers fornøyd?
- Ja, jeg var veldig begeistret
for å få en så framtidsrettet
evaluering fra Diaforsk med så
tydelige og gode føringer. Vi er
godt i gang med å nå målene
og har fått en tydeligere plass i
organisasjonen med opprydning
i sekretariatsfunksjonen og ar-
kiveringssystemer etter offentlig
standard.

Juss mot etikk
Hva som har vært den viktigste
saken i Aakres lederperiode så
langt, er hun ikke i tvil om: Har-
stadsaken utmerker seg.
Da sykehjemsbeboer Kristine
Nielsen døde 14. juni 2005 på
Olavsgården sykehjem i Har-
stad, viste lydopptak at syke-
pleieren"på vakt hadde brutt de
etiske retningslinjene på groveste
vis.
- Ofte blir forvaltningen av det
gode og det rette målt opp mot
lovverket i stedet for etiske ret-
ningslinjer. Harstadsaken er en
slik sak som er etisk forkastelig,
men juridisk holdbar, sier Aakre.

Hun har tatt et tydelig stand-
punkt i offentligheten i denne
saken. Det har blant annet ført
til at rådet i disse dager får møte
helsedirektør Lars E. Hanssen
for å drøfte profesjonsetikkens
rolle i tilsynssaker.

Lojalitetskonflikter
- Hvilke saker
blir de neste 25 års
etiske dilemmaer?
- Lojalitetskonflikter
der arbeids-
givers krav står mot
pasientenes behov og

	

forventninger. Mye vil
handle om at innspa-
ringstiltak kolliderer
med pasientenes behov,
og prioriteringsdilem-
maene blir mange.

Aakre tror også det vil by på
problemer at den tekniske ut-
viklingen går så raskt at etikken
blir hengende etter.
- Dette gjelder ikke minst
grunnteknologien og beslutnin-
ger nær livets grenser, der over-
behandling og behandlingsunn-
latelse gir store dilemma.

Hun tipper vi også vil få
flere dilemmaer knyttet til
forventning om åpenhet kontra
taushetsplikt, ikke minst overfor
media og reality-tv.

I framtiden håper Aakre at
rådet kan bli en ekstra adresse
for det man ikke klarer å løse på
arbeidsplassen eller i kommune-
politikken.
- Rådet skal løfte de prinsipi-
elle sakene til den offentlige
arena og være en vokter av sam-
funnstrekk. Ta for eksempel den
viktige debatten om varslerne.
Vi må være stolte av dem. Vi
må honorere varsling og trene
lederne til å tåle det.

ENGASJERENDE SAK: Den såkalte Harstadsaken engasjerte og opprørte hele nasjonen
Marie Aakre sier den er etisk forkastelig selv om den er juridisk holdbar.

Hilsener til 25-årsjubilanten:
Trond Markestad
Leder, Rådet for legeetikk,
Den norske lægeforening:

- I det siste har vi hatt et fruktbart samarbeid
med dere, og vi bør så absolutt samarbeide mer
i årene framover. De ofte kompliserte etiske
sidene ved vår virksomhet blir stadig mer syn-
lige og gjenstand for offentlig oppmerksomhet.
Som fagetiske råd skal vi bevisstgjøre og være

vaktbikkjer overfor våre medlemmer, og vi skal være viktige premissle-
verandører i den helsepolitiske debatten. I dette arbeidet bør vi kunne
berike hverandre, og jeg ser fram til fortsatt godt samarbeid.

Edith Mark
formand i sygeplejeetisk råd i Danmark:
- I Danmark har vi i høj grad haft hjælp og
forbillede i det norske udvalg for sygeplejeetik.

	

Vi har haft et fint samarbejde, og senest har vi jc
intensiverer det nordiske samarbejde i syge-
plejeetik med et netværk for alle de sygepleje-
etiske råd i norden. Der er rådsmedlemmer fra
Danmark, der særligt vil huske en autentisk

kælketur ned af de norske fjelde... Andre tænker særligt på det mod
og den oprigtighed, der lå bag, da I indførte ordet «barmhjertighed» i
de norske retningslinjer. Godt gået, kære kolleger!

Mandatet er under revidering og vil bli foreslått endret til kommende

landsmøte. Foreløpig er det disse fire punktene:
Overvåke og fremme sykepleierstudentenes og sykepleiernes
faglige etiske standard.

Avgi uttalelser om faglig etiske spørsmål som bringes inn for rådet
av NSFs organer eller medlemmer.
Ta opp til behandling faglig etiske spørsmål vedrørende sykepleier-
utdanningen og sykepleiertjenesten.
Engasjere seg i den offentlige debatt om faglig etiske spørsmål.

Marianne Omne-Ponten
ordforande i sjukskoterskornas etiska råd
i Sverige:

- I Sverige har vi låtit oss inspireras av den
verksamhet ni bedriver under senare år och
bedomer att ni åven framgent har erfarenheter
som vi kan ha stor nytta att ta del av. Vi hoppas
att det nu påborjade etiska nordiska samarbetet
kommer att innebåra att vi gemensamt utveck-

lar, debatterar och undersoker hur en god omvårdnad med hog kvalite
kan vara vågledande i den etiska diskussion.
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