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STYRESAK 111-2009  EVALUERING AV ETISKE RETNINGSLINJER  
 – HELSE NORD 
 

Møtedato: 15. desember 2009 

 
Formål/sammendrag 
Formålet med evalueringen er å se om de etiske retningslinjer er blitt implementert i 
foretakene, og om verdigrunnlaget kvalitet, trygghet og respekt er kjent og blir brukt i det 
daglige arbeidet.  
 
Bakgrunn/fakta 
I styresak 46-2007 ble de etiske retningslinjene for ansatte i Helse Nord vedtatt. Samtidig ble 
det vedtatt at det skulle gjennomføres en evaluering som skulle være knyttet til hvordan de 
etiske retningslinjene er blitt implementert og bruken av dem. Evalueringen skulle være 
gjennomført innen utgangen av 2009, og de tillitsvalgte skulle delta aktiv i dette arbeidet. 
 
Evalueringen er blitt gjennomført ved at alle ansatte i Helse Nord har mottatt et spørreskjema 
som omhandler implementering og bruk av de etiske retningslinjene. I dette arbeidet har 
tillitsvalgte vært med i utarbeidelsen av spørreskjemaet og i vurdering av resultatene fra 
undersøkelsen. 
 
Vurdering 
Det er 8,3 % av de ansatte som har valgt å svare på undersøkelsen. Selv om det er ønskelig 
med en høyere svarprosent, så gir tilbakemeldingen en klar indikasjon på at det må jobbes 
mer aktivt for at de etiske retningslinjene skal kunne sies å være implementert. Det 
interessante og positive som undersøkelsen viser er at over 85 % av de ansatte svarer at de er 
bevisst verdigrunnlaget kvalitet, trygghet og respekt, når de gjør jobben sin. Men samtidig 
svarer i underkant av 70 % at verdigrunnlaget ikke er diskutert og definert i 
avdelingen/klinikken de hører til. Det kan tolkes på flere måter, men det kan tyde på at de 
ansatte har en personlig og individuell etisk bevissthet i forhold til yrkesetikk og etikk 
generelt, men den kollektive etiske bevissthet ikke er godt nok etablert.  
 
Dette er lagt til grunn for vedtak om etablering av prosjekt Verdibasert hverdag (styresak 78-
2009) hvor målet blant annet er å definere hva verdigrunnlaget betyr på alle nivå i 
organisasjonen. Helse- og omsorgdepartementet har også pålagt de regionale helseforetakene 
å sette verdispørsmål på dagsorden og at kjerneverdiene skal brukes aktivt som 
styringsredskap.  
 
Medbestemmelse 
Evaluering av etiske retningslinjer i Helse Nord ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 1. desember 2009 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enige om at det må gjøres en fornyet henvendelse til helseforetakene om aktivt 

å implementere de etiske retningslinjene blant annet innenfor rammen av prosjektet 
Verdibasert hverdag. 
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2. Partene er enige om at det ved sluttføring av prosjektet Verdibasert hverdag skal det 

gjennomføres en bred evaluering av innholdet i de etiske retningslinjene og av selve 
prosjektet. 

 
Konklusjon 
Prosjektet Verdibasert hverdag blir viktig for å øke fokuset på de etiske retningslinjene og 
etiske spørsmål på alle nivå i helseforetakene i Helse Nord. Målet er å få en kollektiv 
forståelse av verdigrunnlaget, og for hvordan etiske problemstillinger håndteres. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret ber helseforetakene om aktivt å implementere de etiske retningslinjene blant annet 

innenfor rammen av prosjektet Verdibasert hverdag. 
 
2. Ved sluttføring av prosjektet Verdibasert hverdag skal det gjennomføres en bred 

evaluering av innholdet i de etiske retningslinjene og av selve prosjektet. 
 
 
Bodø, den 4. desember 2009 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Sammendrag av svar fra spørreundersøkelsen 
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UTREDNING 
 
Innledning  
Hovedhensikten med de etiske retningslinjene som ble vedtatt i 2007, var å øke bevisstheten 
om etiske vurderinger og refleksjoner når valg og beslutninger skal tas. Selve retningslinjene 
er overordnede og flere av våre yrkesgrupper har også egne yrkesetiske retningslinjer. 
 
Formålet med evalueringen er å se om at de ansatte kjenner til og aktivt bruker det felles 
nasjonale verdigrunnlaget for spesialisthelsetjenesten som er vedtatt for Helse Nord. Videre er 
det ønskelig å se om de etiske retningslinjene er implementert, om de har vært gjenstand for 
felles diskusjon/refleksjon i avdelinger/klinikker osv. Utfordringen tilknyttet dette er å få en 
felles forståelse for hva verdigrunnlaget betyr for de som er i et arbeidsfellesskap. 
 
I forbindelse med prosjektet Verdibasert Hverdag er det også ønskelig å få en 
nullpunktsanalyse for å sjekke ut hvordan forholdet til vårt felles verdigrunnlag ser ut i dag. 
Det er interessant å se om de ansatte oppfatter at ledelsen setter verdiorientering tilstrekkelig 
høyt og om det vises gjennom utøvelse av lederskap. Videre er det ønskelig å se om det er 
etablert prosedyrer for håndtering av brudd på de etiske retningslinjene.  
 
I foretakene (unntatt sykehusapoteket) er det etablert klinisk etikkomité og det er interessant å 
se om komiteen blir brukt i forhold til etiske dilemmaer som ansatte/helseforetaket skal 
håndtere.  
 
Bakgrunn og vurdering 
Det ble utarbeidet og sendt ut et spørreskjema til alle ansatte i Helse Nord som omhandlet 
implementering og bruk av de etiske retningslinjene. Det kom inn 1000 svar og det utgjør 8,3 
% av de ansatte. Svarprosenten skulle gjerne vært høyere, men svarene gir en retning og gir 
grunnlag for noen refleksjoner. 
 
På spørsmål om hvorvidt de etiske retningslinjene er implementert i avdelingen/klinikken den 
enkelte tilhører, sier 35,7 % at de er det i nokså stor grad eller i stor grad. Det betyr at 64,3 % 
mener at de i mindre grad eller ikke er implementert. Foretakene har en utfordring for å få de 
etiske retningslinjene kjent og gi dem et innhold. 
 
Videre sier 69,5 % at de ikke har diskutert eller blitt enige om hva verdigrunnlaget betyr i 
fellesskap. Samtidig sier 86,7 % at de er bevisst verdigrunnlaget når de gjør jobben sin. 
Bakgrunnen for dette kan være ulikt, men det kan tolkes slik at de ansatte har fokus på sin 
egen personlige etikk i det de gjør og den yrkesetikk som de er sosialisert inn i gjennom 
utdanning og praksis. Når det gjelder den kollektive etiske bevissthet i en avdeling/klinikk så 
er ikke den godt nok etablert. 
 
Det er også grunn til bekymring at 45,4 % svarer at de har vært i situasjoner der de etiske 
retningslinjene er blitt brutt, men at 65,2 % svarer at de ikke vet hvordan slike brudd skal 
håndteres. 42,8 % svarer også at de har opplevd dilemma mellom varsling om kritikkverdige 
forhold og lojalitet til arbeidsgiver. Når det gjelder kjennskap til klinisk etikkomité så svarer 
12,9 % at de kjenner til hvordan komiteen arbeider. 
 
65,2 % av de som har svart vet ikke hvordan brudd på de etiske retningslinjene skal håndteres. 
82,2 % svarer at de ikke vet eller svarer at det ikke foreligger skriftelige rutiner på hvordan 
etiske retningslinjer skal etterleves. Ved et foretak foreligger det rutiner for håndtering av 
brudd på de etiske retningslinjene, mens slike rutiner ikke er utviklet hos de andre. Flere 
foretak har rutiner for håndtering av varsling av kritikkverdige forhold.  Det blir viktig å få på 
plass systemer for hvilke brudd på de etiske retningslinjene som skal håndteres via 
avvikssystemet, hvilke skal håndteres via klinisk etikkomité og hvilke brudd skal eventuelt 
håndteres på annen måte. 
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Oppsummering 
Prosjektet Verdibasert hverdag blir sentral i forhold til implementering og bruk av de etiske 
retningslinjene. Det er behov for å initiere et arbeid for å definere og gi verdigrunnlaget et 
innhold på alle nivå i foretakene.  
 
Det synes å være for tidlig å endre innholdet i de etiske retningslinjene, men undersøkelsen 
viser at det er et behov for å arbeide videre med implementeringen av dem. I tillegg er det 
behov for å se nærmere på kulturaspektet ved bruken av retningslinjene, hvordan gjøre 
verdigrunnlaget kjent og aktuelt i hver avdeling/klinikk, hvordan skape eierskap til 
verdigrunnlaget slik at det blir en kollektiv bevissthet i kollegiet, hva er leders ansvar og 
medarbeiders ansvar osv. Dette er områder som inngår i prosjektet Verdibasert hverdag. 
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Etikk og verdier i Helse Nord 
 
Publisert fra 09.11.2009 til 22.11.2009 
1002 respondenter (1002 unike) 
 
 
1. Har du en lederstilling med personalansvar? 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 Ja 17,3 % 171 
 2 Nei 82,7 % 820 
 Total  991   
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2. I min avdeling/klinikk er Helse Nords etiske retingslinjer implementert. 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 I liten grad 7,6 % 76 
 2 I noen grad 11,8 % 118 
 3 I middels grad 17,7 % 177 
 4 I nokså stor grad 20,4 % 204 
 5 I stor grad 15,3 % 153 
 -1 Vet ikke 27,2 % 272 
 Total  1000   
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3. I min avdeling/klinikk er verdigrunnlaget – kvalitet – trygghet - respekt definert, det vil si at personalgruppen sammen har 
diskutert og blitt enige om hva verdiene betyr hos oss. 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 Ja 30,4 % 304 
 2 Nei 45,9 % 459 
 -1 Vet ikke 23,6 % 236 
 Total  999   
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4. Jeg er bevisst verdigrunnlaget - kvalitet - trygghet - respekt når jeg gjør jobben min. 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 I liten grad 2,2 % 22 
 2 I noen grad 3,9 % 39 
 3 I middels grad 5,1 % 51 
 4 I nokså stor grad 27,3 % 273 
 5 I stor grad 59,4 % 593 
 -1 Vet ikke 2,1 % 21 
 Total  999   
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5. I min avdeling/klinikk brukes verdigrunnlaget i utøvelse av personalledelse. 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 I liten grad 12,3 % 122 
 2 I noen grad 10,4 % 103 
 3 I middels grad 15,7 % 156 
 4 I nokså stor grad 24,4 % 243 
 5 I stor grad 13,9 % 138 
 -1 Vet ikke 23,4 % 233 
 Total  995   
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6. Har du vært i situasjoner der de etiske retingslinjene har blitt brutt? 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 Ja 45,4 % 448 
 2 Nei 54,6 % 539 
 Total  987   
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7. Vet du hvordan brudd på etiske retningslinjer skal håndteres? 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 Ja 34,8 % 343 
 2 Nei 65,2 % 644 
 Total  987   
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8. Har du opplevd dilemma mellom behov for å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass og lojalitet til arbeidsgiver? 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 Ja 42,8 % 427 
 2 Nei 57,2 % 570 
 Total  997   
 

side 34



9. Har du opplevd konflikt mellom dine yrkesetiske retningslinjer og Helse Nords etiske retningslinjer? 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 Ja 14,9 % 146 
 2 Nei 75,9 % 745 
 3 Har ikke egne yrkesetiske retningslinjer 9,3 % 91 
 Total  982   
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10. I min avdeling/klinikk har vi takhøyde for å diskutere situasjoner der de etiske retningslinjene ikke etterleves. 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 I liten grad 7,1 % 71 
 2 I noen grad 10,3 % 103 
 3 I middels grad 15,9 % 159 
 4 I nokså stor grad 27,7 % 277 
 5 I stor grad 22,5 % 225 
 -1 Vet ikke 16,4 % 164 
 Total  999   
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11. I min avdeling/klinikk har vi en kultur der etiske problemstillinger vedrørende våre pasienter/brukere drøftes i et flerfaglig miljø. 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 I liten grad 18,5 % 184 
 2 I noen grad 12,3 % 123 
 3 I middels grad 15,7 % 156 
 4 I nokså stor grad 20,8 % 207 
 5 I stor grad 16,3 % 162 
 -1 Vet ikke 16,5 % 164 
 Total  996   
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12. I min avdeling/klinikk foreligger det skriftlige rutiner på hvordan etiske retningslinjer  skal etterleves. 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 Ja 17,8 % 178 
 2 Nei 29,7 % 296 
 -1 Vet ikke 52,5 % 524 
 Total  998   
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13. Kjenner du til hvordan klinisk etikkomité arbeider? 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 Ja 14,2 % 142 
 2 Nei 72,8 % 727 
 3 Min arbeidsplass har ikke klinisk etikkomité 12,9 % 129 
 Total  998   
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14. På hvilke områder mener du at det er behov for å gjøre endringer i Helse Nords etiske retningslinjer? (Du kan velge flere 
alternativer.) 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 Omdømme 23,5 % 193 
 2 Habilitet 11,2 % 92 
 3 Ytringsfrihet 21,3 % 175 
 4 Varsling av kritikkverdige forhold 39,5 % 325 
 5 Forvaltning av Helse Nords ressurser 27,6 % 227 
 6 Innkjøp 12,0 % 99 
 7 Gaver og andre fordeler 8,7 % 72 
 8 Kurs, kongresser og møter 15,2 % 125 
 9 Representasjon i inn- og utland 5,2 % 43 
 10 Bistillinger og bierverv 10,6 % 87 
 11 Ikke behov for endringer 34,0 % 280 
 Total  823   
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15. Samlet sett er jeg fornøyd med det fokus vi har på verdier og etikk i min avdeling/klinikk. 
 

 
 
 Alternativer Prosent Verdi 
 1 I liten grad 11,2 % 111 
 2 I noen grad 12,6 % 125 
 3 I middels grad 23,3 % 231 
 4 I nokså stor grad 28,8 % 286 
 5 I stor grad 12,4 % 123 
 -1 Vet ikke 11,8 % 117 
 Total  993   
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