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Brukerutvalgets innspill til etiske retningslinjer
Brukerutvalget mener det er viktig at Helse Sør-Øst RHF sørger for at
retningslinjen blir godt kjent for alle ansatte i foretaksgruppen og for alle som
handler på vegne av Helse Sør-Øst.
Brukerutvalgets innspill til endringer i etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst:
2.2 Lojalitet – Brukerutvalgets forslag til endring
Avsnitt 1
Utkast: Vi plikter å opptre lojalt mot vår arbeidsgiver. Vi skal opptre slik at
vi bidrar til å ivareta foretakets interesser og omdømme. Lojalitet
forutsetter at vi opptrer etisk, lovlig og i tråd med våre verdier.
Forslag: Vi plikter å opptre lojalt overfor hverandre og våre pasienter.
Lojalitet er en gjensidig forpliktelse for arbeidsgiver og medarbeider.
Vi skal opptre slik at vi bidrar til å ivareta foretakets interesser og
omdømme. Lojalitet forutsetter at alle opptrer etisk, lovlig og i tråd med
våre verdier.
2.3 Rapporterings- og varslingsplikt – Brukerutvalgets forslag til endring
Avsnitt 3
Utkast: Bruk av rusmidler er en trussel for kvaliteten på arbeidet som skal
utføres, for pasientbehandlingen og for trygghet og tillit mellom kollegaer. Vi
skal varsle nærmeste overordnet dersom vi oppdager at en kollega er
påvirket av rusmidler i arbeidstiden.
Forslag: Bruk av rusmidler er en trussel for kvaliteten på arbeidet som skal
utføres, for pasientbehandlingen og for trygghet og tillit mellom kollegaer. Vi
skal varsle nærmeste overordnet dersom vi mistenker en kollega er
påvirket av rusmidler i arbeidstiden.
Avsnitt 4
Utkast: Mobbing, diskriminering eller trakassering, herunder seksuell
trakassering, av kollegaer skal ikke skje. Vi tar selv et ansvar for å si fra om
at slike handlinger er uakseptable. Vi melder fra til leder eller verneombud
om kollegaer blir utsatt for noe de ikke skal utsettes for.
Forslag: Mobbing, diskriminering eller trakassering, herunder seksuell
trakassering, av kollegaer skal ikke skje. Vi tar selv et ansvar for å si fra om
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at slike handlinger er uakseptable. Vi melder fra til leder eller verneombud
om noen blir utsatt for noe de ikke skal utsettes for.
Brukerutvalget synes det er meget positivt at det i punkt 3.1 Pasientens rettigheter
henvises til at pasienter, brukere og pårørende skal føle seg ivaretatt og at det vises
til at pasienten har rett til å ta del i valg om egen behandling gjennom prosessen
samvalg.
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