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Utad:
Informere og 
organisere. 

Innad:
Lytte og vise 
oppmerksomhet

Kommunikasjon 
= å møte den andre 



Ivareta pasientens 
interesser og behov

Holde seg faglig 
oppdatert

Være troverdige og 
tillitsbyggende

Etikk 



• Ulikt maktforhold 
• Avhengighet og 

sårbarhet 
• Usikkerhet, frykt

og frustrasjon 
• Mange er slitne

En etisk holdbar kommunikasjon



§1: Helsesekretæren skal i sin yrkesutøvelse 
ha respekt for pasientens individuelle behov 
og egenverd.

Yrkesetiske retningslinjer



§2: Helsesekretæren må forstå og rette seg 
etter taushetsplikten

Yrkesetiske retningslinjer



§3: Helsesekretæren må kjenne sine faglige 
begrensninger, og ikke gå ut over de rammer 
forsvarlig virksomhet tilsier.

Yrkesetiske retningslinjer



§4: Helsesekretæren skal arbeide for å bidra 
til heving av vårt faglige nivå, og skal til 
enhver tid holde sine fagkunnskaper vedlike. 
Samt følge den medisinsk faglige utviklingen i 
helsesektoren.

Yrkesetiske retningslinjer



§5: Helsesekretæren skal vise respekt for 
andre helsearbeideres arbeid og fremme 
samarbeid innen helsesektoren.

Yrkesetiske retningslinjer
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1. Du skal ikke ha 
andre guder enn meg



1. Du skal ikke ha 
andre guder enn meg

Du skal ikke ha andre 
pasienter enn meg.



2. Du skal ikke 
misbruke Guds navn



2. Du skal ikke 
misbruke Guds navn

Du skal ikke misbruke 
din profesjons navn til 
å holde andre på 
avstand.



3. Du skal holde 
hviledagen hellig



3. Du skal holde 
hviledagen hellig

Du skal fylle 
arbeidsdagen med 
innsats, forståelse og 
godt humør.



4. Du skal hedre din 
far og din mor



4. Du skal hedre din 
far og din mor

Du skal hedre dine kollegaer 
og nærmeste overordnede, 
så vil du trives lenge i den 
jobben som helsevesenet i 
sin visdom har gitt deg.



5. Du skal ikke slå i 
hjel



5. Du skal ikke slå i 
hjel

Du skal ikke 
nødvendigvis slå ihjel alle 
forslag til endring.



Lat det merkast i meir enn i ordi

At me halda den arven i stand

At når fedrane sjå att på jordi

Dei kan kjenna sitt folk og sitt 
land

5. Du skal ikke slå i hjel



6. Du skal ikke bryte 
ekteskapet



6. Du skal ikke bryte 
ekteskapet

Du skal ikke bryte 
taushetsplikten.



7. Du skal ikke 
stjele

8. Du skal ikke 
tale usant om 
din neste

Bud 7 og 8



7. Du skal ikke 
stjele

8. Du skal ikke 
tale usant om 
din neste

Bud 7 og 8

Du skal ikke stjele av den tid 
som kunne glede brukere, 
pasienter og pårørende.

Og heller ikke vitne falskt mot 
kollegaer, andre ansatte, 
avdelinger eller samarbeids-
partnere i helsevesenet.



9. Du skal ikke begjære din 
nestes eiendom

10. Du skal ikke begjære 
din nestes ektefelle, eller 
hans arbeidsfolk eller 
andre som hører til hos din 
neste

Bud 9 og 10



10. Du skal ikke begjære 
din nestes hustru, hans 
tjener eller 
tjenestekvinne, hans 
okse eller esel eller noe 
annet som hører din 
neste til. 

Bud 9 og 10



9. Du skal ikke begjære din 
nestes eiendom

10. Du skal ikke begjære 
din nestes ektefelle, eller 
hans arbeidsfolk eller 
andre som hører til hos din 
neste

Bud 9 og 10

Du skal ikke 
begjære din 
kollegas tittel, 
hans lønnstrinn, 
samboer, hus 
eller gjeld.



Noen tråd i dette?



God etikk styrker 
og ivaretar 
kommunikasjonen

Noen tråd i dette?

God 
kommunikasjon 
styrker og ivaretar 
etikken.



God etikk styrker 
og ivaretar 
kommunikasjonen

Noen tråd i dette?

God 
kommunikasjon 
styrker og ivaretar 
etikken.



“Den har ikke levd 
forgjeves, som har 
lettet byrden for 
en annen”. 

Charles Dickens


