Artikkel

- Yrkesetikk,
takk!
Yrkesetisk råd har tidligere problematisert og drøftet
etiske utfordringer og muligheter ved bruk av sosiale
medier og elektroniske hjelpemidler (se NTL nr.2 2012
og NTL nr.1 2013). Denne gangen fokuserer vi spesielt
på Facebook fordi NLL nå har fått sin egen Facebookside.
Facebook-siden gir nye muligheter til dialog innad i
laget, og det gir NLL mulighet til å spre informasjon og
kunnskap om lagets og logopeders virksomhet, og til å
komme i dialog med publikum. Dialogen er først og
fremst det som skiller Facebook fra annen type
kommunikasjon via nettsider. Den raske muligheten til
dialog skaper også utfordringer. Den korte veien mellom
tastetrykk og offentlighet gjør det svært lett å legge ut
synspunkter og kommentarer, men det er ikke like lett å
få dem fjernet. For ikke å si umulig. Det er god grunn til
årvåkenhet når man benytter Facebook, enten det
gjelder aktivitet på lagets side eller på personlige sider.
NLL må se til at Facebook-siden brukes og forvaltes slik
det er ønskelig. Det er derfor utarbeidet retningslinjer
for bruk av NLLs Facebook-side. Vi finner det naturlig å
legge disse ut i spalten vår til påminnelse og refleksjon
rundt bruken av egne sider og lagets side.
RETNINGSLINJER FOR BRUK AV
FACEBOOK FOR NLLS MEDLEMMER
1. Taushetsplikten gjelder fullt ut ved bruk av
sosiale medier, og skal alltid oveholdes.
Dette innbærer blant annet:
• Ikke publiser personopplysninger uten samtykke fra
den opplysningene gjelder. Det forutsettes et eksplisitt
samtykke dersom bilder/video av en bruker eller
pårørende skal kunne publiseres på internett. Selv om
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Bruk av Facebook
det foreligger et samtykke bør du alltid foreta en
selvstendig vurdering av om publisering kan være til
skade for brukeren.
• Pass på at brukere eller pårørende ikke kommer med
på bilder dersom du legger ut bilder fra arbeidsplassen.
• Vær forsiktig med å fortelle eller videreformidle
brukerhistorier selv i anonymisert form. Individuelle
særtrekk kan gjøre at personer likevel identifiseres
eller gjenkjennes. Da brytes taushetsplikten.
2. Vær gjerne aktiv og delta i debatter, men husk:
• Du er personlig ansvarlig for det som legges ut.
• Du er ikke anonym – alle kan se det du skriver og det
blir liggende på nettet i lang tid
• Privat dialog bør unngås.
• Vær saklig og ha respekt for motdebattanter.
• Gjør det klart at du uttaler deg på egne vegne, særlig i
faglige og politiske spørsmål.
3. Vær bevisst på din rolle som logoped
(og ditt forhold til din arbeidsplass).
Dette innebærer at du:
• reflekterer over om du kan svare på eventuelle faglige
spørsmål eller om du bør oversende dem til andre
fagfolk
• er bevisst på å opptre på en slik måte at befolkningens
tillit til logopedstanden ivaretas.
• er oppmerksom på at du lett identifiseres med
logopedrollen eller din arbeidsplass selv om du uttaler
deg som privatperson
• ikke publiser bilder av kolleger uten at disse har
samtykket
Ingjerd Haukeland
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