
FOR ADHD NORGE

Etiske  
retningslinjer 

Retningslinje vedtatt av Landsstyret i ADHD Norge 12.10.2022.
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Etiske retningslinjer for ADHD Norge                            

ADHD Norge bygger sin virksomhet på at alle mennesker er likeverdige, med  
likeverdig rett til et selvstendig og meningsfylt liv.  
For å oppnå et godt omdømme og høy tillit er organisasjonen avhengig av profesjon-
alitet, kompetanse og høy etisk standard i alle ledd. 

De etiske retningslinjene gjelder for ansatte og tillitsvalgte i ADHD Norge, samt for  
andre personer som opptrer på vegne av organisasjonen. 

Det forventes at ansatte, tillitsvalgte og andre personer som opptrer på vegne av  
organisasjonen kjenner til og følger organisasjonens etiske retningslinjer. 
 
Ansatte og tillitsvalgte, samt andre personer som opptrer på vegne av organisasjonen, 
skal opptre med aktsomhet, redelighet og saklighet. Det forventes at disse avstår fra 
handlinger som kan bidra til å svekke tilliten eller omdømmet til organisasjonen. Det 
forventes også at disse fremstår som gode rollemodeller for hverandre og for publikum.
Retningslinjene baseres på gjeldende lovverk samt allmenngyldige verdier og normer.
De etiske retningslinjene er tilgjengelig på ADHD Norges hjemmeside. Det er  
Fylkesledernes oppgave å sørge for at alle tillitsvalgte gis anledning til å sette seg inn i 
retningslinjene, men det er hver enkeltes ansvar at disse følges.
Det er fylkes- og/eller lokallagsleder sitt ansvar å følge opp eventuelle uheldige  
situasjoner hvor representanter fra fylkeslaget er involvert.

Regler for forretningspraksis
Organisasjonen skal ikke legge opp til noen former for salg eller markedsføring som kan 
oppfattes som støtende eller stridende mot vanlige samfunnsnormer. All informasjon og 
markedsføring skal preges av respekt for medlemmene, samfunnet og miljøet.
ADHD Norge tar avstand fra alle former for korrupsjon og arbeider for at dette ikke skal 
forekomme i organisasjonen. Korrupsjon er å kreve, motta eller akseptere et tilbud om 
en utilbørlig fordel i anledning sin stilling, verv eller oppdrag. Korrupsjon omfatter også  
å gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag. 
Varsling om kritikkverdige forhold, herunder mistanker om seksuell trakassering,  
overgrep, rusmiddelmisbruk og kritikkverdige oppvekstforhold skal umiddelbart sendes 
til fylkesleder. Dersom det kritikkverdige forholdet gjelder fylkesleder skal landsstyreleder 
varsles.  

Forhold av ulovlig eller uetisk karakter kan være til skade for den enkelte ansatte/til-
litsvalgte, organisasjonen eller samfunnet. Det er derfor viktig at slike forhold gripes fatt i 
og håndteres på en forsvarlig måte. 
 
En grunnregel etter arbeidsmiljøloven (Aml §§ 2-3 - 2-4 og §3-6) er at varsling av  
kritikkverdige forhold skal skje på riktig måte. Arbeidstaker/tillitsvalgt som varsler, skal 
også beskyttes mot gjengjeldelse som følge av slik varsling.
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Dersom varselet gjelder en navngitt person, skal denne personen også umiddelbart 
varsles om at han/hun har vært utsatt for kritikk.

Hvis ansatte eller tillitsvalgte får kjennskap til forhold som er i strid med lover, forskrifter eller 
interne retningslinjer, skal de umiddelbart informere generalsekretær og/eller styreleder. 
Ansatte og tillitsvalgte skal ta henvendelsen på alvor og hindre at situasjonen fortsetter. 
Tiltak for å hindre opprettholdelse av situasjonen involverer kun de personene som er 
strengt nødvendig for håndtering av saken. Videre overlates det til rettsvesenet å avgjøre 
om eventuelle saker er i strid med norsk lov. 

Ved mistanke om seksuelle overgrep forventes det at organisasjonens medlemmer  
motiverer den som har vært utsatt for seksuelle overgrep til å anmelde saken og  
opprette et støtteapparat rundt vedkommende. Se varslingsrutiner for seksuell  
trakassering og overgrep.

Ved mistanke om rusproblemer skal nærmeste leder varsles. Denne plikter å ta saken 
opp med den eller de det gjelder.

Ved mistanke om omsorgssvikt eller vold i hjemmet skal barnevern varsles.

Varsling kan skje muntlig eller skriftlig (brev, e-post eller lignende). Ved muntlige  
henvendelser skal den som mottar melding (varsling) om kritikkverdige forhold,  
nedtegne opplysningene. 

I varslingssaker som gjelder sensitive opplysninger, er det særlig viktig å følge de  
gjeldende reglene om taushetsplikt og personvern. 

Se Retningslinjer for varsling ved seksuell trakassering og overgrep.

Personlig opptreden
Ansatte/tillitsvalgte skal opptre med respekt og integritet overfor medlemmer, kolleger, 
myndigheter, forretningsforbindelser og andre som vedkommende kommer i kontakt 
med i sitt arbeid/engasjement for ADHD Norge. Alle ledd i organisasjonen skal  
etterleve dette og tilstrebe at de som kontakter oss eller blir kontaktet av oss opplever 
trygghet og likeverdighet. 

Det skal vises toleranse for medlemmers, medarbeideres og andre interessenters  
holdninger og meninger.

Derfor skal mobbing og nedsettende omtale av andre ansatte, tillitsvalgte eller andre 
personer som opptrer på vegne av organisasjonen ikke forkomme. Hvis dette mot  
formodning forekommer skal dette umiddelbart varsles til nærmeste leder. Det er leders 
ansvar å ta dette opp med den det gjelder så raskt og hensiktsmessig som  
situasjonen tilsier.
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Som representant for ADHD Norge skal det utvises avhold fra alle ulovlige rusmidler.  
Ser man bruk av dette, skal umiddelbart melde ifra til nærmeste leder.
Det forventes også måtehold ved bruk av alkohol.

Interessekonflikter/habilitet
ADHD Norges ansatte og tillitsvalgte skal unngå situasjoner hvor det kan oppstå  
konflikt mellom personlige og/eller økonomiske interesser og organisasjonens interesser. 
Ansatte/tillitsvalgte skal ikke delta i beslutninger der de kan antas å ha personlige  
preferanser/interesser. Det må ikke kunne oppstå tvil om organisasjonens, ansattes,  
tillitsvalgtes eller andre personer som opptrer på vegne av organisasjonens upartiskhet. 
Ansattes ektefelle/samboer kan ikke ha ledende tillitsverv i noen ledd i organisasjonen.

Se Retningslinjer for økonomistyring.

Taushetsbestemmelser
Hvor ikke gjeldende rett sier annet, forventer ADHD Norge at forhold en får rede på  
som ansatt/tillitsvalgt eller annet, forblir mellom de involverte partene. Kravet til  
taushetsplikt opprettholdes selv ved opphør av stilling, tillitsverv, medlemskontakt eller 
annet.

Lojalitetsplikt
Det følger av arbeidsforholdet at det er en gjensidig lojalitetsplikt mellom arbeidstaker 
og organisasjonen. Arbeidstakeres lojalitetsplikt går ut på at de skal opptre i samsvar 
med organisasjonens interesser. Arbeidstaker, tillitsvalgte eller andre personer som 
opptrer på vegne av organisasjonen skal ikke omtale organisasjonen på en negativ måte. 

Forholdet til samarbeidspartnere/leverandører
ADHD Norge er avhengig av et nært samarbeid med ulike fagmiljøer eller leverandører. 
Samarbeidet bygger i all hovedsak på respekt for den enkeltes faglige integritet.

Forholdet til sponsorer
Samarbeid med legemiddelindustrien, eventuelt andre sponsorer, er underlagt  
bestemmelsene i den til enhver tid gjeldende avtale mellom FFO (Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon) og LMI (Legemiddelindustrien) med følgende presisering: Alle typer 
avtaler skal godkjennes av generalsekretær eller styreleder.

Se retningslinje for samarbeid med legemiddelindustrien og private aktører.

Deltakelse i offentlig debatt og bruk av sosiale medier
Ansatte, tillitsvalgte eller andre som opptrer på vegne av organisasjonen har en 
grunnleggende rett til å delta i den offentlige debatten og må gjerne bidra med sin 
fagkunnskap i samfunnsdebatten. Grensegangen mellom ytringsfrihet og lojalitet må 
allikevel nøye avveies. Det forventes også at ansatte, tillitsvalgte eller andre som opptrer 
på vegne av organisasjonen er aktsomme ved bruk av sosiale medier og særlig når det 
gjelder omtale av organisasjonen, organisasjonens medlemmer, personer med ADHD 
eller deres pårørende og nærstående. 
 
Se: Retningslinjer for bruk av sosiale medier i ADHD Norge.
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Kurs/Arrangementer
Medarbeidere/tillitsvalgte eller andre som i kraft av sin stilling/verv representerer eller 
kan bli identifisert med ADHD Norge, skal oppføre seg på en måte som inngir tillit både 
til personen og ADHD Norge.

Oppdager man bruk av illegale rusmidler meldes dette umiddelbart til nærmeste leder.

Alle arrangement for barn og ungdom (0–18 år) har nulltoleranse for alkohol.

Arrangementer i regi av ADHD Norge skal preges av måtehold og ansvarlighet. 

Bierverv
Arbeidsgiver skal forespørres hvis en ansatt med hovedstilling i ADHD Norge ønsker å 
drive privat virksomhet eller ta lønnet arbeide i fritiden. Tillatelse gis om verv/stilling er 
forenlig med fullgod utførelse av arbeidet i ADHD Norge og ikke består av arbeid som 
kan oppfattes som konkurrerende virksomhet.

Honorerte oppdrag i arbeidstiden skal derfor avklares med arbeidsgiver. Tid som 
medgår til slike oppdrag, skal som hovedregel medføre trekk i lønn for medgått tid.

Informasjon og IT-systemer
Ingen må aktivt søke opplysninger om andre medarbeidere, medlemmer eller andre via  
interne datasystemer eller arkiver. Unntak fra regelen gjelder når dette er utelukkende  
nødvendig i forbindelse med arbeidet for ADHD Norge.

Se egne retningslinjer for GDPR i ADHD Norge.

Interne spilleregler
Arbeidsgiveransvaret ivaretas i tråd med de intensjoner og retningslinjer som gjelder for  
inkluderende arbeidsliv.

Medbestemmelse ivaretas i henhold til de spilleregler som for øvrig gjelder mellom 
partene i arbeidslivet, selv om dette fra de ansatte ivaretas på allmøtenivå i møte med 
generalsekretær.

Ansatte og tillitsvalgte har det samme ansvar for å bygge tillitsvekkende relasjoner som  
bygger på respekt, inkludering og romslighet.


