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Sygeplejeetik

Sygeplejeetisk Råd blev nedsat i 1990 af Dansk Sygeplejeråd, og i 1992 blev de 
første sygeplejeetiske retningslinjer vedtaget på DSR´s kongres. I 2014 vedtog 
kongressen nye sygeplejeetiske retningslinjer. De sygeplejeetiske retningslinjer 
er udtryk for en professionsetik, som kan vise vej og sætte grænser. De syge-
plejeetiske retningslinjer skal derfor øge opmærksomheden på, vejlede og for-
pligte sygeplejersker i forhold til sygeplejeetik. 

SYGEPLEJEETISK RÅD HAR TRE OVERORDNEDE OPGAVER:

• At overvåge og fremme sygeplejeprofessionens fagetiske standard.

• At afgive udtalelser om fagetiske spørgsmål, der enten er stillet af Dansk 
Sygeplejeråds medlemmer eller af Dansk Sygeplejeråd.

• At tage fagetiske spørgsmål op til behandling og vurdering.

Sygeplejeetisk Råd ser det som en vigtig opgave at bidrage med synspunkter, 
som vedrører etik og sygepleje i den sundhedsfaglige debat. Rådet er opmærk-
somt på strømninger i samfundet, som har indflydelse på sundhedsområdet 
og sygeplejefaget. Sygeplejeetisk Råd lader sig også inspirere af de temaer, 
som Etisk Råd og Lægeetisk Nævn arbejder med. Sygeplejeetisk Råd arbejder 
desuden på et politisk niveau, bl.a. ved at følge med i Sundhedsstyrelsens ar-
bejde. Artikler og synspunkter kan læses på Rådets hjemmeside.
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Etiske spørgsmål kommer til udtryk i relationen mellem mennesker. Derfor 
indeholder sygeplejefaget et stærkt element af etik. Som sygeplejersker mø-
der vi ofte etiske dilemmaer og problemstillinger i vores faglige hverdag. Vi 
oplever vanskelige værdikonflikter, hvor vi er nødt til at træffe et valg mellem 
flere mulige alternativer, og hvor vi ved, at valget får konsekvenser for andre 
mennesker. Typisk for etiske dilemmaer og problemstillinger er også, at val-
get aldrig er entydigt. 

Intentionen med denne pjece er at give inspiration til, hvordan systematisk 
etisk refleksion og brug af de sygeplejeetiske retningslinjer kan hjælpe med 
at bringe klarhed over etiske dilemmaer og problemstillinger. 

Det er imidlertid vigtigt at fremhæve, at etisk refleksion hverken er facitliste 
eller moralisering. Det er derimod at se mulighederne hos patienten, hos 
borgeren og i faget på baggrund af en given sammenhæng – og at sætte  
sygeplejehandlinger ind i denne sammenhæng.

Etiske spørgsmål

Et etisk dilemma opstår, når der er konflikt mellem etiske værdier og/eller eti-
ske principper. Et etisk dilemma kendes ved, at man er usikker på, hvad der er det 
rette at gøre og at valget af handling altid har betydning for andre mennesker.

Når man står i en situation, hvor man er nødt til at træffe et valg mellem flere 
mulige handlingsalternativer, kan man tage forskellige redskaber eller en kom-
bination af disse i brug:

• Fortællingen

• En etisk refleksionsmodel

• De sygeplejeetiske retningslinjer

I det følgende vil et fagetisk dilemma blive bearbejdet ud fra netop fortællin-
gen, en etisk refleksionsmodel og de sygeplejeetiske retningslinjer.

Etisk omtanke i sygeplejen
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En mandlig patient omkring 60 år bli-
ver indlagt med kendt lymfekræft. 
Hans hustru er med ved indlæggel-
sen.  Patienten har været velbehandlet 
gennem flere år. Dagen efter hans ind-
læggelse forværres hans tilstand, og 
det er ikke længere muligt at komme i 
kontakt med ham. Patienten har siden 
indlæggelsen fået foretaget mange 
undersøgelser, men ingen undersøgel-
sesresultater har givet et klart billede 
af, hvorfor han er tiltagende dårlig. 

Til stuegang fredag morgen siger den 
hæmatologiske læge til patientens hu-
stru: ”Vi skal nok ikke regne med, at 
din mand lever weekenden over”. 
Dette bliver dog ikke skrevet i journa-
len, men sygeplejersken, der er med 
til stuegang, noterer det i sygepleje-
journalen.

Lørdag formiddag forværres patien-
tens tilstand yderligere. Den vagtbæ-
rende læge beslutter, at patienten skal 
overflyttes til intensiv afdeling. 
Sygeplejersken gør opmærksom på, 

hvad der er blevet sagt til hustruen 
dagen før, men lægen mener ikke, at 
patienten ”bør opgives” endnu.

Datteren, som er med til stuegang, er 
netop kommet hjem til Danmark. Hun 
bor i London. Hun bakker op om fade-
rens overflytning til intensiv afdeling. 
Hustruen derimod, som fredag er ble-
vet informeret om, at hendes mand er 
døende, ønsker bare, at han må få fred.

Sygeplejersken er frustreret. Patienten 
er efter hendes faglige skøn døende. 
Hun mener derfor, det er uværdigt at 
intensivere behandlingen. Hun ople-
ver også, at forskellige udmeldinger 
fra de to læger sætter splid mellem de 
pårørende.  

Patienten overflyttes til intensiv afde-
ling. Her dør han et døgn senere. 

 

En sygeplejefortælling

I langt de fleste situationer, hvor vi 
står i et etisk dilemma, handler vi 
spontant og rigtigt.

I andre situationer er vi i tvivl om, 
hvad der er godt eller måske mindst 
forkert. Vi står, som sygeplejersken i 
sygeplejefortællingen, i et etisk di-
lemma. I de situationer kan en etisk 
refleksionsmodel være til hjælp.

Modellen kan anvendes til refleksion 
både før og efter en handling. Den 
etiske refleksion giver os ikke et rig-
tigt svar, men gør os i stand til bedre 
at komme bag om dilemmaet og 
gøre vores begrundelser synlige. 
Modellen kan hjælpe os til at blive 
mere opmærksomme på vore værdi-
er i sygeplejen. 

Modellen er en struktureret og syste-
matisk arbejdsmetode, hvor et etisk 
dilemma fremlægges meget konkret 
og detaljeret, helst af de implicerede.

Deltagerne skal på forhånd have sik-
ret sig, at det præsenterede dilemma 
er et etisk dilemma. Et dilemma er 
karakteriseret ved, at to eller flere 
værdier er i konflikt med hinanden. 
Værdier som eksempelvis: integritet, 
værdighed, ansvarlighed, barmhjer-
tighed og autonomi. Det kræver tid 
og ro at reflektere. 

Der vælges en person – en ”proces-
vejleder”- der skal guide deltagerne 
gennem modellens faser. Såfremt 
”dilemma-indehaveren” er til stede, 
er vedkommende hovedpersonen og 
den, der fremlægger situationen og 
interviewes af procesvejlederen. 
Der findes flere forskellige etiske re-
fleksionsmodeller, men her er an-
vendt en model, som er inspireret af 
nordmanden Einar Aadland. 

Vi vil på de efterfølgende sider kort 
beskrive modellen og give et eksem-
pel på, hvordan den kan bruges i for-
hold til sygeplejefortællingen om den 
kræftsyge mand. 

Fra etisk dilemma til  
konkret valg og handling
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Etisk refleksionsmodel
 - fra et etisk dilemma til konkret valg og handling

      
1. Præcisering af dilemmaet efter formlen: skal jeg vælge 

    A eller B?

2. Hvem er involveret?

3. Åbenlyse værdier, hensyn og argumenter for henholdsvis 
    A og B?

4. Skjulte værdier og normer? (hvad frygter du vil ske, hvis....)

5. Prioritering af værdier

6. Analyse: baggrundsviden (Litteratur, offentlige debatter,  
    erfaringer....)

7. Findes der alternative handlemuligheder?

8. Handling og efterfølgende evaluering

Einar Aadland, Etik – dilemma og valg, Psykologisk Forlag, 2000

Trin 1: Præcisering af dilemmaet efter 
formlen: Skal jeg vælge A eller B?

Dilemmaet formuleres efter formlen: 
”Skal jeg vælge A eller B?” 
Procesvejlederen inddeler tavlen i to 
kolonner og skriver handlingsalter-
nativ A på den ene side af midterlin-
jen og handlingsalternativ B på den 
anden side.

Trin 2: Hvem er involveret?

Alle involverede personer noteres på 
tavlen under det handlingsalternativ, 
som hovedpersonen tror, de ville 
have valgt. Eksempler på involverede 
kan være: patienten, pårørende, 
egne kolleger eller afdelingslederen. 

Trin 3: Åbenlyse værdier, hensyn og 
argumenter for henholdsvis A og B. 

Her noteres alle værdier, principper 
og argumenter, som taler for hen-
holdsvis handlingsalternativ A og B. 
Hvilke principper, rettigheder, hen-
syn og grunde taler for de to respek-
tive synspunkter? Hvilke sygepleje-
etiske retningslinjer taler for 
henholdsvis A og B?  

Trin 4: Skjulte værdier og normer? 

Her spørger procesvejlederen ind til 
de spontane reaktioner: Hvad frygter 
du vil ske, hvis…? Hvad motiverer 
dig til at handle sådan? Har du erfa-
ringer fra lignende situationer? Her 
kan hovedpersonen for eksempel 
give udtryk for sin frygt for sanktio-
ner. Eksempler på skjulte årsager 
kan være: bange for at få påtale, ban-
ge for ”at tabe ansigt”, bange for, at 
de andre ikke kan lide mig. 

Trin 5: Prioritering af værdier.

Man skal nu prioritere de forskellige 
værdier. Det vigtigste hensyn får et 
1-tal, herefter følger nr. 2, 3 og måske 
4. Såfremt de højest prioriterede 
værdier står på samme handlingsal-
ternativ, kan refleksionsprocessen af-
sluttes. Men hvis der fortsat er tvivl 
om, hvilket handlingsalternativ, der 
vil være bedst i situationen, fortsæt-
tes til næste trin. 
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Trin 6: Analyse – baggrundsviden  
(litteratur, offentlige debatter, jura og 
erfaringer)

Dilemmaet skal nu belyses ved hjælp 
af baggrundsviden. Hvad siger faglit-
teraturen, videnskabelige artikler, avis-
artikler, den offentlige debat og lovgiv-
ningen om tilsvarende konflikter? 

Deltagerne kan evt. også belyse di-
lemmaet ud fra de forskellige etiske 
teorier.  

Trin 7: Findes der alternative handle-
muligheder? 

På dette trin skal gruppen forsøge at 
komme med forslag til alternative 
handlemuligheder. Findes der her et 
C eller måske et D? 

Deltagerne kan også vurdere, hvad et 
alternativ som passivitet (ikke-hand-
ling) vil føre til. 
Til slut sker der en ny prioritering af 
værdier og en beslutning om endelig 
handling træffes.

 

Trin 8: Handling og efterfølgende 
evaluering.

Der skitseres en handleplan med kla-
re tidsangivelser.
Der aftales tid for evaluering af såvel 
resultatet af handlingen, som den 
etiske refleksionsproces.

Refleksionsmodellen kan umiddel-
bart virke omfattende og omstænde-
lig, men er tænkt som en tjekliste, 
man kan støtte sig til. Formålet er, at 
deltagerne opøver en evne til syste-
matisk refleksion. Det er ikke model-
len, der er målet, men den etiske re-
fleksion.

Litteraturhenvisninger:
Aadland, Einar: Etik - dilemma og valg, 
Psykologisk Forlag, 2000.
Aadland, Einar og Tom Eide: Etikkhåndboka 
for kommunernes helse- og omsorgstjene-
ster, Kommuneforlaget AS, Oslo, 2008 

Eksempler på refleksioner  
og handlemuligheder 

Ved hjælp af sygeplejefortællingen vil 
vi beskrive, hvordan Einar Aadlands 
refleksionsmodel kan anvendes og 
hvordan de sygeplejeetiske retnings-
linjer kan inddrages i sygeplejerskens 
etiske overvejelser.

Der eksisterer i situationen umiddel-
bart to handlemuligheder, som er hin-
andens modsætninger. Den ene er, at 
patienten overflyttes til intensiv afde-
ling for at intensivere behandlingen. 
Den anden er, at patienten forbliver i 
afdelingen og overgår til palliativ be-
handling ud fra den vurdering, at han 
er døende. 

Sygeplejersken er i en situation, hvor 
flere parter er involverede: patienten, 
hustruen, datteren, sygeplejersken 
og lægerne. I situationen er der op-
stået konflikt mellem lægen og syge-
plejersken, mellem hustruen og dat-
teren, og muligvis mellem den 
vagtbærende læge og hustruen. 
Patienten er ukontaktbar 

og kan derfor ikke bidrage til opkla-
ringen af, hvad der er hans ønske i si-
tuationen. 

Den vagtbærende læge og sygeplejer-
sken har tilsyneladende forskellige 
tilgange til situationen:

Lægen argumenterer for fortsat in-
tensiv behandling. Argumentation en 
kan bygge på det etiske princip om  
at beskytte og bevare liv – altså re-
spekt for liv. Det kan også bygge på 
retfærdighedsprincippet, forstået 
som princippet om lige adgang til 
behandling, uanset hvor lille chancen 
for overlevelse er.

Lægen kan også bevidst eller ube-
vidst være bange for at træffe en for-
kert beslutning ved at ophøre med 
behandlingen. I forlængelse heraf 
kunne der måske tænkes en situati-
on, hvor de pårørende klager og 
eventuelt går til pressen. Endelig kan 
man sige, at den vagtbærende læge 
kan have manglet en notits i journa-
len om, hvilken information, der er 
givet til hustruen. 

Den etiske refleksionsmodel  
anvendt i praksis  
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Sygeplejersken argumenterer for, at 
den kurative behandling bør stoppes. 
Hun skønner, at patienten er døende. 

Sygeplejerskens beslutning træffes 
ved, at hun lader sig vejlede af de 
generelle sygeplejeetiske retnings-
linjer og argumenterer ud fra 4.1: 
Udøvelse af god etisk praksis bety-
der, at sygeplejersken, med omhu 
for det sårbare liv, skal ”medvirke til 
at beskytte og bevare liv og medvirke 
til at lindre lidelse” og 4.3: ”bistå til 
en værdig død og medvirke til, at ud-
sigtsløs behandling afsluttes eller ikke 
iværksættes”. 

Ved nærmere refleksion vil sygeple-
jersken kunne argumentere yderlige-
re med, at retningslinjerne her tager 
afsæt i de sygeplejeetiske grundprin-
cipper: ”Respekt for selvbestemmel-
se”, ”Anerkendelse af værdighed”, 
”Hensyn til integritet” og ”Omhu 
for det sårbare liv”, som udspringer 
af ansvar, omsorg og velvære som 
de bærende sygeplejeetiske grund-
værdier. Hermed begrundes syge-
plejerskens skøn med professions-
etikken. 

For at undersøge, hvilke etiske prin-
cipper og værdier, der skal være  
bærende i denne situation, er det re-
levant at afdække, hvilke konsekven-
ser, man kan forvente, at det har for 
patienten, enten at intensivere be-
handlingen eller stoppe behandlin-
gen. Hvilke konsekvenser kan det 
have på kort sigt og på lang sigt? 
Altså, hvordan vurderes muligheden 
for en bedring af patientens tilstand 
og mulig overlevelse set i forhold til 
påført lidelse og fratagelse af mulig-
heden for at dø en fredelig død? 

Det giver kun mening at tage denne 
drøftelse tværfagligt. Sygeplejersken 
må derfor tale med lægen om, hvad 
der ligger til grund for hans beslut-
ning og ligeledes tilkendegive, hvad 
der motiverer sygeplejersken i hen-
des synspunkt.

For at afklare situationen, kunne sy-
geplejersken foreslå, at den vagtbæ-
rende læge kontakter den hæmato-
logiske læge for at drøfte patientens 
situation.

 

Etiske overvejelser har altid fokus på 
patientens bedste og vil altid bygge 
på en subjektiv vurdering og et fag-
ligt skøn. Sygeplejersken må derfor 
forsøge at afdække, hvad der er ”pa-
tientens bedste”. Det kan sygeplejer-
sken gøre ved at give sig tid til at lyt-
te til og tale med de pårørende. Såvel 
hustruen som datteren kan bidrage 
med vigtig viden om patientens livs-
historie og ved muligvis også, hvilke 
ønsker han har til en situation som 
denne. 

Sygeplejersken må efterfølgende frem-
lægge den svære situation for sin le-
der og opfordre til, at man tværfagligt 
i afdelingen drøfter og afklarer, hvor-
dan man fremover bør forholde sig 
fagligt og etisk i tilsvarende situationer. 

Spørgsmål til refleksion i afdelingen 
kunne være: Hvad er en værdig død? 
Hvad er en fredelig død? Og hvornår 
skønnes man døende? Ligeledes må 
der i afdelingen være klare regler for, 
hvornår en patient overflyttes eller 
ikke overflyttes til intensiv afdeling.

 

Det er også vigtigt at aftale præmis-
ser for, hvordan det endelige valg om 
at gå fra kurativ til palliativ behand-
ling tages, og hvordan det sikres, at 
den information, som gives til de på-
rørende, også noteres i journalen, jf. 
Sundhedsloven.

Overordnet vil det være relevant at 
drøfte, om der i afdelingskulturen eksi-
sterer mulighed for fælles etiske reflek-
sioner på tværs af fag og funktioner.
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De Sygeplejeetiske Retningslinjer 2014
Som vedtaget af DSR’s kongres den 20. maj 2014 

Baggrund
Sygeplejeetisk Råd blev nedsat ved Dansk Sygeplejeråds kongres i 1990. 
De første Sygeplejeetiske Retningslinjer blev vedtaget på Dansk Sygeplejeråds 
kongres i 1992. Retningslinjerne er revideret i 2004 og 2014.

De senest reviderede retningslinjer er opbygget med udgangspunkt i sygeple-
jerskens virksomhedsområde, sygeplejeetiske grundværdier og grundlæggen-
de sygeplejeetiske principper, for til sidst at munde ud i generelle sygepleje-
etiske retningslinjer, der kan anvendes i sygeplejerskers daglig arbejde.

De Sygeplejeetiske Retningslinjer er en beskrivelse af en professionsetik for  
sygeplejersker og bør til stadighed udvikles og afspejle ændrede samfundsfor-
hold og  lovgivning i relation til sygeplejerskers virkelighed og etiske udfor-
dringer, samt medvirke til at udvikle professionen og værne om dens trovær-
dighed og omdømme.

I retningslinjerne benævnes alle modtagere af sygepleje som patienter.

Grundlag
De Sygeplejeetiske Retningslinjer er funderet i en grundlæggende forståelse 
af, at mennesket er unikt og har værdi i sig selv, lever i sammenhæng med 
sine omgivelser og tager ansvar for eget liv. 

I De Sygeplejeetiske Retningslinjer er udgangspunktet, at enhver relation 
mellem patient og sygeplejerske bygger på tillid og respekt. 

Formål  
De Sygeplejeetiske Retningslinjer er vejledende i forhold til etiske dilemmaer 
og problemstillinger, når de opstår i udøvelsen af sygepleje indenfor rammen 
af sygeplejerskens virksomhedsområde. Sygeplejerskens virksomhedsområder 
er: ”At udføre sygepleje, at formidle sygepleje, at lede sygepleje, at udvikle sy-
gepleje”. Sygepleje har en såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende og 
forebyggende som behandlende, rehabiliterende og lindrende karakter.

Retningslinjerne respekterer dansk lovgivning. De tager udgangspunkt i 
WHO’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder fra 1948 og i International 
Council of Nurses’ (ICN) Etiske kodeks for sygeplejersker fra 1953, senest  
revideret i 2012.

Retningslinjerne medvirker til at:
• fremme etisk refleksion i diskussioner og overvejelser blandt sygeplejersker 

• fremme sygeplejerskers etiske dømmekraft med henblik på at udvikle faglig  
   kvalitet

• støtte sygeplejersker i situationer, hvor der skal træffes valg 

• sætte fokus på etiske dilemmaer og synliggøre etisk praksis.

I det følgende beskrives de sygeplejeetiske grundværdier, grundlæggende  
sygeplejeetiske principper og generelle sygeplejeetiske retningslinjer.
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Sygeplejeetiske grundværdier 

Sygeplejersken har ansvar for at yde omsorg, i den hensigt  
at patienten oplever velvære.

Ansvar. Sygeplejersken har et ansvar, fagligt, personligt, etisk og æstetisk, i 
forhold til de patienter, der har behov for sygepleje. Magtudøvelse kan kun 
forvaltes moralsk ansvarligt i solidaritet med den svage.  I ansvaret ligger en 
forpligtelse til at yde omsorg.

Omsorg udspiller sig i relationen mellem mennesker, mellem sygeplejersken 
og patienten. I relationen møder sygeplejersken patienten, sanser mennesket 
og møder ham eller hende i en forståelse båret af næstekærlighed. Heri lig-
ger et moralsk princip om at handle sådan, at alle får samme muligheder for 
at leve det bedst mulige liv. 

Velvære er en tilstand af at føle sig godt tilpas. Velvære kan være fra korte 
øjeblikke af lettelse, lindring og trøst, til langsigtet velvære, forstået som op-
timal sundhed og livskvalitet, hvor idealet er ”det gode liv”. Velvære betrag-
tes som et overordnet mål med al sygepleje. Sygeplejen bidrager til at under-
støtte patienters egne tiltag for at opnå velvære. 

Grundlæggende sygeplejeetiske principper

Til de sygeplejeetiske grundværdier ansvar, omsorg og velvære  
knyttes en række principper for udøvelsen af god etisk praksis:

• Respekt for selvbestemmelse – det vil sige, at den enkelte  
patient, såfremt det er muligt, bevarer magten over egen  
tilværelse og retten til at træffe egne valg. 

• Anerkendelse af værdighed – det vil sige, at den enkelte patient 
anses som et unikt og uendeligt værdifuldt menneske.  

• Hensyn til integritet – det vil sige, at den enkelte patients vær-
dier, personlighed, væren, ønsker og mål i livet respekteres. 

• Omhu for det sårbare liv – det vil sige, at den enkelte patient 
sikres beskyttelse og omsorg. 
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Udøvelse af god etisk praksis betyder, at sygeplejersken,  
med respekt for selvbestemmelse, skal:

1.1  fremme patientens selvbestemmelse

1.2  respektere patientens valg, herunder patientens ret til at fravælge 
  selvbestemmelsesretten 

1.3 fremme og respektere patientens ret til selvbestemmelse, uanset  
  dennes individuelle værdier og livsmål, forudsat at det ikke krænker 
  andres rettigheder og livsmål

1.4  sikre, at patienten modtager og forstår den information, der er 
  nødvendig for at træffe valg. Information skal være tilpasset patientens
  ønsker og behov samt patientens livssituation

1.5 beskytte patienter, der ikke er i stand til at varetage selvbestemmelse. 

Generelle sygeplejeetiske retningslinjer

Udøvelse af god etisk praksis betyder, at sygeplejersken,  
med anerkendelse af værdighed, skal:

2.1 gøre sygepleje tilgængelig for alle patienter, der har behov

2.2  varetage patientens tarv, så denne modtager pleje og behandling 
  under hensyn til individuelle omstændigheder, behov og værdier

2.3  vedkende sig det faglige og personlige ansvar for egne vurderinger og
  handlinger, samt anvende et fagligt skøn, tage kritisk stilling og udvise
  mod og omtanke

2.4  reflektere over egen praksis samt reagere på etiske situationer og 
  dilemmaer, som opstår for sygeplejersken selv, patienten, pårørende,
  professionen og samfundet

2.5 tage initiativ til og fremme et respektfuldt samarbejde, fagligt og 
  tværfagligt, i alle dele af sundhedsvæsenet 

2.6  udvise ansvar for at synliggøre de konsekvenser, som politiske 
  prioriteringer kan få i sundhedsvæsenet.

Generelle sygeplejeetiske retningslinjer
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Generelle sygeplejeetiske retningslinjer

Udøvelse af god etisk praksis betyder, at sygeplejersken, 
med hensyn til integritet, skal:

3.1  respektere patientens værdier og tro

3.2  yde sygepleje med udgangspunkt i patientens ønsker i forhold til 
  fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov

3.3  vise respekt for og yde omsorg for pårørende

3.4  gøre opmærksom på forhold, der fremmer eller hæmmer patientens 
  sundhed.

Udøvelse af god etisk praksis betyder, at sygeplejersken,  
med omhu for det sårbare liv, skal:

 4.1  medvirke til at beskytte og bevare liv og medvirke til at lindre lidelse

4.2  beskytte patienten mod krænkende handlinger, også i situationer, 
  som indebærer brug af tvang, tilbageholdelse eller anden 
  rettighedsbegrænsning

4.3  bistå til en værdig død og medvirke til, at udsigtsløs behandling 
  afsluttes eller ikke iværksættes

4.4  udfordre love og instrukser, hvis de strider mod professionens 
  etiske værdier

4.5  prioritere hensynet til patientens liv, integritet og ønsker, hvis der
   opstår uoverensstemmelser eller interessekonflikter i forbindelse 
  med løsning af en opgave

4.6  værne om patientens liv og integritet i forbindelse med indførelse 
  af nye metoder og ny teknologi.

Generelle sygeplejeetiske retningslinjer
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Brug Sygeplejeetisk Råd i hverdagen

Alle medlemmer af Dansk Syge-
plejeråd kan spørge Sygeplejeetisk 
Råd om en vejledende udtalelse om-
kring sygeplejeetiske dilemmaer og 
problemstillinger.

Når Sygeplejeetisk Råd modtager en 
medlemshenvendelse, drøftes den 
på førstkommende møde. I bear-
bejdningen af problemstillingen bru-
ges den model til etisk refleksion, 
som er beskrevet i denne pjece. 
Efter drøftelsen udarbejdes en udta-
lelse, der beskriver, hvordan Rådet 
mener, at problemstillingen kan gri-
bes an. Herunder hvilke etiske over-
vejelser der kan være relevante, og 
hvilke af de sygeplejeetiske retnings-
linjer, der kan være i spil. Udtalelsen 
bliver sendt til medlemmet.

Du kan også opfordre Sygeplejeetisk 
Råd til at drøfte generelle sygepleje-
etiske problemstillinger.

Medlemmer af Sygeplejeetisk Råd 
underviser i sygeplejeetik og deltager 
i tema- og debatmøder med etik-op-
læg. Såfremt du ønsker undervisning 
eller oplæg fra et af medlemmerne, 
kan du kontakte det enkelte medlem 
eller maile til ser@dsr.dk. 

Rådets medlemmer honoreres for 
undervisning og oplæg med den af 
DSR fastsatte takst.

Sygeplejeetisk Råds sekretær  
kan træffes på:
Tlf. nr. 4695 4155 eller 3315 1555
E-mail: ser@dsr.dk ’

Hjemmeside
www.dsr.dk/ser  eller
 www.sygeplejeetiskraad.dk. 

Rådet kan også kontaktes  
ved at skrive til:

Sygeplejeetisk Råd
Sankt Annæ Plads 30
1250 København K 

På hjemmesiden kan du kontakte 
Sygeplejeetisk Råd via en elektro-
nisk blanket.

Pjecer, årsberetninger og De 
Sygeplejeetisk Retningslinjer kan 
rekvireres hos Rådets sekretær eller 
downloades på Rådets hjemmeside. 

Praktiske oplysninger
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