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Hvad er Sygeplejeetisk Råd?

• Rådet består af  10 medlemmer, valgt af  DSR’s kongres –
alle medlemmer af  DSR kan indstilles til opstilling!

• Medlemmerne af  rådet repræsenterer sygeplejersker i hele 
landet og et bredt udsnit af  forskellige specialer

• SER’s opgaver:

� Afholde 10 heldagsmøder årligt

� Undervise og holde foredrag

� Skrive artikler og synspunkter

� Afgive høringssvar 

� Svare på medlemshenvendelser

� Samarbejde med sygeplejeetiske råd i Norden



De sygeplejeetiske retningslinjer
Et historisk rids

1990 - Sygeplejeetiske Råd nedsættes

1992 - De første Sygeplejeetiske retningslinjer 

godkendt på DSR’s kongres

2004 – Revision af  de Sygeplejeetiske 

retningslinjer – godkendt

2011 – Start på ny revision af  de 

Sygeplejeetiske retningslinjer

2014 – Godkendelse af  nye Sygeplejeetiske 

retningslinjer
Sygeplejeetiske retningslinjer skal:

• Fremme etisk refleksion blandt sygeplejersker

• Fremme etisk dømmekraft blandt 

sygeplejersker

• Støtte sygeplejersker i situationer, hvor der 

skal træffes valg

• Sætte fokus på etiske dilemmaer og synliggøre 

etisk praksis



I krydsfeltet mellem fagets yderside 

og inderside



Etisk refleksion i sygepleje

• en systematisk tilgang, der fremmer 

refleksion

• en ramme, der kan understøtte 

sygeplejerskers arbejde med at 

træffe svære valg på et informeret 

grundlag



Arbejde med refleksionsmodellen
- en ‘forsmag’ på etisk refleksion 

• Hvad er et problem....og hvad er et dilemma?

• Ca. 25 personer i hver gruppe

• Præsentation af  dilemmaet ‘Patienten med 

dysfagi’

• 45 minutter til refleksion

� Procesleder og pennefører

� Modellen foldes ud undervejs



Dilemma dysfagi
Det drejer sig om en 67-årig kvinde, som tidligere har haft et aktivt liv 
med et indflydelsesrigt arbejde og en høj social status. Hun har for 6 
måneder siden haft en apopleksi med efterfølgende hjerneskade, har nu 
tetraplegi og plaget af  svær dysfagi. Hjerneskaden har medført, at hun har 
nedsat sygdomsindsigt, men ikke i en sådan grad, at hun kan 
umyndiggøres. Hun er bekendt med sin situation, men ikke realistisk om 
egen formåen. 
Kvinden har svært ved at synke, dels som følge af  apopleksi og dels på 
grund af  dårlig siddestilling. Hun får hjælp til at spise, men fejlsynker, når 
hun får mad pr os, selv om mad og drikke er fortykket og blendet fint. 
Hun insisterer dog vedholdende på at spise fuldkost på trods af  sin 
fejlsynkning og hun nægter at modtage sondeernæring Kvinden har været 
indlagt med aspirationspneumoni og blev fra sygehuset frarådet 
madindtag per os.
Flere sygeplejersker og SSA’er nægter at føre skeen, når kvinden skal spise. 
De er bange for at kvinden kvæles og føler, at deres faglighed og 
samvittighed forbyder dem at gøre det, selvom hun insisterer kraftigt. 
Dilemmaet er: -Er det kvindens ret at blive madet, trods risiko for aspiration 
og kvælning? -Eller er det sygeplejerskens ret at afvise hendes krav pga. 
risiciene?



Refleksionsmodel
Fase 1 –

brainstor

m

Hvad 

handler 

situation-

en om?

Fase 2 –

etisk 

dilemma

Hvad er det 

der er pro-

blematisk?

Fase 3 –

Fakta

Hvilken

faktuel 

viden 

foreligger?

Fase 4 –

Berørte 

parter

Hvem er 

berørt i 

situationen?

Hvilken 

viden,

ønsker og 

hensigter 

har 

parterne?

Fase 5 –

Analyse i

forhold til de 

sygeplejeetisk

e værdier, 

prin-cipper

og teorier

Grundværdier

Grundlæggen

-de

principper

Etiske teorier

Fase 6 –

handlemulig-

heder

Hvilke værdier 

udledes af  

analysen?

Hvilke 

valgmulig-

heder er der?

Argumenter 

for og imod 

handlemulig-

heder.



Afrunding

• Hvordan var det at reflektere med modellen som 

grundlag?

• Kan I forstille jer at arbejde videre med 

udvikling af  etisk refleksion i jeres kliniske 

praksis?

• Vi kan hjælpe !!!

Skriv til os på:

SER@dsr.dk


