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Bilag 2  VEDTÆGTER FOR SYGEPLEJEETISK RÅD 
§ 1. 

Sygeplejeetisk Råd har som opgave: 

• at værne om og fremme sygeplejerskers faglige/etiske standard, samt 

• at afgive udtalelser om faglige/etiske spørgsmål, som indbringes for Rådet af Dansk Syge-

plejeråds medlemmer eller Dansk Sygeplejeråd. Rådet kan herudover på eget initiativ tage spørgs-

mål op til behandling og vurdering. 

Rådets udtalelser om tilsidesættelse af De Sygeplejeetiske Retningslinjer afgives til Dansk Sygeple-

jeråds hovedbestyrelse. 

Stk. 2. Rådet kan ikke behandle sager, som i henhold til Dansk Sygeplejeråds love er henlagt til af-

gørelse i et andet organ. Rådet afgør selv, om det kan behandle en forelagt sag. I tvivlstilfælde kan 

Rådet indhente udtalelse fra Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse herom. 

Stk. 3. De Sygeplejeetiske Retningslinjer fastsættes af Dansk Sygeplejeråds kongres efter indstilling 

fra Rådet. Rådet er forpligtet til regelmæssigt at vurdere disse regler og eventuelt fremsætte forslag 

til revision. 

 

§ 2.  

Rådet består af 10 medlemmer, der skal være medlemmer af Dansk Sygeplejeråd og som vælges af 

Dansk Sygeplejeråds kongres efter kandidatanmeldelser fra Rådet, Dansk Sygeplejeråds kredse og 

hovedbestyrelsen. Kandidatanmeldelser skal være Dansk Sygeplejeråd i hænde inden arbejdstids 

ophør på den sidste normale arbejdsdag i januar måned i lige år. 

Stk. 2. Der foretages selvstændigt valg af formand. 

Stk. 3. Medlemmer af Sygeplejeetisk Råd skal såvel virksomhedsmæssigt som geografisk være 

dækkende for Dansk Sygeplejeråd. 

Stk. 4. Ingen af Rådets medlemmer må beklæde andre tillidsposter i Dansk Sygeplejeråd eller ind-

tage andre tillidserhverv eller være ansat i stillinger, som vil kunne svække tilliden til Sygepleje-

etisk Råd. 

Stk. 5. På baggrund af de indkomne kandidatforslag indstiller hovedbestyrelsen til kongressen for-

mand og medlemmer til valg på kongressen. 

Stk. 6. Ændringsforslag til hovedbestyrelsens indstilling kan fremsættes på baggrund af de ind-

komne kandidatforslag af Dansk Sygeplejeråds kredse samt Sygeplejeetisk Råd inden 1.4. i lige år. 

Stk. 7. Valg til Rådet gælder for 4 år, og genvalg kan finde sted én gang. 

Stk. 8. Valg af formand samt 4 medlemmer af Rådet, og valg af Rådets øvrige 5 medlemmer finder 

sted på to på hinanden følgende kongresser. 

Stk. 9. Bestemmelsen i stk. 8 om antallet af medlemmer på valg fraviges, såfremt et medlem, der 

ikke er på valg ved førstkommende kongres, udtræder af Rådet i sin valgperiode. 

I dette tilfælde foretages der suppleringsvalg ved førstkommende kongres, således at antallet af 

medlemmer på valg tilpasses den aktuelle medlemssituation i Rådet. 

 

§ 3. 

Rådet fastsætter selv sin forretningsorden, der skal godkendes af Dansk Sygeplejeråds hovedbesty-

relse. 

 

§ 4. 

Rådet aflægger hvert år med udgangen af maj måned beretning om sin virksomhed til hovedbesty-

relsen og bestemmer, om beretningen skal offentliggøres helt eller delvis. 

 

§ 5. 

Udgifterne til Rådets virksomhed afholdes af Dansk Sygeplejeråd på baggrund af en af Dansk Sy-

geplejeråds kongres fastsat bevilling. Rådets regnskabsår er kalenderåret, og der aflægges regnskab 

til Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse. 


