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Titel på  

kongresforslaget 

 

Vedtægtsændringer ved valg til Sygeplejeetisk Råd (SER) 

Forslagsstiller 

 

Hovedbestyrelsen 

Kongresforslagets  

ordlyd 

Det indstilles, at valghandlingen for Sygeplejeetisk Råd (SER) æn-

dres, så der indføres mulighed for to forskellige typer valghandlin-

ger: 

• I valgår med en ordinær kongres afholdes valget på den ordi-

nære kongres. 

• I valgår uden en ordinær kongres afholdes der et skriftligt, elek-

tronisk valg. 

• Ved begge typer af valghandling er kongressens delegerede de 

stemmeberettigede. 

 

Den ændrede valghandling forudsætter en ændring af DSR’s love 

såvel som SER’s vedtægter.  

 

Det indstilles, at teksten nedenfor tilføjes som en ny § 23, stk. 4 i 

DSR’s love: 

• ”Der afholdes skriftligt, elektronisk valg til Sygeplejeetisk Råd i 

lige år, hvor der ikke afholdes ordinær kongres.” 

 

De øvrige stk. i § 23 skal herefter konsekvensrettes i deres num-

merering. 

 

Det indstilles, at Sygeplejeetisk Råds vedtægter tilrettes, så det 

fremgår, at valget både kan finde fysisk sted på kongressen, men 

også ved en skriftlig, elektronisk valghandling. Derudover indgår 

mindre redaktionelle ændringer. De foreslåede ændringer fremgår 

af bilag 1.  

 

Motivation for  

kongresforslaget 

DSR’s love er blevet ændret, så der er ordinær kongres hvert 4. år 

og ikke som hidtil hvert 2. år. Dette medfører, at proceduren for 

valg til Sygeplejeetisk Råd (SER) skal tilpasses, da der skal afvik-

les valg til SER hvert andet år. Medlemmerne i SER er valgt for en 

forskudt fireårig periode, og ved at afvikle valg hvert andet år sikres 

der en kontinuitet i SER’s arbejde, da indskiftning af medlemmer 

sker i rul. 
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BILAG 1 

 

VEDTÆGTER SYGEPLEJEETISK RÅD 

 
 

 Nuværende ordlyd Ændres til  Bemærkninger  

§ 1 Sygeplejeetisk Råd har som opgave: 

• at værne om og fremme sygeple-

jerskers faglige/etiske standard, 

samt 

• at afgive udtalelser om faglige/eti-

ske spørgsmål, som indbringes for 

Rådet af Dansk Sygeplejeråds 

medlemmer eller Dansk Sygepleje-

råd. Rådet kan herudover på eget 

initiativ tage spørgsmål op til be-

handling og vurdering. 

Rådets udtalelser om tilsidesættelse 

af De Sygeplejeetiske Retningslinjer 

afgives til Dansk Sygeplejeråds ho-

vedbestyrelse. 

Ændres ikke  

Stk. 

2 

Rådet kan ikke behandle sager, som i 

henhold til Dansk Sygeplejeråds love 

er henlagt til afgørelse i et andet or-

gan. Rådet afgør selv, om det kan be-

handle en forelagt sag. I tvivlstilfælde 

kan Rådet indhente udtalelse fra 

Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse 

herom. 

Ændres ikke  

Stk. 

3 

De Sygeplejeetiske Retningslinjer 

fastsættes af Dansk Sygeplejeråds 

kongres efter indstilling fra Rådet. Rå-

det er forpligtet til regelmæssigt at 

vurdere disse regler og eventuelt 

fremsætte forslag til revision. 

Ændres ikke  

§ 2 Rådet består af 10 medlemmer, der 

skal være medlemmer af Dansk Syge-

plejeråd og som vælges af Dansk Sy-

geplejeråds kongres efter kandidatan-

meldelser fra Rådet, Dansk Sygeple-

jeråds kredse og hovedbestyrelsen. 

Kandidatanmeldelser skal være 

Dansk Sygeplejeråd i hænde inden 

arbejdstids ophør på den sidste nor-

male arbejdsdag i januar måned i lige 

år. 

Ændres ikke  

Stk. 

2 

Der foretages selvstændigt valg af for-

mand. 

Ændres ikke  
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Stk. 

3 

Medlemmer af Sygeplejeetisk Råd 

skal såvel virksomhedsmæssigt som 

geografisk være dækkende for Dansk 

Sygeplejeråd. 

Ændres ikke  

Stk. 

4 

Ingen af Rådets medlemmer må be-

klæde andre tillidsposter i Dansk Sy-

geplejeråd eller indtage andre tillids-

hverv eller være ansat i stillinger, som 

vil kunne svække tilliden til Sygepleje-

etisk Råd. 

Ændres ikke  

Stk. 

5 

På baggrund af de indkomne kandi-

datforslag indstiller hovedbestyrelsen 

til kongressen formand og medlem-

mer til valg på kongressen. 

Ændres ikke  

Stk. 

6 

Ændringsforslag til hovedbestyrelsens 

indstilling kan fremsættes på bag-

grund af de indkomne kandidatforslag 

af Dansk Sygeplejeråds kredse samt 

Sygeplejeetisk Råd inden 1.4. i lige år. 

Ændres ikke  

Stk. 

7 

Valg til Rådet gælder for højst 4 

år. Genvalg kan finde sted, dog såle-

des at intet rådsmedlem kan sidde 

mere end 8 år. 

Valg til Rådet gælder for 

højst 4 år. Genvalg kan 

finde sted. Intet råds-

medlem kan sidde mere 

end 8 år. 

Redaktionel 

ændring for at 

tydeliggøre, at 

hvis et med-

lem bliver ind-

suppleret på et 

2-årigt man-

dat, kan med-

lemmet væl-

ges igen 2 

gange, men 

skal trække 

sig, efter at de 

otte år er udlø-

bet.   

Stk. 

8 

Valg af formand samt 4 medlemmer af 

Rådet, og valg af Rådets øvrige 5 

medlemmer finder sted på to på hin-

anden følgende kongresser. 

Valg af formand samt 4 

medlemmer af Rådet, og 

valg af Rådets øvrige 5 

medlemmer finder sted 

på to på hinanden føl-

gende valghandlinger af-

viklet i lige år 

Kongresser 

ændres til 

valghandlinger  

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 supple-

ringsvalg ved førstkommende kon-

Bestemmelsen i stk. 8 

om antallet af medlem-

mer på valg fraviges, så-

fremt et medlem, der 

ikke er på valg ved først-

kommende valg, udtræ-

der af Rådet i sin valgpe-

riode.  

Kongres æn-

dres til valg. 



 
Ordinær kongres i Dansk Sygeplejeråd 
17.-20. maj 2022 

 

 

gres, således at antallet af medlem-

mer på valg tilpasses den aktuelle 

medlemssituation i Rådet.  

I dette tilfælde foretages 

der suppleringsvalg ved 

førstkommende valg, så-

ledes at antallet af med-

lemmer på valg tilpasses 

den aktuelle medlemssi-

tuation i Rådet. 

Ny 

stk. 

10 

Ny bestemmelse Nyvalgte medlemmers 

mandater træder i kraft 

den 1. juni i lige år 

Der er frist for 

opstillinger ul-

timo januar jf. 

§ 2 stk. 1 

 

Rådet skal af-

give beretning 

i maj måned jf. 

§ 4.  

 

DSR’s kongres 

afvikles i maj 

måned jf. 

DSR’s love § 

23 stk. 1 

§ 3 Rådet fastsætter selv sin forretnings-

orden, der skal godkendes af Dansk 

Sygeplejeråds hovedbestyrelse. 

Ændres ikke  

§ 4 Rådet aflægger hvert år med udgan-

gen af maj måned beretning om sin 

virksomhed til hovedbestyrelsen og 

bestemmer, om beretningen skal of-

fentliggøres helt eller delvis.  

Ændres ikke  

§ 5 Udgifterne til Rådets virksomhed af-

holdes af Dansk Sygeplejeråd på bag-

grund af en af Dansk Sygeplejeråds 

kongres fastsat bevilling. Rådets regn-

skabsår er kalenderåret, og der aflæg-

ges regnskab til Dansk Sygeplejeråds 

hovedbestyrelse. 

Ændres ikke  

Ny 

§ 6 

Ny bestemmelse Disse vedtægter kan æn-

dres af Dansk Sygepleje-

råds kongres.  

 

 


