
2015Årsberetning  

 1990-  
2015



2

25. årsberetning 2016

Copyright © by Dansk Sygeplejeråd

Omslag samt Grafisk tilrettelæggelse:  
Birgitte Greve

Tryk: Dansk Sygeplejeråd

ISBN 978-87-7266-329-6

Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller  
mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde.

Dansk Sygeplejeråd 2016



3

Indhold 

Beretning om Sygeplejeetisk Råds  arbejde og aktiviteter i 2015 4

Sygeplejeetisk Råd fyldte 25 år 6

Konference i Grønland om sygeplejeetik 8

Eutanasi – en begrebsafklaring 10

5 beretninger om, 

hvordan De Sygeplejeetiske Retningslinjer kan bruges i praksis:  11
Etikken har fået en større plads i vores drøftelser 11

Anvendelse af de sygeplejeetiske retningslinjer i et bachelorprojekt  11

Når brug af sygeplejeetiske retningslinjer giver mening i praksis 12

De etiske retningslinjer lever i hverdagen 12

Etisk refleksion  på sygeplejerskeuddannelsen 13

Samarbejde med tidsskriftet Sygeplejersken om ”Dilemma” 14

Sygeplejeetisk Råd har i 2015 behandlet følgende problemstillinger: 16

Populær pjece med De Sygeplejeetiske Retningslinjer 17

BILAG

Møder, foredrags- og  undervisningsaktiviteter i 2015 18

Deltagelse i konferencer og kurser i 2015 20

Program - SER’s 25-års jubilæum 12. maj 2015 på Nyborg Strand  21

De Sygeplejeetiske Retningslinjer 2015 22

Vedtægter for Sygeplejeetisk Råd 24

Sygeplejeetisk Råds medlemmer 25

Årsberetning  2015



4

Beretning om Sygeplejeetisk Råds  
arbejde og aktiviteter i 2015

Sygeplejeetisk Råds strategi for 2015 var  
at udbrede og diskutere De Sygepleje-
etiske Retningslinjer med kolleger, 
studerende og samarbejdspartnere. 

Medlemmer af Sygeplejeetisk Råd har bidraget med 
mange oplæg på arbejdspladser, landskurser, temadage 
og medlemsmøder. Der har på møderne været et stort 
engagement og ivrige diskussioner og det vidner om, at 
De Sygeplejeetiske Retningslinjer har opfyldt målet om 
at fremme etisk refleksion i diskussioner og overvejelser 
blandt sygeplejersker samt sætte fokus på etiske dilem-
maer og synliggøre etisk praksis.

At kendskabet til sygeplejeetiske retningslinjer bliver 
udbredt viser de mange forespørgsler fra uddannelses-
institutioner, arbejdspladser og enkeltpersoner om at få 
tilsendt pjecer omhandlende retningslinjerne.  Flere af 
vore kolleger har i denne årsberetning bidraget med 
indlæg om, hvordan de i deres arbejde anvender De  
Sygeplejeetiske Retningslinjer - det være sig i undervis-
ning, etiske refleksionsgrupper mv. - se mere herom. 

Jubilæumskonference
Den 12. maj 2015 fejrede Sygeplejeetisk Råd 25-års jubi-
læum. Omkring 200 deltagere havde fundet vejen til  
Nyborg Strand, hvor jubilæumskonferencen blev afholdt. 
Temaet var ”Den etiske stemme i sundhedsvæsenet - 
nu og i fremtiden”, og konferencen var tilrettelagt med 
mange indlægsholdere, der bidrog med deres etiske 

stemme. Særligt skal fremhæves fortællinger fra den 
kliniske hverdag, hvor 4 sygeplejersker hver især fortal-
te om, hvilke etiske dilemmaer de oplever på deres ar-
bejdsplads; der var en fortælling om at være pårørende 
til sin mand med en psykiatrisk lidelse, og en stand up-
komiker, som ”fortalte” om de erfaringer han havde 
gjort sig i forbindelse med en kræftsygdom, det var 
”Ikk’ for sjov”.  Læs mere uddybende om konferencens 
indhold i indlægget her i årsberetningen eller på rådets 
hjemmeside. I forbindelse med jubilæet har nuværende 
og tidligere medlemmer af Sygeplejeetisk Råd bidraget 
med flere indlæg, som kan læses uafhængigt af om 
man har deltaget i konferencen.

Etik og sygepleje i Grønland
Igennem flere år har Inuuti Fleicher, daværende for-
mand for den grønlandske sygeplejerskeorganisation, 
PK, deltaget i de årlige fælles nordiske etiktræf. Det har 
været et stort ønske for det grønlandske sygeplejeråd at 
få etableret et sygeplejeetisk råd. Formanden inviterede 
derfor de nordiske etikråd til konference i Nuuk. Formå-
let var primært at præsentere de sygeplejeetiske råds 
arbejde og virke for politikere og ledere i Grønland. Det 
danske råd blev også inviteret til et medlemsmøde med 
sygeplejersker, der arbejder i Grønland, hvor vi dels 
præsenterede det danske råds opgaver, og dels de om-
råder vi arbejder med for at fremme etisk refleksion i 
diskussioner blandt sygeplejersker. Den grønlandske 
sygeplejerskeorganisation havde tilrettelagt et fanta-
stisk fint program, som også rummede det årlige nor-
diske etiktræf.  
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Et begreb, som var gennemgående i de forskellige op-
læg, var ”kultursensitivitet”. Det begreb er det danske 
råd meget optaget af, da kultursensitivitet og den vi-
den, der ligger bag, i høj grad er overførbar til dansk sy-
gepleje.  Det nordiske etiktræf i 2015 vil blive husket 
som en fantastisk faglig, kulturel og naturmæssig 
oplevelse.

Temaer og medlemshenvendelser i 2015
I 2015 har rådet prioriteret at udvælge aktuelle etiske te-
maer til mere dybdegående bearbejdninger. Temaer, der 
har været bearbejdet, er eutanasi og velfærdsteknologi, 
og der er skrevet et holdningspapir for begge temaer. 
Der har været lidt færre medlemshenvendelser i år 
sammenlignet med de sidste år. Et nyt initiativ, som rå-
det har gode erfaringer med, er at medlemshenvende-
ren inviteres med til møde, når rådet analyserer det eti-
ske dilemma. Det har været udfordrende, men meget 
givtigt i forhold til at rådet kan få flere førstehåndsop-
lysninger, som kan skabe klarhed og forhåbentligt give 
en mere anvendelig tilbagemelding på henvendelsen. Sy-
geplejeetisk Råd vil fremover tilbyde denne mulighed for 
at kunne deltage. 

Det kommende år
Rådet har som etisk analysemodel for medlemshenven-
delser gennem flere år anvendt Einar Aadlands model. 
Rådets medlemmer har besluttet at vurdere, om der 
kunne være andre analysemodeller, som både kan an-
vendes i rådet og i praksis. Dette arbejde vil pågå i før-
ste halvdel af 2016.

På Dansk Sygeplejeråds kongres i maj skal der vælges 
ny formand og nye medlemmer. Sygeplejeetisk Råd 
skal i år være værter for det nordiske etiktræf i septem-
ber, som foregår på Hotel Koldingfjord. Temaet er Pa-
tientinddragelse i sundhedsvæsenet i et etisk 
perspektiv.  

Randi Bligaard 
Formand for Sygeplejeetisk Råd

Glade medlemmerne af Sygeplejeetisk Råd efter en vellykket jubilæumskonference.
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sitetshospital. Her kom ”Den etiske stemme - når patien-
ten er ældre, meget syg og sårbar” til syne. Edith fortalte 
om etikken i balancen mellem omsorg og egenomsorg, 
mellem førstehjælp og næstehjælp, og med sårbarhe-
den som et grundvilkår for alle mennesker.

Herefter fortsatte Finn Olesen, lektor og filosof fra Aar-
hus Universitet, med et oplæg om ”Den forstærkede 
patient - Relationel egenomsorg i hjemmet”. En filoso-
fisk og sociologisk fortælling om sammenhænge mel-
lem relationer og sundhedsteknologisk udvikling med 
udgangspunkt i den historiske og samfundsmæssige 
udvikling af patientbegrebet, til borgernes rolle i forhold 
til at kunne håndtere sundhedsteknologi meget tæt på i 
hverdagen.

Dorte Gade talte om sine oplevelser som pårørende til 
en patient i psykiatrien. En gribende beretning fra pårø-
rendeperspektivet om ikke at føle sig mødt eller brugt af 
sundhedsvæsenet som den ressource, hun selv opleve-
de at være.

Fire sygeplejersker fra vidt forskellige steder i det dan-
ske sundhedsvæsen kom til orde med stemmer fra den 
kliniske hverdag. Det var Gitte Wagner, Janus Dahlgren 
Pedersen, Helle Brun Hald og Kasper Schytte, som for-

Med overskriften ”Den etiske stemme i 

sundhedsvæsenet” fejrede Sygeplejeetisk 

Råds sit -25års jubilæum med en flot 

jubilæumskonference den 12. maj 2015. 

Mere end 200 sygeplejersker fra hele 

landet havde fundet vej til Hotel Nyborg 

Strand, hvor Sygeplejeetisk Råd satte 

fokus på den etiske stemme i sund-

hedsvæsenet – nu og i fremtiden. 

Sygeplejeetisk Råd fyldte 25 år

Sygeplejeetisk Råd havde sammensat et jubilæumsskrift 
til alle deltagere med inspirerende artikler om etikkens 
betydning og plads i dagens sundhedsvæsen, som sup-
plerede dagens program. I alt bød dagen på en bred vif-
te af eksempler på, hvordan etikken lever og eksisterer 
på mange og forskellige niveauer i det danske sundheds- 
væsen.

Programmet var varieret sammensat og startede med et 
oplæg af tidligere formand i Sygeplejeetisk Råd Edith 
Mark, nu postdoc i klinisk sygepleje på Aalborg Univer-

Der lyttes til oplæggene.
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talte hver deres historie fra hverdagen med patienter 
og pårørende, børn og forældre, gamle og syge, udsat-
te og svage; små fortællinger, som beskrev de svære 
valg, sygeplejersker dagligt står i, om grænsen mellem 
omsorgspligt og omsorgssvigt, samt konsekvenserne 
af at handle eller ikke at handle.

Helen Bernt Andersen, sygeplejedirektør på Rigshospi-
talet, talte om ”Etikken i sygeplejen - og kravene til le-
delsen”. Det ledelsesmæssige ansvar for faglig udvik-
ling, krav og forventninger om brug af evidens, om 
respekt for samarbejde på tværs af fag og grænser, samt 
opbygning af en dynamisk kultur, der skaber forudsæt-
ninger og muligheder for at kunne agere i vanskelige 
etiske problemstillinger i hverdagens praksis.

Med humor og en alternativ fortælling om et barsk for-
løb med sygdom, smerte, angst og psykisk nedtur satte 
Geo Heltboe i sit indlæg ”Ikk’ for sjov” ord på patien-
tens stemme - om egne erfaringer som kræftsyg mand 
og med en stand up-komikers skæve vinkel.

Dorte Steenberg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, 
talte om ”Etikkens betydning for uddannelse og forsk-
ning”, hvor hun understregede, at vi med vores uddan-
nelse som sygeplejersker er forpligtet af den faglige og 
etiske dimension i professionen. En opfordring til at 
bruge de faglige og etiske argumenter, når det opleves, 
at effektiviseringer og økonomi får konsekvenser for 
patienterne og vores sundhedsvæsen.

Jette Ammentorp, professor, sygeplejerske og forsknings- 
leder, Sygehus Lillebælt og SDU, holdt oplæg om 
”Landvindinger og udfordringer i kommunikationen 
med patienten”. Med indblik i udviklingen af et omfat-
tende kommunikationsprogram, Klar tale, satte hun fo-
kus på patientperspektivet og den måde, der ofte kom-
munikeres på i sundhedsvæsenet. 

Morten Sodemann, professor i global sundhed og ind-
vandrermedicin og overlæge på Indvandrermedicinsk 
klinik på OUH og Center for Global Sundhed, SDU, af-
sluttede dagens program om morgendagens moral og 
etisk forvitring. Her blev stillet spørgsmål ved eksisten-
sen af etik i dagligdagens sundhedsvæsen og sammen-
hængen til virkeligheden for patienter og mennesker, 
der er meget sårbare: hjemløse, udsatte, misbrugere, 
indvandrere eller mennesker, som ikke mestrer det 
danske sprog.

Det var en fantastisk dag, hvor der ud over inspirerende 
indlæg også var tid og rum for gode diskussioner mel-
lem de fremmødte deltagere, og etikkens stemme gik 
livligt for sig i pauser og ved frokosten. 

Sygeplejeetiske formænd  
gennem de seneste 25 år  
var  kommet til jubilæums- 
konferencen. 

Fra venstre mod højre i  
kronologisk rækkefølge:  
Nuværende formand 
Randi Bligaard Madsen, 
herefter Grete Bækgaard 
Thomsen, Lone Lang-
kjær, Edith Mark, Hanne 
F. Mortensen og  
Marianne Mahler. 

Rådets første formand 
var Mette Holler.
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Udviklingen af et Sygeplejeetisk Råd har længe været på 
ønskesedlen i det grønlandske sygeplejeråd, og med 
samarbejde, videnudveksling og fælles drøftelser af mu-
ligheder og udfordringer med andre sygeplejeetiske råd 
i Norden forsøgte man at bane vejen til dette.

PK mener, at der i Grønland er mange etiske udfordrin-
ger i sygeplejerskernes daglige arbejde. Dette både på 
det konkret handlingsniveau og på mere strukturelle og 
samfundsmæssige niveauer. Og det betyder, at etiske 

udfordringer både er gældende for den enkelte sygeple-
jerske, for ledende sygeplejersker, sundhedsledelse samt 
det politiske niveau.

I Grønland er der særlige værdier og der blev reflekteret 
over, hvordan man bruger disse værdier og omsætter 
dem til god sygeplejepraksis. Det var også væsentligt 
at debattere, om der er særlige værdier, som er væsent-
lige i sygeplejen i Grønland og ikke mindst hvordan de 
omsættes til at sikre høj kvalitet i sygeplejen.

Konference i Grønland om 
sygeplejeetik

Sygeplejeetisk Råd var i september 2015 indbudt til Nordisk træf, som  dette år 

foregik i Nuuk. Grønlands Sygeplejerskeorganisation, Peqqissaasut  Kattuffiat, PK, 

var vært for konferencen, som  havde deltagelse af medlemmer fra  sygeplejeetiske 

råd fra  Sverige, Norge, Færøerne  og Danmark. Det danske råd var  repræsenteret 

med 8  medlemmer i den to dage lange konference.

Deltagerne i det  
nordiske træf om  
sygeplejeetik fra  
Norge, Sverige,  
Færøerne, Danmark 
samt værterne fra  
Grønlands Sygeplejer-
ske organisation, PK.  
 
Nederst yderst til  
højre Inuuti Fleicher,  
formand for PK

Det gamle gule hospital  

i kolonihavnen
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Vi blev på konferencen præsenteret for den grønlandske 
telemedicinske løsning Pipaluk, med hvilken sundheds-
medarbejdere kan undersøge en patient og sende resul-
tater til sygehus eller sundhedscenter for at få vejled-
ning i behandling og eventuelt afholde video konference 
med patienten.

Vi fik indblik i de store udfordringer, der er i det store 
land, med afstande og mangel på specialister, samt psy-
kiatriens og ældreområdets udfordringer. 

Sundhedsministeren, Naalakkersuisoq for sundhed, 
Doris Jakobsen, som var med i træffet, udtrykte, at man 
i fællesskab prøver at løfte samfundsetiske spørgsmål 
og etiske dilemmaer i hverdagen frem i lyset og drøfter 
dem i fællesskab.

Sygeplejeetisk Råd fra Danmark og deltagere fra den 
svenske og færøske delegation deltog efter træffet i flere 
studiebesøg, blandt andet blev vi modtaget på Dron-
ning Ingrids Hospital af chefsygeplejerske Ella Skifte, 
som fortalte om det grønlandske sundhedsvæsen, samt 
af Susanne Møller, institutleder og leder af sygeplejer-
skeuddannelsen, som viste os rundt på sygeplejeskolen 
og Grønlands Universitet.

Stor tak fra Sygeplejeetisk Råd for den fantastisk venlige 
modtagelse, vi fik i Grønland. En særlig tak til Inuuti 
Fleicher, der som formand for Grønlands Sygeplejerske-
organisation PK, var vært. 

Vi ønsker held og lykke med oprettelsen af et sygepleje-
etisk råd i Grønland.

Workshop, Inuuti noterer ideer og forslag til sygeplejeetiske  
retningslinjer i Grønland.

Kvan vokser i mange haver og er fyldt med C-vitamin.

Qoornoq, en forladt bygd. som nu er rekreativt område.
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Eutanasi har været et emne til debat i årtusinder. Ordet 
i sig selv kan spores tilbage til de klassiske filosoffer, 
hvor den oprindelige term EY-ΘANATO∑ havde betyd-
ningen ”den gode død”1.

På trods af den positive konnotation af den oprindelige 
term har der historisk aldrig været en etisk konsensus 
om begrebet. Over de seneste 25 år har rådet udgivet 2 
særskilte holdningspapirer om emnet. 2015 var året 
hvor vi atter tog eutanasi til overvejelse.

Den første fase af overvejelsen inddrog tidligere arbej-
de i rådet. Navnlig den begrebsafklaring vi tidligere har 
udført, hvilket førte til det bevidste valg at anvende ter-
men ’eutanasi’ frem for ’aktiv dødshjælp’; to termer, 
der kun på overfladen kan ses som synonymer.

1	 	Papadimitriou	JD,	Skiadas	P,	Mavrantonis	CS,	Polimeropoulos	
V,	Papadimitriou	DJ,	Papacostas	KJ.	Euthanasia	and	suicide	in	
antiquity:	viewpoint	of	the	dramatists	and	philosophers.	Journal	
of	the	Royal	Society	of	Medicine.	2007;100(1):25-28.

Begrebsafklaringen fra tidligere arbejde blev fortsat og 
førte til et opgør med skellet mellem aktiv og passiv 
eutanasi samt et klart skel mellem eutanasi og palliati-
on, der tjente som en kontrast til vores efterfølgende 
overvejelse. Navnlig vores behandling af etiske pro-
blemstillinger relateret til udførelsen af basal hjertelun-
geredning på hospice har informeret behandlingen af 
eutanasi.

Vi har i vores arbejde med eutanasi søgt en høj grad af 
teoretisk mod og ydmyghed. Navnlig for at undgå det 
nemme ’kategoriske ja’, der kan følge af en naiv sympati-
følelse, og det nemme ’kategoriske nej’, der kan følge af 
en lige så naiv dogmatisk forståelse af pligt og liv. Arbej-
det med eutanasi har derfor ikke været nemt, men sna-
rere en øvelse i sober behandling af en kompleks etisk 
størrelse, med store juridiske, emotionelle og æstetiske 
faktorer.

Konklusionen af vores arbejde med eutanasi har derfor 
netop heller ikke en kategorisk karakter. Vi har i vores 
behandling af et uhyre komplekst emne nået til en kom-
pleks konklusion.

Holdningspapiret kan læses på Sygeplejeetisk Råds 
hjemmeside: https://dsr.dk/ser

Eutanasi – en begrebsafklaring
 

Igen i 2015 har der været en større offentlig debat om aktiv dødshjælp og 

eutanasi. Fordi der stadig hersker uklarhed omkring kernen i forståelsen 

af de to termer har Sygeplejeetisk Råd fundet det nødvendigt med en 

begrebsafklaring.
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fra	UC	Diakonissestiftelsen 
Vi valgte at benytte de nye sygeplejeetiske retningslinjer 
i vores bachelorprojekt til at sætte den etiske ramme 
for projektet. I kombination med udvalgt empiri og teo-
ri blev projektet praksisnært med tyngde på den etiske 
dimension.

Dette var medvirkende til at vi kunne give et bud på, 
hvordan integriteten bevares i mødet mellem sygeple-
jersken og patienten. Projektet omhandlede mænd med 
avanceret prostatakræfts oplevelse af seksualitet. Ved et 
fokusgruppeinterview blev flere følsomme temaer iden-
tificeret. Ved at benytte de sygeplejeetiske retningslinjer, 
forholdte vi os refleksive gennem processen, da projek-
tet omhandlede tabuer som seksualitet og døden.

I projektet benyttedes de sygeplejeetiske retningslinjer 
til at argumentere for den etiske handling, når man be-
rører et tabu i sygeplejen. Det er betydningsfuldt at be-
vare både mandens og sygeplejerskens integritet. Her-
med har bachelorprocessen resulteret i, at vi i klinisk 
praksis kan benytte de sygeplejeetiske retningslinjer ak-
tivt og refleksivt.

De sygeplejeetiske retningslinjer anses som værende et 
værdisæt, der medvirker til at forme og udfordre en 
som sygeplejerske. Under uddannelsen blev vi introdu-
ceret til de sygeplejeretiske retningslinjer, som herefter 
kunne benyttes som redskab til at udføre god etisk sy-
geplejefaglig praksis. Herunder refleksion og støtte i 
forhold til at yde en holistisk sygepleje til patienten, 
samt i eventuelle opståede etiske dilemmaer. Ydermere 
skabte det en opmærksomhed omkring vigtigheden af 
at have øje for det sårbare og beskyttelse af integriteten 
i vores kommende virke som sygeplejersker. 

 beretninger om, 
hvordan De Sygeplejeetiske Retningslinjer 
kan bruges i praksis:

Af:	Julie	Helena	Bilgrav,	Josephine	Søgaard	Grøndahl		
og	Malene	Christine	Kjær,	nyuddannede	sygeplejersker		

5

Af:	Bente	Rehder,	klinisk	udviklingssygeplejerske,	

Ortopædkirurgisk	afdeling,	Slagelse	Sygehus	

 
Under temaet: ”Etik, sygepleje og klinisk praksis” invite-
res Ortopædkirurgisk Afdeling på Slagelse Sygehus til 
’Etikdag’ den 9. april 2015 - hvor der sammen med lektor 
Birthe Ørskov fra Sygeplejeetisk Råd drøftes etiske pro-
blemstillinger - med de nye Sygeplejeetiske Retningslin-
jer som omdrejningspunkt. 

For at gøre det nærværende for alle, har afdelingens 
personale forinden indleveret etiske dilemmaer og pro-
blemstillinger fra egen praksis. Disse danner grundlag 
for undervisningen og drøftelserne. 

Efterfølgende er ”Etikdagen’ ofte i vores tanker. Ofte bli-
ver der drøftet store og små dilemmaer i hverdagen, 
hvor jeg hører personalet sige: ”…	det	hænger	jo	også	
meget	godt	i	tråd	med	de	drøftelser,	vi	havde	på	etikda-
gen”. Det er helt klart en dag, der har givet anledning til 
nogle refleksioner, som er brugbare i det daglige og 
som ligger lagret i sygeplejerskerne i det daglige arbej-
de. Dagen blev spækket med emner, som fylder i hver-
dagen, og som efterfølgende er blevet drøftet på perso-
nalemøder og i andre fora. Ofte må de dog vige pladsen 
for mere praktiske eller driftsorienterede emner. Perso-
nalet oplevede at dagen gik al for hurtigt – og ”vi	kunne	
nemt	have	brugt	meget	mere	tid	på	at	drøfte	de	hverdags-
nære	oplevelser”	efter at have fået en genopfriskning på 
teorien bag. 

Etikken har fået en større plads i vores drøftelser

Anvendelse af de sygeplejeetiske retningslinjer  
i et bachelorprojekt 

2.

1.
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Som opfølgning på eftermiddagen blev der planlagt ori-
entering til de personaler, der ikke kunne deltage i ar-
rangementet i henholdsvis sengeafdeling og ambulatori-
et. Der blev lavet aftale om opfølgning og videredrøftelser 
i afdelingen om de fremkomne etiske problemstillinger. 
Dagen har ført med sig, at vi i højere grad er blevet op-
mærksomme på ”at binde etikken på de emner vi dis-
kuterer”. Eksempelvis har emnet: ’Patient i rette seng’, 

Praksis-sygeplejersker oplever, at De Sygeplejeetiske 
Retningslinjer er en naturlig del af hverdagen. For mig 
er De Sygeplejeetiske Retningslinjer en naturlig del af 
mit arbejde som sygeplejerske. Jeg finder dem i den sy-
geplejefaglige referenceramme, jeg som ansat på Syge-
hus Lillebælt arbejder ud fra. Heri hedder det blandt an-
det, at sygeplejersken respekterer patientens selvbestem- 
melse, og at hun/han i sin omsorg imødekommer den 
enkelte patients sårbarhed. 

I min dagligdag anvendes De Sygeplejeetiske Retnings-
linjer ved sygeplejefaglige konferencer, hvor formålet er 
at diskutere sig frem til den bedst mulige pleje og om-
sorg, der sigter mod velvære hos de indlagte børn og 
deres familier. Ligeledes reflekteres De Sygeplejeetiske 
Retningslinjer ind, når nedskrevne sygeplejefortællinger 
analyseres med henblik på at finde den excellente 
sygepleje.

Børneafdelingens arbejde for at undgå ufrivillig fasthol-
delse af børn ved medicinske og kirurgiske procedurer, 
er et andet konkret eksempel på, hvordan De Sygepleje-
etiske Retningslinjer har betydning i den daglige praksis. 

Særligt de områder, der i retningslinjerne beskriver den 
gode etiske praksis som det;	at	beskytte	patienten	mod	
krænkende	handlinger,	også	i	situationer,	som	indebærer	
brug	af	tvang,	tilbageholdelse	eller	anden	rettighedsbe-
grænsning,	giver anledning til refleksion blandt 
personalet.

Det er derfor naturligt, at De Sygeplejeetiske Retnings-
linjer også medtages som reference i vores forskellige 
retningslinjer.

De Sygeplejeetiske Retningslinjer er ikke længere noget 
jeg tænker på, men derimod noget jeg handler ud fra, 
og dette er vel det bedste resultat på, at de er imple-
menteret i min praksis som sygeplejerske.

De etiske retningslinjer lever i hverdagen

Af:	Karin	Bundgaard,	klinisk	sygeplejespecialist,		

Børneafdelingen	Sygehus	Lillebælt,	Kolding

’Kapacitetskonference’ og ’Personalets kompetencer’ 
været drøftet en del gange, og her har etikken klart fået 
en større plads i drøftelserne. 

En rigtig god dag - ikke mindst i disse tider, hvor pa-
tientforløbene er præget af hurtighed og standardise-
ring, som kan volde bekymring om den fremtidige 
sygepleje.

Når brug af sygeplejeetiske retningslinjer  
giver mening i praksis

Af:	Anne	Holm	Nyland,	udviklingssygeplejerske	cand.cur.,	En-
dokrinologisk	Afdeling	M,	Odense	Universitetshospital	(OUH)

De sygeplejeetiske retningslinjer er et vigtigt redskab til 
beslutningsstøtte, fordi de bidrager til at kvalitetssikre 
pleje og behandling. Patienter og borgere sikres en om-
sorg, der bygger på etiske overvejelser og forskningsba-
seret viden. Etiske retningslinjer indgår, sammen med 
kliniske retningslinjer, desuden som en del af det at ar-

bejde i en evidensbaseret sygeplejepraksis. Flere under-
søgelser viser, at kliniske retningslinjer, og lokalt udar-
bejdede instrukser, der implementeres, italesættes og 
ikke mindst diskuteres i klinisk praksis, giver højere 
kvalitet i tilrettelæggelse af plejen til patienter. Det gæl-
der både kvalitet af pleje og behandling i forhold til pro-
ces og resultat samt den patientoplevede kvalitet 
(1,2,3). I forhold til den patientoplevede kvalitet spiller 
de sygeplejeetiske retningslinjer en væsentlig rolle. Ret-
ningslinjer bygger bro mellem forskning og klinisk prak-

4.

3.
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sis. En bro der gør det lettere for den kliniske sygeple-
jerske at følge de bedste anbefalinger. Med afsæt i 
etiske overvejelser, understøttes sygeplejerskens døm-
mekraft og faglige skøn i forhold til omsorg for og ple-
jen af den enkelte patient. De sygeplejeetiske retnings-
linjer hjælper sygeplejersken til at fokusere på 
mennesket bag patienten. På den måde inddrages pa-
tientens værdier og præferencer (1,2).

Når vi i Endokrinologisk Afdeling M arbejder med tænk-
ning og metode i evidensbaseret sygepleje, indgår de 
sygeplejeetiske retningslinjer ofte som en del af grund-
laget for den kliniske beslutning, der træffes ift. en gi-
ven sygeplejehandling. Som udgangspunkt for drøftelse 
og en undren over en given etisk problemstilling er de 
sygeplejeetiske retningslinjer altid aktuelle. De er pejle-
mærker for den gode sygepleje.

Brug af retningslinjerne understøtter også kompetence-
udvikling hos kliniske sygeplejersker, når retningslinjer-
ne inddrages i tænkning og metode for evidensbaseret 
sygeplejepraksis. Som eksempel afviklede vi en tværfag-
lig temaeftermiddag i 2015, hvor etiske problemstillin-
ger var på dagsorden. Her indgik en drøftelse af de sy-

geplejeetiske retningslinjer bl.a. som en del af diverse 
oplæg. Med afsæt i etiske og moralske overvejelser blev 
vi klogere på, hvordan vi møder vores patienter og de-
res pårørende.

Når sygeplejersker i klinisk praksis tager udgangspunkt 
i det, der er den bedst tilgængelige, evidensbaserede vi-
den (også inden for etik) og inddrager patientens præ-
ferencer, de forhåndenværende ressourcer og kontekst i 
den kliniske beslutningsproces, pågår læring. Det er vo-
res erfaringer, at de kliniske kompetencer og det faglige 
skøn udvikles, når tænkning og metode bag evidensba-
seret sygepleje er integreret i praksis (1,3,4). 

REFERENCER: 

1 Sygeplejeetisk Råd 2014. Copyright 2014 by Dansk  
Sygeplejeråd, 2. udgave

2 LUP – Landsdækkende Patient Tilfredshedsundersøgelse 
2015

3 Krøll V (red). Kliniske retningslinjer, hvordan og hvorfor. Kø-
benhavn: Munksgaard Danmark 2011.

4 Nyland Ah. Årsberetning Endokrinologisk Sygepleje Akade-
mi, Odense Universitetshospital 2014

5 Nyland AH, Kirketerp G. Evidensbaseret praksis i praksis. 
Sygeplejersken 2007(9);52-5

Af:	Kirsten	Haugaard	Christensen,	MSciN,	RN,	lektor		
&	international	koordinator		VIA	Sygeplejerskeuddannelsen,	

Professionsbachelor,	Campus	Viborg

På VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg har de stu-
derende på deres 3. studieår fokus på menneskers vi-
den, værdier, kultur og livsanskuelse, således som den 
nuværende studieordning forskriver. Modulets tema 
lægger op til et omdrejningspunkt dels på forskning og 
videnskabelig metode, dels på filosofi, etik og religion 
samt sygeplejefænomener og refleksion i relation til 
disse teorier. 

Ved undervisning med de studerende i etisk refleksion 
er en gennemgang af de sygeplejeetiske retningslinjer 
(SER) centrale. I den nye version knytter de godt an til 
sproget i forhold til patientologi og curologi og som de 
studerende kender fra deres første år på uddannelsen. 
Samtidig gennemgås også ICN’s etiske retningslinjer 
med de studerende, og forskelle og ligheder i de dan-
ske og de internationale sygeplejeetiske retningslinjer 

drøftes. Det er mit indtryk, at de studerende her be-
vidstgøres om det etiske fundament i sygeplejen; at der 
både i vores kultur, men også verden over er en profes-
sionsetisk dannelse i sygeplejen.

Sprogbruget i retningslinjerne er meget mættet og der-
for bruger jeg ofte mindre videoklip, hvor de studeren-
de så undervejs skal lave egne notater om elementer fra 
SER. Dette for at de studerende får øvelse i at bruge 
SER i praksis; fx til analyse af en praksiserfaring.

Retningslinjerne giver desuden anledning til en drøftel-
se af centrale værdier i sygeplejen i sammenhæng med 
de mange forskellige problemstillinger, som de stude-
rende ønske at skrive faglige opgaver om. I SER henter 
de studerende både belæg og handlingsanvisning for 
dilemmaer, og det kan i høj grad støtte deres faglige 
refleksion.

Etisk refleksion  på sygeplejerskeuddannelsen 5.
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Samarbejde med tidsskriftet Sygeplejersken om ”Dilemma”

Sygeplejeetisk Råd har gennem flere år samarbejdet 
med fagredaktør Jette Bagh om den faste rubrik Dilem-
ma, som bringes i hvert nummer af Sygeplejersken. 
Både et medlem af Sygeplejeetisk Råd og Dorthe Hold-
gaard fra Lokal Klinisk Etisk Komité ved Aalborg Univer-
sitetshospital har givet svar til hvert dilemma. 

Vi ved, at mange sygeplejersker har læst med, og vi hå-
ber, at besvarelserne har sat tanker i gang. I 2016 er det 
slut med Dilemma i Sygeplejersken og der er ikke aktu-
elle planer om en afløser.

1. Røv, ende, bagdel 
eller hale?  
En afdelingssygeple-
jerske bliver rigtig vred 
over sprogbruget på sin 
afdeling, og hun påtaler 
problemet samme efter-
middag. Spørgsmålet er, 
om vi mangler et sprog til 
de intime dele af kroppen.

2. Geværet i entréen  
En vag mistanke om, at 
en ældre mand overvejer 
selvmord, nager hjemme-
sygeplejersken. Måske ser 
hun spøgelser ved højlys 
dag, måske ikke.

3. Den nye fuglekikkert  
En gammel dame glæder 
sig til en tredages tur til 
Harzen, men ender med 
ikke at kunne deltage i 
turen, fordi hun ikke har 
råd. Hendes glæde over at 
se på fugle begrænses til 
foderbrættet uden for ple-
jecentrets vindue, og den 
nye kikkert kommer måske 
ikke i brug.

4.  Vask dig!
Abir er fra Eritrea og ved at 
uddanne sig til social- og 
sundhedshjælper. Planen 
er at gå videre med uddan-
nelsen til assistent, men 
først skal hjælperuddan-
nelsen i hus.

5.  Samtale fremmer 
forståelsen 
En patient på modtagelsen 
går rundt på sin stue, går i 
seng, står op igen og er ty-
deligt forpint, men det er 
vanskeligt at finde ud af, 
hvor symptomerne stam-
mer fra. En sygeplejestude-
rende kommer på en indly-
sende løsning.

6. Jeg vil ikke fylde  
vores barn med tung-
metaller 
Færre børn bliver MFR-
vaccineret, end sundheds-
myndighederne kunne øn-
ske. Argumenterne imod 
vaccination er mange, og 
bl.a. sundhedsplejersker 
skal overveje, hvordan de-
res rådgivning skal 
formidles.

7. Opgavesnyd 
Plagiat af opgaver er ikke 
ualmindeligt, og sygeple-
jen går ikke ram forbi. Den 
sygeplejestuderende synes 
dog ikke, at problemet er 
så stort.

8. Til døden os skiller 
En uhelbredeligt syg 

mand kan forlænge sit liv 
nogle år ved at få en respi-
rator, men den beslutning 
lægger et stor pres på 

hans kone, som er træt og 
udslidt efter flere års pleje.

9. Alenemor med bræk-
ket ankel  
En hortensia under armen 
medfører, at Rie brækker 
anklen efter en cykeltur. 
Det er specielt uheldigt, 
fordi hun skal være ale-
nemor, have udført et kej-
sersnit og efterfølgende til 
kontrol. Men systemet kan 
ikke tage særligt hensyn til 
Ries situation, så hun skal 
møde til røntgen som alle 
andre.

10. Dødtræt af 
uforståelige krav  
og systemer   
Gamle mennesker or-
ker ikke altid at surfe på 
den digitale bølge, men 
udviklingen synes ikke at 
tilbyde andre mulighe-
der. Hvordan kan f.eks. 
sygeplejersker forholde sig 
til det faktum, at gamle 
opgiver at orientere sig i 
og håndtere systemet? 

11. En ubetænksom 
fødselsdagsgave  
Liam har over nogle år 
kæmpet sig ud af et hash-
misbrug, men da han er 
22 år, sker der noget, som 
får ham til at genoptage 

misbruget. Han har brug 
for støtte for at komme ud 
af det igen, men kan ikke 
hente hjælp i familien. 

12. Den tyste kaffe-
pause 
På kirurgisk afdeling er der 
et nærende og veletableret 
læringsmiljø for både an-
satte og sygeplejestuderen-
de, hedder det. Men teori 
og praksis harmonerer i 
dette tilfælde rigtig dårligt. 
Hvad gør man ved det? 
Hvem skal reagere?

13. Mor med mobil 
At scanne gravide er en dej-
lig opgave, synes fødselslæ-
gen, og de kommende for-
ældre er almindeligvis 
glade og engagerede i de 
billeder, der kommer frem 
på skærmen. Men ikke alle.

14. Behandling, mens 
patienten sover 
En gammel mand lider af 
demens og er desuden ob-
stiperet. På aflastnings-
centeret, hvor han befinder 
sig, har man etableret en 
bestemt rutine ved be-
handling med afførings-
middel per rectum, men 
fremgangsmåden kan 
diskuteres.

Oversigt over de 14 dilemmaer, der er bragt i Sygeplejersken i 2015: 

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2015-1/dilemma-rov-ende-bagdel-eller-hale
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2015-1/dilemma-rov-ende-bagdel-eller-hale
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2015-2/dilemma-gevaeret-i-entreen
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2015-3/dilemma-den-nye-fuglekikkert
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2015-4/dilemma-vask-dig
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2015-5/dilemma-samtale-fremmer-forstaelsen
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2015-5/dilemma-samtale-fremmer-forstaelsen
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2015-6/dilemma-jeg-vil-ikke-fylde-vores-barn-med-tungmetaller
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2015-6/dilemma-jeg-vil-ikke-fylde-vores-barn-med-tungmetaller
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2015-6/dilemma-jeg-vil-ikke-fylde-vores-barn-med-tungmetaller
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2015-7/dilemma-opgavesnyd
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2015-8/dilemma-til-doden-os-skiller
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2015-9/dilemma-alenemor-med-braekket-ankel
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2015-9/dilemma-alenemor-med-braekket-ankel
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2015-10/dilemma-doedtraet-af-uforstaaelige-krav-og-systemer
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2015-10/dilemma-doedtraet-af-uforstaaelige-krav-og-systemer
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2015-10/dilemma-doedtraet-af-uforstaaelige-krav-og-systemer
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2015-11/dilemma-en-ubetaenksom-foedselsdagsgave
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2015-11/dilemma-en-ubetaenksom-foedselsdagsgave
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2015-12/dilemma-den-tyste-kaffepause
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2015-12/dilemma-den-tyste-kaffepause
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2015-13/dilemma-mor-med-mobil
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Hr.	Nielsen	vil	ikke	i	bad 
Illustration: Pia Olsen
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• Overgreb på demente patienter ved aflevering af urinprøve

• Skal patienter indlagt på hospice tilbydes forsøg på genoplivning?

• Patienter på intensivafdelingen deltager i flere forskningsprojekter på en gang.  
Kan det etisk forsvares, at pårørende eller patienter skal tage stilling i en presset  
og kritisk situation?

• Problematik om billeders anvendelse i dokumentationsøjemed,  
så patientens integritet bevares.

• Patient, som har et stort savn efter sex

• Servering af alkohol til syg, afruset alkoholiker, som har brug for hjælp til  
at spise og drikke.

• Balancen mellem overgreb eller omsorgssvigt.  Magtanvendelse mod  
dement mand med sår på begge fødder. Han er torturoffer og taler og  
forstår ikke dansk og reagerer aggressivt på sårplejen.

• Direkte markedsføring til sygeplejersker af nyt behandlingsprincip  
 - bør sygeplejersker deltage i medicinalfirmaers fyraftensmøder?

• Elevers/studerendes "deltagelse" i tvangssituationer på  
psykiatriske afdelinger. Er det etisk i orden?

• Overbehandling med kemoterapi til uhelbredeligt syge kræftpatienter

• Bariatriske patienter i hjemmesygeplejen 

TEMADRØFTELSER:

Aktiv dødshjælp – eutanasi

Etiske refleksioner. Med Jeanette Knox, DASKET

Argumentationsteorier

Anvendelse af sundhedsteknologi i plejen af ældre, holdningpapir om Parosælen

Journalføring og journaladgang

Patientinvolvering/inddragelse set i et sygeplejeetisk perspektiv

Sygeplejeetisk Råd har i 2015 
behandlet følgende problemstillinger:
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Pjecen med D

1

1

Pjecen med De Sygeplejeetiske Retningslinjer er populær
Det er muligt for arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og enkeltpersoner at få tilsendt pjecen med  
retningslinjerne.  I løbet af 2015 sendte vi mere end 3000 pjecer til sygeplejeskoler, afdelinger, sundhedspleje m.v.  
Skriv til ser@dsr.dk og bestil det antal pjecer du har brug for.

120 Neonatalklinikken, Rigshospitalet

20 Medicinsk Sengeafsnit, Regionshospita-
let i Herning

50 Odense Universitetshospital

100 Kolding Sygehus

100 Regionshospitalet Holstebro

55 Rita Nielsen

6 Sanne Kjelde

35 Specialuddannelse 
i kræftsygepleje – Aarhus

50 Hjemmeplejen I Aalborg

80 Sygeplejegruppen i Varde kommune

500 VIA University College

50 Endokrinologisk afdeling og Ernærings-
enheden, OUH

150 Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse

50 Sankt Lukas Hospice

30 Seniorcenter Bakkegården, Bagsværd 

90 Børneafdeling Hospitalsenheden Vest, 
Regionshospital Herning

20 Hospicegården Filadelfia

10 Børneambulatoriet Hospitalsenheden 
Vest, Regionshospital Herning

10 Børne- og Ungdomsafdelingen, Nykø-
bing F. Sygehus

15 Hospice Vendsyssel

200 Studieleder Dorthe S. Nielsen, Odense 
Universitetshospital

20 Psykiatrisk Sengeafsnit, Thisted

50 Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske 
Sygehus

10 Aarhus Universitetshospital Hjerte-, 
lunge- og karkirurgisk afd.

40 Hjørring Kommune.

10 Klinik Hjerte-Lunge, Aalborg 
Universitetshospital

25 Dialyseafsnittet og Nyreambulatoriet, 
Regionshospitalet Viborg 

35 Klinik Børn og Unge, Psykiatrien – Regi-
on Nordjylland

10 Hospice Sydvestjylland

25 Psykiatrien i Brønderslev, Region 
Nordjylland

5 Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling, Oden-
se Universitetshospital

30 Retspsykiatrisk Sengeafsnit, Klinik Syd, 
Aalborg Universitetshospital

40 Psykiatrien Aalborg

4 Plejecentret Rosengården, Nyborg

15 Brovst Asylcenter

10 Anæstesiologisk afdeling, Regionshospi-
talet Randers

5 Neurologisk Afdeling, Nordsjællands 
Hospital 

20 Sygeplejen Varde Kommune

10 Karkirurgisk Afdeling, Aalborg 
Universitetshospital

6 Kommenhaven, Herlev Kommune

6 Sundhedsplejen, Guldborgsund 
Kommune

140 Sundhed og Omsorg, Ringkøbing-
Skjern Kommune

10 Håndværkerforeningens Plejehjem, 
København

40 Sygepleje og træning Viborg Kommune

1 Terndrup Ældrecenter

10 Thisted Kommune

1 Betina Bruun, Randers Kommune

50 Medicinsk afdeling, Køge Sygehus

3 Psykiatrisk center Nordsjælland

35 Rygkirurgisk sengeafsnit, Middelfart 
Sygehus

20 Kardiologisk afdeling, Roskilde Sygehus

12 Klinik Nord Frederikshavn, Psykiatrien i 
Nordjylland

30 Primærsygeplejen, Hjørring Kommune

5 Hospice Limfjord, Skive

50 Hjemmesygeplejen i Gentofte 
Kommune

12 Allergicentret, OUH

30 Klinik Børn - Gyn - Uro, Aalborg 
Universitetshospital

5 Udviklingscentret Skansebakken, Vejle 
Kommune

30 Anker Fjord Hospice, Hvide Sande

30 Hospice Fyn, Odense

100 University College Nordjylland, Syge-
plejerskeuddannelsen Aalborg

10 Toftebocentret Herning

12 Hjemmesygeplejersker, Lejre kommune

10 Rehabiliteringscenter, Herning

1 Center for Sundhed og Omsorg, Virum

16 Rehabiliteringscenter, Farum

10 Ambulatoriet for medicinske mave- og 
tarmsygdomme, Aalborg 
Universitetshospital

50 Ortopædkirurgisk afdeling, Næstved/
Slagelse Sygehus
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Møder, foredrags- og undervisningsaktiviteter i 2015

Dato Sted Arrangør Emne Målgruppe

Januar Silkeborg Kreds Midtjylland Medlemsmøde
Sygeplejeetik

Medlemmer i Kreds 
Midtjylland

09.04 Slagelse Sygehus Ortopædkirurgiske afd. 
Næstved og Slagelse 
Sygehuse

Etik, sygepleje og klinisk praksis Ledere, udviklingssygeplejer-
sker og ortopædkirurgiske sy-
geplejersker

April Fredericia Kreds Syddanmark Etik, dilemma om vaccination 30 seniorsygeplejersker

April UCL UCL Sygeplejeetiske Retningslinjer Studerende og sygeplejersker

13.o4 Kreds Syddanmark Kreds Syddanmark Etikken i sygepleje belyst ved  
De Sygeplejeetiske Retningslinjer

Privatansatte sygeplejersker

April Næstved Sygehus Kvalitetsudvalget Etisk refleksion i praksis Afdelingsledere i medicinsk 
afdeling og koordinatorer i 
kvalitetsafdelingen

18.05. Ringkøbing-Skjern 
kommune

Sygeplejerskemøde, Sundhed  
og Omsorg

Sygeplejeetik, ulighedslegen 80 sygeplejersker

Som medlemmer af Sygeplejeetisk 
Råd har vi det privilegium at komme 
rundt i landet og møde sygeplejer-
skekolleger fra forskellige fagområ-
der. Det giver os ”et lille kig” ind i 
hverdagen på arbejde i de praksis-
områder, som vi ikke selv er en del 
af. Det er til stor inspiration i arbej-
det i rådet. Det er vigtigt, at vi i rådet 
bedst muligt følger udviklingen in-
den for hele sygeplejens virksom-
hedsområde, både i primær og se-
kundær sektor.  

Sygeplejeetisk Råd er sat i verden 
for at værne om og fremme sygeple-
jerskers etiske standard og vejlede 
medlemmerne i sygeplejeetiske 
spørgsmål, med det formål at yde 
patienterne den bedst mulige syge-
pleje. Etik giver os ikke anvisninger 
på, hvilke beslutninger der i en gi-

ven situation er de rigtige at træffe. 
Etisk refleksion medvirker til at be-
vidstgøre os om de værdier, som er 
i spil, så vi på den baggrund og med 
inddragelse af de sygeplejeetiske 
retningslinjer kan belyse, hvorfor 
nogle valgmuligheder er bedre end 
andre.

I 2015 modtog vi invitationer til 
mange og forskelligartede arrange-
menter, såsom medlemsmøder, fag-
dage og seniorarrangementer m.m. 
Vi er i rådet ydmyge overfor at mod-
tage invitationer til disse arrange-
menter, da vi ikke ser os selv som 
eksperter i etik, men som sygeple-
jerskekolleger med særlig interesse 
for de etiske aspekter i sygeplejen. 

Vi erfarer, når vi deltager i disse ar-
rangementer, at den etiske refleksi-
on i høj grad foregår blandt sygeple-
jersker, men at der i det daglige 

Møder, foredrags- og  
undervisningsaktiviteter i 2015

Bilag 1

arbejde ikke er afsat meget tid, som 
kan prioriteres til etisk refleksion. 
Derfor, og efter aftale med Dansk 
Sygeplejeråd, har en del af indhol-
det ved vores mange oplæg i 2015 
været præsentation af de sygepleje-
etiske retningslinjer og med mulig-
hed for at give plads til refleksioner 
over de dilemmaer, som sygeplejer-
sker i deres daglige praksis står 
midt i. 

Det vil altid være væsentligt i rådets 
arbejde at fokusere på sygeplejer-
skers praksis inden for alle områ-
der: både den kliniske-, ledelses-
mæssige-, pædagogiske- og 
forskningsmæssige praksis, og på 
det, der optager den enkelte syge-
plejerske i diskussionen af etiske 
spørgsmål, også i vores møde med 
medlemmerne.
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Møder, foredrags- og undervisningsaktiviteter -fortsat

Dato Sted Arrangør Emne Målgruppe

27.05. Lolland Kommune Lolland Kommune Nye retningslinjer og udlagte 
patienter

25 sygeplejersker

03.06. København Efteruddannelse for  
operationssygeplejersker

Etik i sygeplejen Operationssygeplejersker

08.06. Region Midtjylland Specialuddannelsen  
for kræftsygeplejersker

Etik i sygeplejen 20 kræftsygeplejersker

Juni Kolding Pårørenderådet i onkologisk 
afdeling

De Sygeplejeetiske 
Retningslinjer

Pårørenderådet i onkologisk 
afdeling

September Aalborg Kreds Nordjylland Etik i sygeplejen 20 hjemmesygeplejersker

28.09. Varde Varde kommune Sygeplejeetiske retningslinjer og 
etisk refleksion, samt overbe-
handling

40 hjemmesygeplejersker

29.09. OUH OUH De Sygeplejeetiske 
Retningslinjer

15 etiske patientkoordinato-
rer

Oktober Aalborg Hjemmeplejen i Aalborg Etik i sygeplejen 20 hjemmesygeplejersker

01.10. København FS Nefrologiske 
Sygeplejersker

Hvorfor vil patienten ikke det 
samme som os

150 nefrologiske sygeplejer-
sker

01.10. Silkeborg Kreds Midtjylland Det etiske aspekt i forhold til 
frivillighed og det at have en 
sundhedsprofessionel bag-
grund

Seniorsygeplejersker

08.10. Roskilde Amtssyge-
hus

Region Sjælland Etik på operationsgangen. Over-
behandling.

Efteruddannelse for 10 op-
erationssygeplejersker

Oktober Region Syddanmark Sygeplejefagligt Råd De Sygeplejeetiske Retningslinjer 10 medlemmer af Sygepleje-
fagligt Råd

22.10. Fredericia Kreds Syddanmark Fagdag - 
Sygepleje og teknologi 

210 medlemmer i kredsen

10.11. Korsør FS for Addiktiv sygepleje De Sygeplejeetiske 
Retningslinjer og dilemmaer

Medlemmer af Fagligt sel-
skab for Addiktiv sygepleje

November Herning Fyraftensmøde om De 
Sygeplejeetiske Retningslinjer

25 master- og kandidatstu-
derende

November Holstebro Fyraftensmøde om De 
Sygeplejeetiske Retningslinjer

10 master- og kandidatstu-
derende

Interviews:
Sygeplejersken, baggrundsinterview om ”patientinvolvering i et etisk perspektiv”. 
Interview til Jyllandsposten om døden og hjertestartere på plejehjem 

BT, TV2 og TV2 News: om hjertestartere på plejecentre.  
DR.dk/nyheder: Sygeplejersker har pligt til genoplivning.  

Høringer: 
Anmodning om bidrag til evaluering af Sundhedsstyrelsens vejledning om livs-
forlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af  
behandling, uden for sygehuse. SER havde ingen tilføjelser.

Bilag 1 
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Deltagelse i konferencer og kurser i 2015

Dato Sted Arrangør Emne Målgruppe

22.01. Fællessalen, 
Christiansborg

Dansk Sygeplejeråd, FOA 
og Ældre Sagen

Skal vi have en værdighedsgaranti? Alle

18.03. DGI-Byen Region Hovedstaden Konference om kronisk sygdom med 
fokus på lighed i sundhed 

Alle

19.-20.03. Diakonisses- 
stiftelsen

Forskningsenhed for 
Klinisk Sygepleje, Aalborg

Exploring care for human service pro-
fessions - Caring Science 

Alle

09.05. Bella Center PAVI Etik og palliation Alle

12.05. Hotel Nyborg Strand Sygeplejeetisk Råd Jubilæumskonference Medlemmer

10.06. København DASKET Generalforsamling og oplæg Medlemmer af DASKET

6.-7. 09. Nuuk Peqqissaasut Kattuffiat 
(PK)

Etiske aspekter i Granland og work-
shop om sygeplejeetiske retningslinjer

Nordiske etiske råd og 
PK sygeplejersker

23. 11. 
2015

Middelfart DASKET MODUL 2:  Medicinsk etik Medlemmer af Klinisk 
Etiske Komiteer

03.12. Vejle Torvehaller Sygehus Lillebælt Symposium; Patienternes sygehus -  
hvordan skaber vi det?

Alle faggrupper

03.12. Radisson Blu, Aarhus Lektor Finn Olesen, 
Aarhus Universitet

Symposium; Teknologi i omsorgen? 
Omsorg i teknologien?

Alle

Bilag 2 

https://www.radissonblu.com/da/hotel-aarhus


21

Bilag 2 

 Program - Konference 6.-7. september for de nordiske sygeplejeetiske råd i Nuuk
 Arrangør: Peqqissaasut Kattuffiat, Grønlands Sygeplejerskeorganisation v/ formand Inuuti Fleicher

Videnskabsetik i en lille befolkning. Oprindelige folk  

og etiske problemstillinger 

Læge Gert Mulvad

Forskning i palliativ indsats - etiske aspekter

  

Sygeplejerske, stud.ph.d. Mikaela Augustussen 

Telemedicin og bygdesundhedstjeneste Sygeplejerske Inger Bordbar / SKYPE

Etik i ældreomsorgen Sygeplejerske Rosemarie Elsner

Etiske udfordringer i behandlingsmiljøet i et flerkulturelt samfund,  

etiske udfordringer i psykiatrien, herunder telepsykiatrien

Psykiater Poul Bisgaard 

Erfaringsudveksling fra hvert land Danmark, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland

Workshop om sygeplejeetiske retningslinjer i Grønland Tovholder Rikke Rask Bruun De Neergaard

  Program - SER’s 25-års jubilæum 12. maj 2015 på Nyborg Strand 

Sygeplejeetisk Råd i 25 år Randi Bligaard Madsen,  

formand for Sygeplejeetisk Råd

Den etiske stemme – når patienten er ældre, meget syg og sårbar Edith Mark, postdoc, Aalborg Universitetshospital

Den forstærkede patient – relationel egenomsorg i hjemmet Finn Olesen, lektor, Aarhus Universitet

At være pårørende i psykiatrien Dorte Gade

Fortællinger fra en klinisk hverdag –  

4 sygeplejestemmer a cappella

Gitte Wagner

Janus Dahlgren Pedersen

Helle Brun Hald

Kasper Schytte

Etikken i sygeplejen – og kravene til ledelsen Helen Bernt Andersen, sygeplejedirektør, 

Rigshospitalet

Ikk’ for sjov – stand up om erfaringer som kræftsyg Geo Heltbo, komiker

Etikkens betydning for uddannelse og forskning Dorte Steenberg, næstformand, Dansk Sygeplejeråd

Landvindinger og udfordringer i kommunikationen med patienten Jette Ammentorp, professor, Sygehus Lillebælt og 

SDU

Morgen moral og etisk forvitring. De sårbare patienter presser os på tid, 

sprog og faglighed

Morten Sodemann, professor, SDU, overlæge, 

Indvandrermedicinsk klinik OUH
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Baggrund Sygeplejeetisk Råd blev 
nedsat ved Dansk Sygeplejeråds 
kongres i 1990. 
De første Sygeplejeetiske Retningslin-
jer blev vedtaget på Dansk Sygepleje-
råds kongres i 1992. Retningslinjer-
ne er revideret i 2004 og 2014.

De senest reviderede retningslinjer 
er opbygget med udgangspunkt i sy-
geplejerskens virksomhedsområde, 
sygeplejeetiske grundværdier og 
grundlæggende sygeplejeetiske prin-
cipper, for til sidst at munde ud i ge-
nerelle sygeplejeetiske retningslinjer, 
der kan anvendes i sygeplejerskers 
daglig arbejde.

De Sygeplejeetiske Retningslinjer er 
en beskrivelse af en professionsetik 
for sygeplejersker og bør til stadig-
hed udvikles og afspejle ændrede 
samfundsforhold og  lovgivning i re-
lation til sygeplejerskers virkelighed 
og etiske udfordringer, samt medvir-
ke til at udvikle professionen og vær-
ne om dens troværdighed og 
omdømme.

I retningslinjerne benævnes alle 
modtagere af sygepleje som 
patienter.

Grundlag De Sygeplejeetiske Ret-
ningslinjer er funderet i en grund-
læggende forståelse af, at menne-
sket er unikt og har værdi i sig selv, 
lever i sammenhæng med sine om-
givelser og tager ansvar for eget liv. 

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

Formål De Sygeplejeetiske Retnings-
linjer er vejledende i forhold til eti-
ske dilemmaer og problemstillinger, 

når de opstår i udøvelsen af sygeple-
je indenfor rammen af sygeplejer-
skens virksomhedsområde. Sygeple-
jerskens virksomhedsområder er: 
”At udføre sygepleje, at formidle sy-
gepleje, at lede sygepleje, at udvikle 
sygepleje”. Sygepleje har en såvel 
sundhedsfremmende, sundhedsbe-
varende og forebyggende som be-
handlende, rehabiliterende og lin-
drende karakter.

Retningslinjerne respekterer dansk 
lovgivning. De tager udgangspunkt 
i FN’s Verdenserklæring om Men-
neskerettigheder fra 1948 og i Inter-
national Council of Nurses’ (ICN) 
Etiske kodeks for sygeplejersker fra 
1953, senest revideret i 2012.

Retningslinjerne medvirker til at:

• fremme etisk refleksion i diskus-
sioner 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 sygeple-
jeetiske grundværdier, grundlæg-
gende sygeplejeetiske principper og 
generelle sygeplejeetiske 
retningslinjer.

Sygeplejeetiske grundværdier 

Sygeplejersken har ansvar for at 
yde omsorg, i den hensigt at pa-
tienten oplever velvære.

De Sygeplejeetiske retningslinjer 2015
Som vedtaget af DSR’s kongres den 20. maj 2014.

Bilag 3

ANSVAR. Sygeplejersken har et an-
svar, 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 for-
pligtelse til at yde omsorg.

OMSORG udspiller sig i relationen 
mellem mennesker, mellem syge-
plejersken og patienten. I relationen 
møder sygeplejersken patienten, 
sanser mennesket og møder ham 
eller hende i en forståelse båret af 
næstekærlighed. Heri ligger et mo-
ralsk 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, for-
stået som optimal sundhed og livs-
kvalitet, hvor idealet er ”det gode 
liv”. Velvære betragtes som et over-
ordnet mål med al sygepleje. Syge-
plejen bidrager til at understøtte pa-
tienters egne tiltag for at opnå 
velvære. 
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 Grundlæggende 
sygeplejeetiske principper

Til de sygeplejeetiske grundværdi-
er ansvar, omsorg og velvære  
knyttes en række principper for ud-
øvelsen af god etisk praksis: 

• Respekt for selvbestemmelse – 
det vil sige, at den enkelte pa-
tient, såfremt det er muligt, beva-
rer magten over egen tilværelse 
og retten til at træffe egne valg. 

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

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

• Omhu for det sårbare liv – det vil 
sige, at den  
enkelte patient sikres beskyttelse 
og omsorg. 

Udøvelse af god etisk praksis bety-
der, at sygeplejersken, med respekt 
for selvbestemmelse, skal:

 
1.1  fremme patientens 
selvbestemmelse

1.2  respektere patientens valg, her-
under patientens ret til at fravælge 
selvbestemmelsesretten 

1.3 fremme og respektere patien-
tens ret til selvbestemmelse, uanset 
dennes individuelle værdier og livs-
mål, forudsat at det ikke krænker 
andres rettigheder og livsmål

Grundlæggende sygeplejeetiske retningslinjer

Bilag 3

1.4  sikre, at patienten modtager og 
forstår den information, der er nød-
vendig for at træffe valg. Informati-
on skal være tilpasset patientens 
ønsker og behov samt patientens 
livssituation

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

Udøvelse af god etisk praksis bety-
der, at sygeplejersken, med anerken-
delse af værdighed, skal:

 
2.1 gøre sygepleje tilgængelig for 
alle patienter, der har behov

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

2.3  vedkende sig det faglige og per-
sonlige ansvar for egne vurderinger 
og handlinger, samt anvende et fag-
ligt skøn, tage kritisk stilling og udvi-
se mod og omtanke

2.4  reflektere over egen praksis 
samt reagere på etiske situationer 
og dilemmaer, som opstår for syge-
plejersken selv, patienten, pårøren-
de, professionen og samfundet

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

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

Udøvelse af god etisk praksis bety-
der, at sygeplejersken, med hensyn 
til integritet, skal:

3.1  respektere patientens værdier 
og tro

3.2  yde sygepleje med udgangs-
punkt i patientens ønsker i forhold 
til fysiske, psykiske, sociale og ånde-
lige behov

3.3  vise respekt for og yde omsorg 
for pårørende

3.4  gøre opmærksom på forhold, 
der fremmer eller hæmmer patien-
tens sundhed.

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

4.1  medvirke til at beskytte og beva-
re liv og medvirke til at lindre lidelse

4.2  beskytte patienten mod kræn-
kende handlinger, også i situationer, 
som indebærer brug af tvang, tilba-
geholdelse eller anden 
rettighedsbegrænsning

4.3  bistå til en værdig død og med-
virke til, at udsigtsløs behandling af-
sluttes eller ikke iværksættes

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

4.5  prioritere hensynet til patien-
tens liv, integritet og ønsker, hvis 
der opstår uoverensstemmelser el-
ler interessekonflikter i forbindelse 
med løsning af en opgave

4.6  værne om patientens liv og in-
tegritet i forbindelse med indførelse 
af nye metoder og ny teknologi.
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Vedtægter for sygeplejeetisk Råd

§ 1.
Sygeplejeetisk Råd har som opgave:
• at overvåge og fremme sygeplejer-
skers faglige/etiske standard, samt
• at afgive udtalelser om faglige/eti-
ske spørgsmål, som indbringes for 
Rådet af Dansk Sygeplejeråds med-
lemmer eller Dansk Sygeplejeråd. 
Rådet kan herudover på eget initiativ 
tage spørgsmål op til behandling og 
vurdering.
Rådets udtalelser om tilsidesættelse 
af De Sygeplejeetiske Retningslinjer 
afgives til Dansk Sygeplejeråds
hovedbestyrelse.

Stk. 2. Rådet kan ikke behandle sa-
ger, som i henhold til Dansk Syge-
plejeråds love er henlagt til afgørel-
se i et andet organ. Rådet afgør selv, 
om det kan behandle en forelagt 
sag. I tvivlstilfælde kan Rådet ind-
hente udtalelse fra Dansk Sygepleje-
råds hovedbestyrelse herom.

Stk. 3. De Sygeplejeetiske Retnings-
linjer fastsættes af Dansk Sygepleje-
råds kongres efter indstilling fra Rå-
det. 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 ho-
vedbestyrelsen. 
Kandidatanmeldelser skal være 
Dansk Sygeplejeråd i hænde inden 
arbejdstids ophør på den sidste nor-
male 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 indtage an-
dre tillidserhverv eller være ansat i 
stillinger, som vil kunne svække tilli-
den til Sygeplejeetisk Råd.

Stk. 5. På baggrund af de indkomne 
kandidatforslag indstiller hovedbe-
styrelsen til kongressen formand og 
medlemmer til valg på kongressen.

Stk. 6. Ændringsforslag til hovedbe-
styrelsens indstilling kan fremsæt-
tes på baggrund af de indkomne 
kandidatforslag af Dansk Sygepleje-
råds 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 med-
lemmer 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 fravi-
ges, såfremt et medlem, der ikke er 
på valg ved førstkommende kon-
gres, udtræder af Rådet i sin 
valgperiode.
I dette tilfælde foretages der supple-
ringsvalg ved førstkommende kon-
gres, således at antallet af medlem-
mer på valg tilpasses den aktuelle 
medlemssituation i Rådet.

Bilag 4

§ 3.
Rådet fastsætter selv sin forret-
ningsorden, der skal godkendes af 
Dansk Sygeplejeråds 
hovedbestyrelse.

§ 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.

§ 5.
Udgifterne til Rådets virksomhed af-
holdes af Dansk Sygeplejeråd på 
baggrund af en af Dansk Sygepleje-
råds kongres fastsat bevilling. Rå-
dets regnskabsår er kalenderåret, og 
der aflægges regnskab til Dansk Sy-
geplejeråds hovedbestyrelse.
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Randi Bligaard Madsen
Udviklingskoordinator, Medicinsk Af-
deling, Staben, Hospitalsenheden Vest 
Medlem af Sygeplejeetisk
Råd fra 2008. 
Formand fra maj 2014.

Annette Hegelund
Stud.cand.cur., projektsygeplejerske, 
KOL Kompetencecenter, Region 
Sjælland.
Medlem af Sygeplejeetisk Råd fra 2010.
Næstformand fra 2012.

Lene Poulsen
Koordinerende hjemmesygeplejerske i 
Aalborg Kommune.
Medlem af Sygeplejeetisk Råd  fra 2010.

Birthe Ørskov
Lektor, Sygeplejerskeuddannelsen.
Medlem af Sygeplejeetisk Råd fra 2010.

Dorthe S. Nielsen
Klinisk sygeplejeforsker og adjunkt, 
Indvandrermedicinsk Klinik, OUH, og 
studieleder på kandidatuddannelsen i 
klinisk sygepleje, SDU. 
Medlem af Sygeplejeetisk Råd fra 2012.
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Medlem af Sygeplejeetisk Råd fra 2012.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Sygeplejeetisk Råds sekretær kan træffes på:

Tlf. nr. 4695 4155 eller 3315 1555

Fax: 33 15 24 55

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 elektronisk blanket.

Pjecer, årsberetninger og De Sygeplejeetiske Ret-
ningslinjer kan rekvireres hos Rådets sekretær eller 
downloades på Rådets hjemmeside. 

mailto:ser@dsr.dk
http://www.dsr.dk/ser
http://www.sygeplejeetiskraad.dk
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Sygeplejeetisk Råd 

Sankt Annæ Plads 30  

DK-1250 København K 

www.dsr.dk/ser  

Tlf.+45 46 95 41 55  

E.mail ser@dsr.dk


