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Giv plads til etisk refleksion 
Sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle har brug for tid og støtte til at udvikle deres etiske 

bevidsthed. Etisk refleksion er nemlig en forudsætning for at kunne tage kloge beslutninger i svære 

situationer. 

Etisk refleksion giver mulighed for at forebygge og håndtere den stress, der opstår i etisk 

vanskelige situationer. Desuden er etisk refleksion nødvendig for at styrke de professionelles evner 

og mod til at imødekomme patienters og pårørendes behov og ønsker. 

Etiske handlinger kan blive sekundære   
De nordiske lande har fælles udfordringer i forhold til aldrende befolkninger, klimaforandringer, 

begyndende lavkonjunktur, en konfliktfyldt omverden og et mere polariseret politisk klima. Der er, 

efter de nordiske sygeplejeetiske råds opfattelse, en øget risiko for, at der som følge af mangel på 

økonomiske ressourcer vil opstå svære beslutninger om prioriteringer indenfor sundhedsvæsenet i 

fremtiden. Vi ser derfor med bekymring på, hvordan sygeplejersker og andre 

sundhedsprofessionelle allerede nu ofte mangler såvel forudsætninger som muligheder for at gøre 

opmærksom på og diskutere etiske problemstillinger indenfor deres fagområder. 

Når den etiske refleksion først er fraværende, er det svært at vende udviklingen igen. De grupper i 

befolkningen, som rammes hårdest og har sværest ved at blive hørt, er de grupper, som har 

allermest behov for omsorg og pleje. 

Når muligheden for etisk refleksion mindskes blandt de professionelle, som arbejder tættest på 

patienterne og borgerne, så øges risikoen for, at etiske handlinger bliver sekundære, og fejl 

passerer ubemærket hen.  

Krav om høj etisk standard på alle niveauer  
Nødvendigheden af en høj etisk standard i sygepleje stiller derfor ikke bare krav til den enkelte 

medarbejder, men også til sygeplejefaglige ledere og politiske beslutningstagere. Prioriteringer 

både på nationalt, regionalt og kommunalt plan bør derfor give mulighed for etisk refleksion såvel 

på et organisatorisk niveau, som i arbejdet med patienter og deres pårørende. Når den etiske 

refleksion ophører, så forsvinder muligheden for at håndtere og være opmærksom på de yderste 

konsekvenser af manglende ressourcer. 

Her finder du mere information om de sygeplejeetiske råd i Norden: 

Danmark: https://dsr.dk/ser 

Færøerne: http://sjukrarokt.fo/ 

Grønland: http://pk.gl/ser/ 

Norge: https://www.nsf.no/fag/etikk 

Sverige: https://www.swenurse.se/Vi-arbetar-med/Etik/Sjukskoterskornas-etiska-rad/ 


