SYGEPLEJEETISK RÅD
FEJRER 30-ÅRS
JUBILÆUM
14. september 2020

STED: Kosmopol, Fiolstræde 44, 1117 København

PROGRAM
09.00 — 09.30

Registrering og kaffe

09.30 — 09.50 VELKOMMEN
Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd
Anne Bendix Andersen, formand for Sygeplejeetisk Råd

09.50 — 10.50 ETISKE PERSPEKTIVER PÅ SYGEPLEJE I DET MODERENDE SAMFUND
Sygeplejen har gennemgået store forandringer gennem tiden. Men gælder det også for etik i sygeplejen?
Hvordan har etikken været gennemgående og hvilke forandringer har vi set? Ét er således den etik sygeplejersker
forfægter, noget andet er de dilemmaer sygeplejersker bliver anfægtet af i nutidens sundhedsvæsen. Hvordan har de
etiske dilemmaer skiftet karakter og hvad kan vi forvente af fremtiden?
Etiker, ph.d. og tidligere formand for Det Etiske Råd, Jacob Birkler

10.50 — 11.00 PAUSE med kaffe, the og snacks
11.00 — 12.00 ETIK OG FANTASI I SYGEPLEJE
Sygepleje, etik og fantasi – hvordan hænger det sammen?
Fantasien møder store udfordringer i det senmoderne samfund som sundhedsvæsenet er en del af, ikke mindst ud
fra den tidsacceleration som er i vores højhastighedssamfund. Den gyldne regel kan give hjælp og vejledning ved
den vægt, som lægges på fantasiens kraft om at kunne se og forestille sig situationen fra den andens ståsted, med
en anden synsvinkel end min egen. Et væsentligt spørgsmål er, hvilken sprængkraft fantasien kan have i sygepleje?
Sygeplejerske og filosof, Kari Martinsen

12.00 — 13.00

Frokost og networking

13.00 — 15.00 PANELDEBAT OM ETIK I FREMTIDENS SYGEPLEJE
Lyt med og deltag selv i debatten
Hvordan kan sygeplejepraksis tage højde for de særlige etiske problemstillinger eller dilemmaer, som vil præge
sundhedsvæsenet i fremtiden? Hvad er der på spil fra patientens, sygeplejerskens, filosoffens, genetikerens og
hospicechefens synsvinkler?
Moderator, cand.psych. Bo Snedker Boman

PANELDELTAGERE
Kari Martinsen, sygeplejerske og filosof
Niels Jan Nielsen, medlem af Lungeforeningen
Henrik Ullum, overlæge og professor, formand for Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS
Herdis Hansen, sygeplejerske, hospicechef på Ankerfjord Hospice, tidl. medlem af Det Etiske Råd
Anne Bendix, sygeplejerske, ph.d., formand for Sygeplejeetisk Råd

15.00 — 15.15 PAUSE
15.15 — 16.15 STRAM OP! – ET FOREDRAG MED KANT
Ved skuespiller Ellen Hillingsø

16.15 — 16.20 TAK FOR I DAG

