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Det er en central kerneopgave for Sygeplejeetisk Råd 
(SER) at arbejde for at nå ud til danske sygeplejersker 
og give dem mulighed for at deltage aktivt i debatter 
om etikkens rolle i sygepleje. Det betyder, at rådets 
medlemmer gerne stiller op til undervisning og vejled-
ning eller med oplæg om etikkens rolle i sygeplejefaget. 
I 2018 har vi haft mulighed for at deltage med oplæg 
og undervisning bl.a. i regi af palliation, ledelse og ny-
remedicinsk sygepleje.

Medlemshenvendelser  
og medlemsarrangementer
En række sygeplejersker og sygeplejestuderende har i 
2018 benyttet sig af muligheden for at henvende sig 
med et etisk dilemma/problemstilling, som de ønskede 
at få sparring på. Vi ser disse henvendelser som vigtige 
for en forsat dialog omkring den rolle, etiske udfordrin-
ger spiller i det daglige arbejde, når sygeplejersker skal 
træffe beslutninger for og med patienter og pårørende. 
Vi glæder os over at få lov at byde ind med sparring ud 
fra et etisk perspektiv og vil opfordre vores kolleger til 
fortsat at henvende sig.

Den 9. marts afholdt vi et medlemsmøde med Özlem 
Cekic som oplægsholder. Özlem fortalte om sin op-
vækst i Danmark, om sit arbejde som sygeplejerske og 
om de etiske aspekter ved at være deltager i den offent-
lige debat og invitere sig selv til ”dialogkaffe” og samti-
digt repræsentere mennesker af anden etnisk her-
komst. Medlemsmødet blev afholdt i Kvæsthuset og 
ca. 50 sygeplejersker deltog og var med til at debattere.

Nordisk samarbejde
I 2018 foregik det årlige nordiske etiktræf i Kristiansand 
i Norge i september måned. Temaet for årets træf var 
’sygeplejersker og sociale medier’ og vi oplevede fagli-
ge oplæg af høj kvalitet og fik samtidig lejlighed til at 

udveksle erfaringer med vores nordiske kolleger om-
kring det daglige arbejde i rådene og deres brug af både 
sociale medier og teknologi i øvrigt. 

Som noget helt særligt deltog tre repræsentanter fra 
det nystiftede grønlandske sygeplejeetiske råd. 

Vi glæder os meget til at forsætte det inspirerende 
samarbejde med vores nordiske kolleger i fremtiden. 

Et nyt Sygeplejeetisk Råd
I det forgangne år har vi haft særligt fokus på at få in-
troduceret og integreret vores nye kolleger i rådet. Vi 
kan nemlig se tilbage på et år, hvor hele 7 medlemmer 
forlod SER og syv nye blev valgt på DSR’s kongres i maj 
måned.

De syv afgående medlemmer, der alle har været med til 
at tegne SER i flere år, havde stor erfaring og viden om 
arbejdet i rådet og bidrog, på hver deres måde, til at 
være med til at kvalificere den etiske debat i dansk sy-
gepleje. Den afgående formand Annette Hegelund stod 
bl.a. i spidsen for et råd, der så det som en kerneopga-
ve at tilbyde danske sygeplejersker sparring og etisk re-
fleksion i praksis. Tak til alle jer alle for rigtig godt ar-
bejde og samarbejde!

I juni 2018 mødtes det nye SER så for første gang for at 
forsætte arbejdet i rådet. Rådets tre tilbageværende 
medlemmer agerer mentorer for de nye medlemmer, 
når det drejer sig om at videreføre igangværende arbej-
de, men i høj grad også i forhold til at skabe plads til 
nye tanker, tiltag og anderledes ideer, der kan være 
med til at fremme kendskabet til SER blandt sygeplejer-
sker i Danmark. 

 

Året der gik i 
Sygeplejeetisk Råd  
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Anden halvår af 2018 har således stået i introduktionens 
tegn. Vi har bl.a. afholdt et to dages etikseminar arran-
geret af DASKET med henblik på at få samme udgangs-
punkt for at beskæftige os med etiske problemstillinger. 
Seminaret bød derfor både på introduktion til etiske te-
orier og på afprøvning af konkrete værktøjer til syste-
matisk refleksion samt drøftelser og overvejelser om-
kring, hvordan sådanne værktøjer kan anvendes og 
inddrages.

Møder 
Vi har i 2018 afholdt 10 møder, hvoraf et foregik i for-
bindelse med DSR’s kongres på Nyborg Strand og et 
blev afholdt som to dages seminar i november i Kvæst-
huset. Kvæsthuset danner oftest rammen for vores mø-
der, som typisk indeholder drøftelse af dilemmaer ind-
sendt fra medlemmer, høringssvar, input omkring etiske 
problemstillinger fra SER’s medlemmer og ideer til, 
hvordan vi forsat kan arbejde med at udvikle vores akti-
viteter til gavn for medlemmerne.

Inviterede gæster har bidraget med forskellige oplæg, 
som kunne kvalificere vores drøftelser. F.eks. har vi haft 
besøg af stud.phil. Christina Oxholm, der i starten af 
året fremlagde sin undersøgelse om sygeplejerskers 
kendskab til SER, og professor Erik Elgaard Sørensen, 
Aalborg, der orienterede om begrebsrammen Funda-
mentals of Care.

Samarbejde med DSR og Sygeplejersken
Vores samarbejde med DSR omfatter mulighed for spar- 
ring med fagkonsulenter og andre, der kan kvalificere 
vores drøftelser og beslutninger. 

Samtidig har vi stor glæde af vores halvårlige møder 
med professionschefen og næstformand Dorte Steen-
berg, som begge medvirker til, at vi er løbende oriente-
ret om aktuelle tiltag i DSR og er engagerede i at byde 
ind i forhold til vores arbejde i SER. Desværre måtte vi i 
slutningen af 2018 sige farvel til Dorte Steenberg, som 
gik af som næstformand i DSR. 

I 2018 har vi haft lejlighed til at samarbejde med tids-
skriftet Sygeplejersken, både omkring artikler, der ind-
drager etiske perspektiver og fortæller om SER, og om 
præsentation af sygeplejerskers etiske dilemmaer. Der 
har således året igennem været præsenteret indlæg i 
bladet og på hjemmesiden, hvor etiske dilemmaer er 
kommenteret af medlemmer fra SER. 

Midt på året fik vi en henvendelse fra journalistprakti-
kant Maria Kræmer, som vi nu samarbejder med om at 

udvikle og udgive en række podcasts, der ud fra forskel-
lige vinkler tager fat på at diskutere sygepleje og etik. 

Samarbejdet med Sygeplejersken er et vigtigt og spæn-
dende samarbejde, der betyder, at etiske problemstillin-
ger i sygepleje bliver fremhævet og diskuteret.  

Høringssvar
En del af arbejdet i SER byder på muligheden for at 
komme med høringssvar eller kommentarer til f.eks. 
lovændringsforslag. Også i år har vi haft lejlighed til at 
byde ind med vores etiske overvejelser i den 
sammenhæng. 

Vi har således indgivet kommentarer til bekendtgørel-
sen om lov om tolkebistand, medikamentel palliation 
ved livstruende sygdom, lovforslag om ændring af al-
dersgrænsen for stillingtagen til organdonation og 
transplantationsrelateret forskning på hjernedøde samt 
obduktion af personer under 50 år, der dør pludseligt 
og uventet samt lov om tvangsbehandling af varigt in-
habile med somatisk sygdom.

SER i 2019
2019 bliver et spændende år, hvor vi allerede er i færd 
med planlægning af årets medlemsmøde den 2. maj, 
der vil foregå på Koldingfjord og omhandle etiske per-
spektiver på begrebet ’moral distress’. Desuden arbej-
der vi med at oversætte og omskrive en pjece med eti-
ske overvejelser vedrørende sygeplejerskers deltagelse 
på sociale medier. Her har vi været så heldige at få lov 
at bruge det svenske sygeplejeforbunds pjece som 
inspiration. 

Derudover byder 2019 også på en række oplæg i klinisk 
praksis, hvor medlemmer af rådet sammen med syge-
plejersker arbejder med systematisk etisk refleksion og 
diskuterer dilemmaer fra sygeplejerskernes hverdag.

Endelig ser vi frem til vores forsatte samarbejde med 
Dansk Sygeplejeråd, både med vores nyvalgte næstfor-
mand og med tidskriftet Sygeplejersken om såvel ind-
læg i bladet som podcasts om etiske problemstillinger 
i sygepleje.

På vegne af medlemmerne

Anne Bendix Andersen
Formand
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Fra ansigtets etik  
til sociale medier 

Levinas og mødet ansigt til ansigt 
Elisabeth Sveen Kjølsrud, leder af Rådet for sykepleie-
etikk, indledte med budskabet om, at sygeplejersker 
har brug for ansigt-til ansigt-relationer, for hvad sker 
der med vores relationer, hvis vi ikke har dette? Det er 
vanskeligere at udtrykke hetz, trusler og had, når man 
står over for et andet menneske, end på sociale medier.

Dag G. Aasland, professor ved Universitetet i Agder, 
talte med udgangspunkt i filosoffen Levinas om vigtig-
heden af det konkrete møde ansigt-til-ansigt, da mødet 
og nærheden med den anden motiverer til at hjælpe. 
Aasland talte desuden om, hvad de administrative sy-
stemer kan gøre ved ansatte i omsorgsprofessionerne. 
Hvis mødet og nærheden med den anden mangler og 
er erstattet af et fokus på administrative funktioner og 
systemer, så kan det påvirke motivationen og arbejds- 
glæden.

Etisk kompas for sygeplejersker  
og sociale medier
Svensk Sjuksköterskeförening har taget konsekvensen 
af den stigende indflydelse, som de sociale medier har 
på sygeplejersker og har derfor udgivet en vejledning - 
et etisk kompas for sygeplejersker i sociale medier.

Sygdom og sorg på nettet
Birgitte Lerheim, teolog fra Universitet i Oslo, talte om 
foraer med sygdom og sorg på nettet. Oplægget rejste 
et centralt tema i forhold til en drøftelse af børns auto-
nomi. Kan forældre krænke barnets autonomi, hvis de 
lægger billeder af barnet på sociale medier? Og hvad er 
sygeplejerskens rolle ift. beskyttelsen af barnet, søsken-
de og af forældrene, hvis de lægger noget på nettet, 

som de senere vil fortryde. Lerheim beskrev, hvor rigt 
et fællesskab, der udfolder sig på de sociale medier 
blandt forældre til syge og døende børn. En verden, 
som sygeplejersker måske ikke er bevidste om, men 
som de uden at vide det kan blive draget ind i, hvis for-
ældrene f.eks. omtaler en sygeplejerske på sociale me-
dier. Hun stillede desuden det spørgsmål, om man 
som sygeplejerske bør læse det, som patienter skriver i 
eksempelvis blogs på nettet, og hvordan man vil bruge 
denne viden?

Professionel, personlig og privat
Jeanette Unhjem, ph.d.-stipendiat, holdt oplæg om ud-
fordringer i sygeplejerskerollen, hvor hun nuancerede 
og problematiserede grænserne mellem det at være 
professionel, personlig og privat i en psykiatrisk kon-
tekst. Hun brugte begrebet self disclosure, om det at sy-
geplejersker deler personlige informationer om sig selv 
med patienter. Unhjem har i sin forskning fundet frem 
til, at der kan være mange årsager til, at sygeplejersker 
deler personlige oplysninger med patienter. Et motiv 
kan være, at det påvirker relationen positivt, da det sig-
nalerer ligeværdighed, nærhed og åbenhed. Hun talte 
desuden om ”Dual relationships”, forstået som det at 
sygeplejersker har en relation til patienten udenfor sel-
ve arbejdskonteksten, f.eks. i form af et venskab. Un-
hjem beskrev denne type relation som en dobbelttydig 
relation med en rollesammenblanding.  At indgå i dual-
relations er præget af stor ambivalens for sygeplejer-
skerne. Der er mange dilemmaer i forhold til dual rela-
tionships, for hvad med de patienter, som ingen vil 
være venner med? Potentialet for at skade er stort i 
dual relationships. Hvem er det, der har behov for at 
være venner - er det sygeplejerskens behov eller patien-
tens? Der er desuden en risiko for, at der sker en græn-

Sygeplejeetisk Råd var til Nordisk Træf i Fevik i Norge i september.  
De sygeplejeetiske råd fra Norge, Sverige, Danmark, Færøerne og Grønland 
deltog. Overskriften for træffet var ”Fra ansigtets etik til sociale medier”.  
Et gennemgående tema i de forskellige oplæg var de sociale mediers  
betydning for sygeplejeprofessionen og de sygeplejeetiske perspektiver,  
der træder frem i forbindelse med dette.

»
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seoverskridelse, hvor det vil være de mest sårbare pa-
tienter, der er mest udsatte for grænseoverskridelsen. 

E-helse og kunstig intelligens på Campus 
Grimstad

Der var desuden studietur til Campus Grimstad, Center 
for E-helse. Dette center samarbejder internt og eks-
ternt med andre forskningsmiljøer, men også eksternt 
med sundhedsvæsenet, erhvervslivet og brugermiljøer-
ne. Centerets mål er at bruge teknologi til at udvikle ef-
fektive og brugervenlige helsetjenester, som bedre til-
godeser og medtænker brugerens behov.  Under 

besøget deltog vi også i et oplæg om kunstig intelli-
gens, som blandt andet omhandlede det enorme po-
tentiale, der ligger indenfor dette område, men også 
hvilke etiske perspektiver, man skal medtænke indenfor 
dette hastigt voksende felt. 

Det var et spændende træf, som gav indtryk af stærke 
ligheder, men også forskelligheder vores lande 
imellem. 

De Sygeplejeetiske Retningslinjer

 Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

I 2018 sendte vi mere end 3000 eksemplarer af fortrins-
vis pjecen Etisk refleksion i sygepleje til afdelinger på 
somatiske og psykiatriske sygehuse, hospicer, sygeple-
jeskoler, hjemmesygeplejersker, lægehuse og enkelt- 
personer.

Rådets egne medlemmer har uddelt flere hundrede 
pjecer, når de har holdt oplæg ved arrangementer for 
mindre eller større grupper af sygeplejersker i fx hjem-
mesygeplejen, på de faglige selskabers årsmøder eller 
på fagdage i kredsene og Lederforeningen.

Pjecen Etisk refleksion i sygepleje er en stor 
succes

Aldrig før har vi sendt så mange pjecer til hele 41 mod-
tagere – det er ny rekord! Som eksempel kan nævnes, 
at nogle professionshøjskoler bestiller flere hundrede 
eksemplarer til deres sygeplejestuderende, 60 hjemme-

Bestil pjecer 
Det er muligt for DSR’s medlemmer at  
bestille pjecerne Etisk refleksion i sygepleje, 
De Sygeplejeetiske Retningslinjer samt 
Code of Ethics for Nurses.

Danish Council of 
Nursing Ethics

Danish Council of Nursing Ethics

Code of Ethics for Nurses  
Adopted at the Danish Nurses Organization’s congress on 20 May 2014

ETISK  
REFLEKSION  
I SYGEPLEJE

sygeplejersker i Nordjylland fik pjecerne i forbindelse med 
intern undervisning, et hospice fik tilsendt 100 eksem-
plarer og vi har sendt 20 til et lægehus i Nordsjælland.

Vi er meget glade for, at så mange har fundet den nye 
pjece med Etisk refleksion i sygepleje brugbar. Pjecen 
kan give inspiration til, hvordan systematisk etisk re-
fleksion og brug af de sygeplejeetiske retningslinjer kan 
hjælpe med at bringe klarhed over etiske dilemmaer og 
problemstillinger. 

Skriv til ser@dsr.dk og bestil det ønskede antal pjecer.
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Genetik er ved at vinde indpas i det danske sundheds-
væsen. Derfor er der lavet en national strategi for sy-
stematisk anvendelsen af genetik, både i forskning, 
men også i patientbehandling og sygdomsforebyggel-
se, alt sammen under den dækkende term Personlig 
Medicin.

Som et led i implementeringen af denne strategi er der 
oprettet et etisk udvalg for personlig medicin, beståen-
de af både fagpersoner og repræsentanter fra patient- 
og pårørendeforeninger.

Etisk udvalgs opgave er at drøfte de overordnede etiske 
problemstillinger og dilemmaer forbundet med etable-
ring af Nationalt Genom Center og på lang sigt udvik-
ling af personlig medicin som en behandlingsmulig-
hed. Udvalget kan drøfte spørgsmål efter anmodning 
fra bestyrelsen for Nationalt Genom Center. Udvalget 
kan desuden tage emner op til drøftelse på eget initia-
tiv, efter aftale med bestyrelsen. 

Informationsmateriale og blanketter om 
samtykke
I maj 2018 blev lov om Nationalt Genom Center vedta-
get af alle Folketingets partier med undtagelse af En-
hedslisten. Etisk udvalgs anbefalinger til Folketinget i 
forbindelse med udmøntning af loven blev i høj grad 
taget i betragtning. Udvalget har i forbindelse med at 
loven er vedtaget arbejdet med forslag til skriftligt in-
formationsmateriale til patienter om deres selvbestem-
melsesret ved genetiske analyser og disses opbevaring 
i Nationalt Genom Center databank. Der er ligeledes 
arbejdet med informationsmateriale til patienter og på-
rørende og blanketter til indhentelse af patienters sam-
tykke til genetisk udredning og behandling, samt infor-
mation om og samtykke til, hvad patienterne ønsker at 
klinikerne skal gøre med de eventuelle sekundære 
fund, som gøres under genetisk udredning.  

Arbejdet i Etisk udvalg 
for den nationale strategi 
for Personlig Medicin

Sekundære fund – viden og tolkning
Ved information om eventuelle sekundære fund forstås 
information om tegn til en genetisk disposition, som 
ligger udenfor det specifikke område, der undersøges 
ved en genetisk udredning. Her melder sig spørgsmå-
let om, hvorvidt patienten ønsker oplysning om de se-
kundære fund, altså data omkring patientens risiko for 
en fremtidig alvorlig lidelse og ikke mindst hvis denne 
risiko også omfatter patientens nærmeste pårørende, 
og hvordan de pårørende stilles i forhold til at få infor-
mation om disse sekundære fund. 

En særlig etisk udfordring ved sekundære fund er, at 
tolkningen af disse fund er væsentligt vanskeligere, end 
tolkningen af de data, man specifikt leder efter i den 
genetiske udredning. Der følger en væsentlig større ri-
siko for at lave en forkert konklusion og klinisk beslut-
ning på baggrund af de sekundære fund, og dermed 
kan klinikeren komme til at påføre en evt. unødvendig 
bekymring hos det individ, som udredes, og dennes 
pårørende. De pårørendes information herom vil af-
hænge af, om patienten har givet sit samtykke hertil. 
Her gælder de samme regler for patienters ret til det 
informerede samtykke, som er gældende for al anden 
udredning og behandling, jf. sundhedsloven. 

Opbevaring af personfølsomme data
Indenfor området genetisk udredning og behandling er 
der en særlig interesse for brug af data i forskning, og 
dette giver særlige etiske udfordringer. Bl.a. bliver det i 
fremtiden en mulighed for alle voksne borgere i Dan-
mark at indberette personligt genetisk materiale til Na-
tionalt Genom Centers databank, og der skal priorite-
res mange ressourcer til udbygning af de rette 
faciliteter samt til et sikkerhedssystem, som vi som in-
divider og samfund kan have tillid til opbevarer vores 
personfølsomme data sikkert. Ved genetisk materiale 
tales der om både våde og tørre data. Våde data forstås 
som blod og vævsprøver. Ved de tørre data forstås 
tekstbaserede registre.  
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Udfordringer ved nye behandlings- 
muligheder og forskning i gamle  
genetiske prøver
Ved brugen af våde og tørre data til udvikling af nye be-
handlingsmuligheder og til forskning er der etiske pro-
blemstillinger forbundet med, hvorvidt og i hvor stort 
omfang det skal være muligt at benytte gamle geneti-
ske prøver og data, som allerede er opbevaret rundt 
omkring i forskningsenheder på vores sygehuse. Her  
er det ikke altid muligt at indhente et informeret sam-
tykke. Danske Regioner har i 2018 parallelt med etable-

ring af Nationalt Genom Center lanceret en udviklings-
plan for Danske Regioners Bio- og Genombank. Denne 
udviklingsplan har SER givet høringssvar på. 

Sygeplejersker har en vigtig  
vejledende rolle
Sygeplejersker vil i fremtidens sundhedsvæsen få en 
vigtig rolle med at informere og vejlede patienter og 
pårørende om genetisk udredning og behandling.  
Sygeplejeetisk Råd har derfor peget på vigtigheden af,  
at sygeplejersker løbende bliver fagligt klædt på til  
denne opgave.

Illustration Pia Olsen
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Som medlem af Sygeplejeetisk Råd er hovedopgaven er 
sætte fokus på etikken i sygepleje og hjælpe med at der 
etableres refleksionskulturer rundt omkring i de forskel-
lige klinikker, således at sygeplejersker styrkes i etisk 
dømmekraft og argumentation. Formålet med dette er 
at man som kliniker udvikler etisk robusthed og derigen-
nem oplever faglig udvikling. Vi besvarer derfor meget 
gerne dilemmaer, som kan deles med alle de sygeplejer-
sker, der læser Sygeplejersken og rådets hjemmeside.

Opfordringen er: Bliv endelig ved med disse henvendel-
ser og ligeledes invitationer til at deltage i temadage og 
faglige møder. Det er i det direkte møde med sygeple-
jersker fra praksis, at vi får den personlige positive op-
levelse af at lytte, se og mærke, hvad der rører sig ude 
blandt sygeplejersker. Det er i refleksionen over et dilem-
ma, at de tilstedeværende kan mærke det på egen krop. 

Hvis man kan skaffe tid og ro til drøftelse og refleksion, 
om det bare er 10 minutter nogle gange om ugen i en 
travl hverdag, kan det tage en del dilemmaer fra en sy-
geplejerskes skulder. SER har dyb respekt og forståelse 
for de tempofyldte arbejdsdage, der er i de forskellige 
klinikker, men så er der endnu større behov for de kol-
legiale drøftelser af de ting, der tynger.

Det giver stolthed, når man efter en undervisningsse-
ance får en positiv tilkendegivelse eller bliver spurgt 
om yderligere materiale, mailadresse eller andet, for så 
har tilhørerne haft et udbytte. Og det er det hele værd, 
når man hører deltagerne tale indbyrdes om, at ”det 
skal vi også have etableret hjemme hos os”.

Kontakten til 
DSR-medlemmer hen over året 

LOV OM ANVENDELSE AF TVANG VED  
SOMATISK BEHANDLING AF VARIGT INHABILE

Sygeplejeetisk Råd anerkender, at der kan opstå situ-
ationer, hvor det ikke er muligt at nå ind til den va-
rigt inhabile patient på trods af tillidsskabende, om-
sorgsfulde og tålmodige indsatser. Her kan anvendelse 
 af tvang være den eneste og sidste mulighed for at 
give patienten en nødvendig behandling. Læs hele 
holdningspapiret på hjemmesiden.

EGENBETALING FOR TOLKEBISTAND

Sygeplejeetisk Råd mener, at indførelse af tolkegebyr 
vil have omfattende menneskelige omkostninger og 
desuden medføre forøgede omkostninger i sund-
hedsvæsenet. Når der fra politisk side argumenteres 
med, at det at lære dansk vil gavne både den enkelte 
og det danske samfund, er argumentet udelukkende 
fremført i et nytteetiske perspektiv. Det er nødven-
digt også at inddrage omsorgs- og pligtetiske per-
spektiver for at nuancere konsekvenserne for den 
enkelte borger og for samfundet generelt. Hele hold-
ningspapiret kan findes på hjemmesiden.

Holdninger i 2018
Rådet har flere gange i det forløbne år tilkendegivet sin holdning til aktuelle emner: 
I januar 2018 skrev rådet et holdningspapir til Lov om anvendelse af tvang ved so-
matisk behandling af varigt inhabile, og i maj et holdningspapir i forbindelse med 
regeringens ønske om at (gen)indføre egenbetaling for tolkebistand. 
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Høring over udkast til bekendtgørel-
se om tolkebistand efter sundheds- 
loven
▶ SER sendte høringssvar i juni.

SUM: HØRING - Udkast til lovfor-
slag om ændring af aldersgrænsen 
for stillingtagen til organdonation 
og transplantationsrelateret forsk-
ning samt obduktion af personer 
under 50 år, der dør pludseligt og 
uventet. 

▶ SER lægger sig op ad Det Etiske 
Råds holdninger og havde ikke be-
mærkninger til høringen. September.

Ledelsesforum for Medicinsk Sund-
hedsforskning – høring om oplæg-
get ”Regionale Datastøttecentre”. 

▶ SER sendte høringssvar i oktober.

Høring vedrørende lovforslag om 
nåleakupunktur på brystkassen og 
forbud mod konstruktion af hymen 
(jomfruhinder). Forespørgsel fra 
DSR.

▶ SER havde ikke etiske kommen-
tarer og sendte derfor ikke hørings-
svar. November.

Styrelsen for Patientsikkerhed: Ud-
kast til bekendtgørelse om behand-
lingstestamenter udstedt i medfør 
af lov nr. 254 af 6. april 2018 samt 
høring over ændring af vejlednin-
gerne om fravalg af livsforlængende 
behandling mv.

▶ SER valgte at genfremsende rå-
dets høringssvar: Høring over ud-
kast til forslag til lov om ændring af 
sundhedsloven fra oktober 2017, da 
dette forsat er udtryk for de etiske 
overvejelser, der bør involveres i re-
lation til en sådan bekendtgørelse 
samt vejledninger. December.

Lovforslag og høringssvar
Sygeplejeetisk Råd har modtaget flere udkast til lovforslag,  
som rådet har haft i høring og udfærdiget høringssvar på.

I 2018 havde Sygeplejeetisk Råds 
hjemmeside 7.684 unikke besøg. 
Mange af de besøgende er sygeple-
jestuderende, som skal lære om 
De Sygeplejeetiske Retningslinjer. 
Andre besøgende klikker på dilem-
maer og holdningspapirer. Og det 
er ikke altid de nyeste dilemmaer, 
som er mest interessante, viser 
statistikken.

De Sygeplejeetiske 
Retningslinjer er en klar 
vinder
De Sygeplejeetiske Retningslinjer 
kom ind på en flot førsteplads 
(4.495 unikke sidevisninger). De 
mange besøg afspejler sandsynlig-
vis, at de sygeplejestuderende er 
kommet til et modul i deres ud-
dannelse, hvor etikken indtager en 
fremtrædende rolle.

Ny sygeplejeetisk 
refleksionsmodel
Som nummer to lå forsiden med 
596 besøg, nyheden om ”ny syge-
plejeetisk refleksionsmodel” kom 
ind på tredjepladsen (438 unikke 
besøg) og på fjerdepladsen ”hvad 
betyder de sygeplejeetiske ret-
ningslinjer for mig” med 246 
besøg.

Holdningspapirer
Holdningspapirerne er også velbe-
søgte med 458 unikke besøg. Det 
mest læste holdningspapir var ”etik 
og sundhedsfremme/forebyggelse” 
(59), dernæst kom ”nærmeste på-
rørende” (52) og som nummer tre 
”aktiv dødshjælp for eller imod (51).

Dilemmaer
Der er samlet en række dilemmaer 
med besvarelser fra rådets med-
lemmer på hjemmesiden. Her har 
448 unikke brugere været inde og 
læse med. Det mest besøgte di-
lemma med 133 besøg var: Hvor-
når må man bryde sin 
tavshedspligt?

Gennemgangen af statistikken vi-
ser, at selv om både dilemmaer og 
holdningspapirer er af både nyere 
og ældre dato, så besøges de i lige 
høj grad. 

Nyheder og holdningspapirer, di-
lemmaer og pjecer kan findes på 
Sygeplejeetisk Råds hjemmeside: 
https://dsr.dk/ser

Hjemmesiden i tal 
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Interviews 
og artikler 
i 2018

DR1 Orientering: Interview 10. april 
om SER’s holdning til gebyr på 
tolkebistand. 

Forkant: nr. 2, juni. Kronik: Gør etik-
ken synlig i sygepleje.

Om lederens ansvar for at have fo-
kus på sygepleje som en etisk pro-
fession, fyldt med etiske problemer 
og dilemmaer.  Lederne har ansvar 
for etablering af refleksionskulturer 
på de enkelte afdelinger. 

Kristeligt Dagblad: Interview 24. 
august til artikel om etik i forhold til 
mennesker med demens, der bor på 
plejehjem. Dilemmaet er, hvordan 
man skal passe og pleje mennesker 
med demens, så de på den ene side 
er så selvhjulpne som muligt, og at 
der på den anden side skal være en 
vis værdighed.

DR2: Interview på DR2, Dagen, 24. 
september om aktiv dødshjælp. Ud-
talte sig som hospicesygeplejerske 
og medlem af SER. 

Nr. 2. Søg viden og snak med kolle-
ger. Når patienterne selvmedicine-
rer med cannabis, kan der opstå eti-
ske dilemmaer for sygeplejerskerne, 
som bliver i tvivl om, hvad de må, 
kan og bør. Udtalelse fra SER.

Nr. 4. Formanden udtaler sig om 
oprettelse af Nationalt Genom Cen-
ter og finder både fordele og ulem-
per ved dette. Et medlem af Syge-
plejeetisk Råd er udpeget til at sidde 
i det Etiske Udvalg for Personlig 
Medicin under Sundheds-og 
Ældreministeriet.

Nr. 5. SER svarede på kommentar 
om tidligere debatindlæg i Sygeple-
jersken ”Kvæler robustheden syge-
pleje”. SER fandt debatindlægget 
yderst relevant og fremførte i den 
anledning, at sygepleje er en etisk 
profession og ofte udspringer i sår-
barhed. Med sårbarhed følger etiske 
problemer og dilemmaer, som vi 
opfordrer til at drøfte og reflektere 
om i den daglige praksis.

Journalist Diana Mammen skrev en 
artikelrække i Sygeplejersken, hvor 
der netop sættes fokus på sygeple-
jerskers oplevelser af etikken i syge-
pleje. Det skete på baggrund af et 
møde i foråret 2018 mellem Sygeple-
jerskens redaktion og SER, hvor vi 
opfordrer til mere debat om etiske 
problemer og dilemmaer i sygepleje.

Nr. 7. Baggrundsartikel om etisk re-

fleksion i praksis og besvarelse af 2 
dilemmaer. Etiske dilemmaer er 
hverdag for sygeplejersker viser en 
undersøgelse fra december 2017, 
hvor 61% af sygeplejersker svarer, at 
de i meget- og/eller høj grad ople-
ver, at etiske problemer/dilemmaer 
fylder i deres hverdag. SER udtaler, 
at sygeplejeetiske grundværdierne 
pålægger en etisk forpligtelse, men 
opfordrer også til, at man gør det så 
godt som muligt for patienten. 

Nr. 9. På mit natbord. Formanden 
for SER.

Nr. 10. Artikel om hvordan etiske  
dilemmaer og fortællinger i tværfag-
ligt forum bliver diskuteret på Bispe-
bjerg hospital. Klinisk sygepleje- 
specialist Marianne Spile fortæller 
om, at der ugentligt er afsat fast tid 
til etiske fortællinger. Det styrker det 
daglige samarbejde at få at ord på 
hverdagsoplevelser.
I samme nummer opfordrede re-
daktionen læserne til at indsende 
og dele dilemmaer med kolleger.

Nr. 11. En sygeplejerske fortæller om 
et dilemma, da en patient ikke ville 
tale om døden. Dilemma er besva-
ret af SER, som påpeger, at patien-
tens ret til selvbestemmelse må re-
spekteres og at man aldrig må tage 
håbet fra ham.

Nr. 12. En sygeplejerske fortæller, at 
et ægtepars ambulante besøg ikke 

udelukkende drejer sig om justering 
af den demente kvindes medicin, 
men i høj grad ægtefællens ”råb om 
hjælp” i forbindelse med sin pasning 
af ægtefællen. Der er et dilemma i 
hensynet til systemet kontra hensy-
net til familien.  SER besvarer dilem-
maet ved at påpege, at sygeplejer-
sken vedkender sig sit faglige ansvar 
og udviser omsorg for ægteparret. 

Nr. 13. En sygeplejerske fortæller 
om en hændelse, hvor hun af en 
læge bliver bedt om at ”koble tera-
pierne fra” hos en kvinde. Sygeple-
jersken informerer kvinden om det-
te, men kvinden er ikke kognitivt 
klar. Sygeplejersken fornemmer nu 
uro hos kvindens søn, som oplyser, 
at det var aftalt med lægen at tera-
pierne skulle kobles fra og moderen 
ikke skulle vide det. Sygeplejersken 
udførte opgaven, men har aldrig 
glemt det, idet hun fandt det var 
forkert ikke at informere kvinden. 
SER besvarer dilemmaet; sygeplejer-
sken har et fagligt ansvar og bør sik-
re sig, at moren har fået og forstået 
den information, der er nødvendig 
for at træffe et valg.

SYGEPLEJERSKEN
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MEDLEMSHENVENDELSER

Dilemma om at afslutte eller fort-
sætte behandling med CPAP 
▶ Henvendelse fra sygeplejerske i 
januar.

Spørgsmål om beslutninger som 
pårørende til mennesker med de-
mens bedes om at træffe på vegne 
af deres nære
▶ Henvendelse fra studerende i 
januar.

Spørgsmål om asylansøgeres behov 
for sygepleje
▶ Henvendelse fra studerende i 
januar.

Problemstilling om saturations-
screening af nyfødte på neonatal-
afdelinger med henblik på at op-
spore hjertefejl
▶  Henvendelse fra sygeplejestuderen-
de i marts.

Brud på tavshedspligt på fælles op-
vågningsstue. Informationer om pa-
tienterne kan høres på hele stuen.
▶ Henvendelse fra sygeplejerske i april.

Drengeomskæring, dialog med Sy-
geplejestuderendes Landssammen-
slutning (SLS) om SER’s holdning 
▶  Opfordring til SER om at ændre 
holdningspapir vedr. omskæring af 
drengebørn. Maj.

Sygeplejerskers oplevelse af åndelig 
omsorg i den palliative indsats ge-
nerelt. Kan SER definere åndelig 
omsorg, som kan bruges som en 
rettesnor, så sygeplejerskerne i for-
skellige sektorer kan benytte ånde-
lig omsorg i højere grad? 
▶ Henvendelse fra sygeplejestuder- 
ende i maj.

Er det tavshedsbrud at indberette 
en arbejdsskade? En medarbejder 
beder sygeplejersken om ikke at 
indberette en mindre skade. 

SER svarer, at juraen siger, at man 
skal indberette, men anbefaler syge-
plejersken til nærmere drøftelse 
med medarbejderen med fokus på 
hans selvbestemmelse. 
▶ Henvendelse fra sygeplejerske i 
juni.

Ophør af terminaltilskud til patient 
med leukæmi
Hvis en person, som har fået et be-
stemt præparat, ikke længere er ter-
minal, kan man så være berettiget 
til terminaltilskud? SER svarer, at vi 
ikke ser et etisk dilemma og præpa-
ratet ikke er dyrt, så det gør ikke 
den stor forskel om man er terminal 
registreret eller ej. 
▶ Henvendelse fra sygeplejestuderen-
de i oktober.

Hvilken etikform tilhører de Syge-
plejeetiske Retningslinjer og hvilken 
etikform er de udarbejdet ud fra?
▶ Henvendelse fra sygeplejestuderen-
de i december.

Aktiv dødshjælp 
▶ Skoleelever har henvendt sig flere 
gange hen over året med spørgsmål 
om aktiv dødshjælp kontra palliativ 
pleje. Disse henvendelser besvares 
altid.

Sådan er Sygeplejeetisk Råd blevet 
brugt af sygeplejersker og studerende 

HENVENDELSER FRA 
DANSK SYGEPLEJERÅD

Orientering om henvendelse fra 
Svend Lings til DSR om holdning til 
aktiv dødshjælp. November.

ICN har igangsat en revision af 2012 
ICN Code Of Ethics. SER har udarbej-
det et bidrag til survey i december.

HENVENDELSE FRA 
DET ETISKE RÅD 

Input til holdninger om retfærdig 
prioritering til Det Etiske Råds 
udspil om samme. Oktober.
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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 Ret-
ningslinjer er vejledende i forhold 
til etiske dilemmaer og problemstil-
linger, når de opstår i udøvelsen af 
sygepleje indenfor rammen af sy-
geplejerskens virksomhedsområde. 
Sygeplejerskens virksomhedsområ-
der er: ”At udføre sygepleje, at for-
midle sygepleje, at lede sygepleje, 
at udvikle sygepleje”. Sygepleje 
har en såvel sundhedsfremmende, 
sundhedsbevarende og forebyggen-
de som behandlende, rehabiliteren-
de og lindrende 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 syge-
plejeetiske grundværdier, grund-
læggende sygeplejeetiske princip-
per og generelle sygeplejeetiske 
retningslinjer.

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

Bilag 1

Sygeplejeetiske grundværdier 

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

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 grundværdier 
ansvar, omsorg og velvære  knyttes 
en række principper for udøvelsen 
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. 

Generelle sygeplejeetiske 
retningslinjer

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

 
1.1  fremme patientens selvbestem- 
melse

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 1

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 krænk-
ende handlinger, også i situationer, 
som indebærer brug af tvang, tilbage- 
holdelse eller anden rettigheds- 
begrænsning

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 værne om 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 højst 
4 år. Genvalg kan finde sted, dog så-
ledes at intet rådsmedlem kan sidde 
mere end 8 år.

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 kongres, 
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 2

§ 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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Anne Bendix Andersen
Forskningssygeplejerske, ph.d. 
Center for Forskning i Klinisk Sygepleje, 
Hospitalsenhed Midt, Regionshospita-
let Viborg.
Valgt i Kreds Midtjylland.
Medlem af Sygeplejeetisk Råd fra 2016. 
Formand siden 2018.

Edel Kirketerp Nørskov 
Master i etik og værdier i organisatio-
ner (MEVO), tidl. oversygeplejerske på 
Børneafdelingen, Kolding Sygehus.
Valgt i Kreds Syddanmark. 
Medlem af Sygeplejeetisk Råd fra 2012. 
Næstformand siden 2018.

Hanne Reinhold Juul 
Specialsygeplejerske i psykiatri og
Diplom i ledelse.
Leder af Specialteamfunktionen, Lokal-
psykiatri Esbjerg, Psykiatrien i Region 
Syddanmark.
Valgt i Kreds Syddanmark. 
Medlem af Sygeplejeetisk Råd fra 2012 

Jette Kristine Christiansen 
Klinisk sygeplejespecialist, cand.scient.
soc., Aalborg Universitetshospital Kli-
nik Psykiatri Syd. 
Valgt i Kreds Nordjylland.
Medlem af Sygeplejeetisk Råd fra 2018.

Kirstine Rosendal
Lektor, cand.cur., Bornholms Sund-
heds- og Sygeplejeskole.
Valgt i Kreds Hovedstaden.
Medlem af Sygeplejeetisk Råd fra 2018.

Sygeplejeetisk Råds medlemmer 

Lisbeth Arbøl
Palliationssygeplejerske på Sankt Lu-
kasstiftelsens Hospice. Fag i systema-
tisk teologi, samtidig spiritualitet, kom-
munikation, etik og moralteologi.
Valgt i Kreds Hovedstaden.
Medlem af Sygeplejeetisk Råd fra 2018.

Charlotte Hald
Udviklingssygeplejerske, cand.cur., 
Hospice Djursland.
Valgt i Kreds Midtjylland
Medlem af Sygeplejeetisk Råd fra 2018.

Birgitte Ehlers
Udviklings- og sundhedsfremmesyge-
plejerske, Master i Sundhedsfremme 
(MSF), Center for Alkohol og Stof, CAS, 
Roskilde.
Valgt i Kreds Sjælland.
Medlem af Sygeplejeetisk Råd fra 2018.

Lisbeth Aaskov Falch 
Lektor, ph.d., Professionshøjskolen 
Absalon, Sygeplejerskeuddannelsen – 
Næstved.                
Valgt i Kreds Sjælland.
Medlem af Sygeplejeetisk Råd fra 2018. 

Anne Marie Enderlein
Sygeplejerske, cand.mag. Etisk konsu-
lent i sundhedssektoren.
Valgt i Kreds Syddanmark.
Medlem af Sygeplejeetisk Råd fra 2018.

Bilag 3
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Oplæg og undervisningsaktiviteter i 2018

Bilag 4

Dato Sted Arrangør Emne Målgruppe

1. februar Odense 
Universitetshospital 
OUH

Fagligt selskab for 
Reumatologiske sygeplejersker 

Temadag Dilemma om dysphagi 20 reumatologiske 
sygeplejersker

5. marts Randers 
Regionshospital

Palliativt team 3 timers gennemgang af dilem- 
maer

Kommunale pallia- 
tionssygeplejersker 

14. marts Lolland Kommune Hjemmeplejen Oplæg om etik Hjemme- 
sygeplejersker

10. april Aalborg Seniorsammenslutningen,  
Kreds Nordjylland

Hvad skal seniorsygeplejersker 
bruge retningslinjerne til?

35 seniorsygeplejer-
sker

10. april Aabenraa Børnesygeplejersker i Region 
Syddanmark

Oplæg om etisk refleksion på 
Temadag 

Børnesygeplejersker, 
pædagoger, social-
rådgivere og lærere

7.- 8. maj Tivoli Congress 
Center

Demensdagene:
Sammen om demens - også i 
fremtiden

Oplæg om systematisk etisk reflek-
sion med dilemma om patients  
frasigelse af behandling.

Alle

23. maj Hotel Koldingfjord Lederforeningens fagdag Er sygepleje en etisk profession? 
Dilemma om sprog – hvem har an-
svaret for ”tonen”?

2 workshops for  
ledende syge- 
plejersker

29. maj Jebjerg Plejecenter Hjemmeplejen i Skive/Salling Brug af refleksionsmodellen. Etisk 
dilemma om kvinde med misbrug 
og ADHD og voldelig partner

45 hjemme- 
sygeplejersker

25. septem-
ber

Region Syddanmark
Undervisning 

Praktiserende læger Undervisning i etisk refleksion ud 
fra cases. Videopræsentation er ef-
terfølgende lavet til undervisning 
på SYDPOL’s kurser

Praktiserende læger

25. oktober Hotel Comwell i 
Kolding

FS for Anæstesi, Intensiv- og 
Opvågningssygeplejersker 

Efterårsfagdag. Oplæg om etik i 
i forhold til planlagte/akutte ind-
læggelser og behandlinger

Medlemmer af 
FSAIO

6. novem-
ber

Skejby Den regionale uddannelses-
gruppe. Dialyse, 
Regionshospitalet Viborg

Temadag om palliation til den  
nefrologiske patient i dialyse

Sygeplejersker i  
nefrologisk regi

7. novem-
ber 

Randers Sygehus Den sygeplejefaglige ledeslse Sygeplejefaglig temadag  
– Oplæg om etiske refleksioner i 
nutidens sygepleje

80 sygeplejersker på 
Regionshospitalet i 
Randers.
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Bilag 4 

Dato Sted Arrangør Emne Målgruppe

27. februar Kommune- 
hospitalet i 
København

DASKET Fyraftensmøde: Direktøren og profes-
soren tænker etik: Søren Brostrøm fra 
SST og sundhedsøkonom Kjeld 
Møller Pedersen

Medlemmer af  
DASKET

6. marts Kolding Sygehus Anæstesiologisk Afdeling, 
Kolding Sygehus

Etikdag – Når livets afslutning nær-
mer sig

Sundheds- 
professionelle

7. marts Næstved Det Etiske Råd og 
Sorgcenteret 

En livsnødvendig samtale om døden Alle

9. marts Kvæsthuset Sygeplejeetisk Råd Den etiske stemme med Özlem Cekic 
– om sundhedsvæsenet set med  
brune øjne og brobygning.

Medlemmer af DSR

13. april Kvæsthuset SER Oplæg om Fundamentals of Care 
FoC, Erik Elgaard Sørensen

Sygeplejeetisk Råd

14. maj Nyborg Strand DSR Kongres – valg til SER Kongresdeltagere og 
medlemmer

Maj Regionshospitalet i 
Silkeborg

Klinisk Etisk Komité, KEK Deltagelse i møde Tværfaglig gruppe  
på 12-14 medlemmer

August Kolding Sygehus Hjertemedicinsk afdeling 10 faglige minutter med etisk  
refleksion

Hjertemedicinsk  
afdeling

10. – 11. 
september

Fevik, Norge Rådet for sykepleieetikk Fra ansiktets etikk til sociale medier Sygeplejeetiske råd i 
Norden

9. oktober Aalborg Universitets-
hospital

Klinisk Etisk Komité Deltagelse i møde om opdatering af 
komiteens strategi

Medlemmer af KEK 
Aalborg

29. – 30. 
november

Kvæsthuset Jeanette Knox og Anne 
Marie Enderlein, DASKET

Kursus i klinisk etik Sygeplejeetisk Råd

6. decem-
ber

Torvehallerne i Vejle Vejle Symposiet Det sunde sygehus -personcentreret 
behandling, pleje og omsorg

Sundheds- 
professionelle

10. decem-
ber

Kvæsthuset Ove Gaardbo fra Dansk 
Selskab for 
Patientsikkerhed

Projekt Klar til samtalen – tilbud til 
borgere/patienterne om samtaler om 
den sidste tid

Sygeplejeetisk Råd

Deltagelse i møder, konferencer og kurser mv. i 2018



PRAKTISKE OPLYSNINGER

Sygeplejeetisk Råds sekretær kan træffes på:
Tlf. nr. 4695 4155 eller 3315 1555
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 Retningslinjer kan rekvireres hos Rådets sekretær eller down-
loades på Rådets hjemmeside. 



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


