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1. Formandens beretning

Den væsentligste opgave for Det Sygepleje-
etiske Råd har i 2003 været at udarbejde et
forslag til nye sygeplejeetiske retningslinier.
Tiden er inde til at se med nye øjne på De
Sygeplejeetiske Retningslinier, som vi har
kendt siden 1992.

Det Sygeplejeetiske Råd har set på opgaven
med ydmyghed og som en stor udfordring.

En ydmyghed, der dækker over den respekt
for det arbejde, som Det Sygeplejeetiske
Råd i årene 1990-1992 lagde i at udforme
danske sygeplejerskers første sygepleje-
etiske retningslinier.

Det er en udfordring at tænke alle godt
70.000 sygeplejerskers daglige virke ind i et
sæt retningslinier, der skal udgøre sygeple-
jerskers fagetiske fundament.

Det er et led i sygeplejerskeprofessionens
udvikling at have fagetiske retningslinier,
som danner baggrund for etiske valg og be-
slutninger, så disse ikke begrundes ud fra
egne værdier.

Sygeplejerskers etiske ansvar består i at
værne om menneskets værdighed, integritet
og selvbestemmelse, uanset hvilket menne-
ske og hvilken situation. Det lyder enkelt,
men det er ikke altid en let opgave.

Her er det Det Sygeplejeetiske Råds håb, at
retningslinierne kan være med til at fremme
etiske diskussioner og overvejelser blandt
sygeplejersker samt støtte sygeplejersker i
situationer, hvor der skal træffes etiske valg.
Retningslinierne kan være med til at skabe
opmærksomhed på den etiske refleksion og
skabe rum til den.

Vi håber, at De Sygeplejeetiske Retningsli-
nier fortsat vil inspirere, således at den gode
dømmekraft fremmes og medvirker til at ud-
vikle faget og den faglige kvalitet i sygeple-
jen.

Årsberetningen for 2003 vil være strukture-
ret lidt anderledes end tidligere. Det Syge-
plejeetiske Råd vil med korte indlæg ind-
kredse fem væsentlige temaer, som Rådet
har arbejdet med i 2003.

Rådet vil i højere grad redegøre for syns-
punkter og lægge op til debat. Temaerne er
valgt med udgangspunkt i henvendelser og
ved eget initiativ. Det er temaer, som har
stor aktualitet for sygeplejersker, og som
Det Sygeplejeetiske Råd finder væsentlige at
uddybe.

7
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De fire temaer er:

• Eutanasi
• Bioteknologisk udvikling
• Dokumentation
• Autonomi.

Endvidere har Rådet valgt at beskrive pro-
cessen med revision af De Sygeplejeetiske
Retningslinier udførligt.

Det er med glæde, at jeg hermed kan frem-
lægge Det Sygeplejeetiske Råds årsberet-
ning for 2003, og jeg håber, den vil give
indsigt og inspirere til debat.

Hanne F. Mortensen
formand

8

H:\DSRs-Sekretariatet\DSER\beretning\04-24.vp
21. april 2004 14:04:43

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



2. Revision af De Sygeplejeetiske Retningslinier

2003 var året, hvor Det Sygeplejeetiske Råd
fuldførte det i 2002 påbegyndte arbejde med
at ajourføre De Sygeplejeetiske Retningsli-
nier. Rådets medlemmer samledes til et
to-dages seminar i maj måned, hvor der
blandt andet blev arbejdet med strategier for,
hvordan ajourføringen skulle ske og hvilke
forventninger, der var til det færdige resul-
tat.

Det Sygeplejeetiske Råd fik stor hjælp af
konsulent og sygeplejerske Peter Korslund,
som var engageret til at hjælpe med at struk-
turere forløbet og gøre forventningerne klare
og tydelige.

Der blev brugt tid på at diskutere, om De
Sygeplejeetiske Retningslinier helt skulle
ændres, revideres eller ajourføres samt hvil-
ke indholdskomponenter, der skulle tages i
betragtning.

• Hvad er De Sygeplejeetiske Retningslini-
er? En påmindelse, en vejledning eller et
krav til sygeplejersker?

• Hvilken etisk retningslinie skal være gæl-
dende, og hvad er konsekvensen af et så-
dan valg?

• Hvad skal De Sygeplejeetiske Retningsli-
nier bruges til? Hvad har Rådet tænkt?
Hvad kan der ikke forventes svar på?

Peter Korslund indledte dagene med at bede
deltagerne om at klargøre formålet med se-
minaret og få tydeliggjort forventningerne,
dels til selve processen og dels til det
færdige resultat.

Efterfølgende fulgte en kort teoretisk gen-
nemgang af de forskellige etiske retninger
og de politiske/samfundsmæssige udvik-
lingsforholds betydning på arbejdslivet gen-
nem de sidste 50 år.

Rådet valgte på seminaret at anvende en
pligtetisk forståelsesramme, der skal beskyt-
te den situationsorienterede omsorgsetik, der
beskriver relationen mellem sygeplejersken
og patienterne/de pårørende. Rådet har der-
for formuleret De Sygeplejeetiske Retnings-
linier som krav, der skal være opfyldt, for at
patienter og pårørende sikres tilbud om
sygepleje af høj faglig kvalitet.

Som baggrundsmateriale blev anvendt ind-
samlet materiale fra det norske sygepleje-
etiske råd, ICN’s etiske retningslinier og an-
dre faggruppers etiske retningslinier.
Materialet bidrog til at skabe klarhed over,
om retningslinierne skulle ajourføres, revi-
deres eller ændres samt hvilken struktur, der
skulle anvendes i retningslinierne:

• Som de norske sygeplejeetiske retningsli-
nier, der er delt op i otte hovedpunkter

9
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• Som ICN’s, der er delt op i fire hoved-
punkter

• Eller skulle der tages udgangspunkt i nog-
le grundlæggende værdier i sygeplejen.

Efter diskussion blev Rådet enige om, at det
handlede om en ajourføring af De Sygeple-
jeetiske Retningslinier, og om anvendelse af
ICN’s udgave som inspiration til selve
strukturen i opbygningen. Rådet valgte at
koncentrere retningslinierne i tre hovedom-
råder:

• Sygeplejersken og patienten/de pårørende

• Sygeplejersken og professionen

• Sygeplejersken og samfundet.

Indholdsmæssigt blev der draget sammen-
ligninger med de norske sygeplejeetiske ret-
ningslinier.

Som indledning er en historisk redegørelse
for ajourføringen af De Sygeplejeetiske Ret-
ningslinier og en kort beskrivelse af syge-
plejens virksomhedsområde, der bygger på
de grundlæggende menneskerettigheder, til-
lid og respekt for det enkelte menneskes in-
tegritet. Her bliver det også gjort klart, at
forudsætningerne for at tage etiske valg/tage
et etisk standpunkt kræver høj faglighed.

De sygeplejefaglige kvalifikationer for-
udsættes at være i orden og af høj kvalitet.

Indledningen afsluttes med en anvisning til,
hvordan De Sygeplejeetiske Retningslinier
kan anvendes.

Det var to meget koncentrerede og konstruk-
tive dage, hvor hvert ord i det forslag, der er
fremkommet, blev diskuteret. Rådet var eni-
ge om at anvende ord, der ikke er tidspræge-
de, men holdbare og af den grund også
fravælge ord, der ikke er tidssvarende. Alle
valg af anvendte ord har også betydet et fra-
valg.

Ordet barmhjertighed, som er anvendt i de
norske sygeplejeetiske retningslinier, blev
diskuteret. Et ord, der kan give associationer
til og fordomme om religion og ikke fandtes
tidssvarende og derfor blev fravalgt.

Omsorg var et andet ord, der blev diskuteret
meget. Rådet fravalgte dette ord og anvendte
i stedet ordret sygepleje. Dette for at marke-
re, at sygepleje er et fag, et selvstændigt fag
og ikke længere et kald.

Rådet var enig om, at ord som fagligt skøn,
mod, omtanke og kritisk stillingtagen var
vigtige ord at få fremhævet, da de udtrykker
vores holdninger til sygeplejeetik. Ifølge
Rådets mening dækker de ord både over den
faglige og den personlige viden, evnen til at
handle og det at tage kritisk stilling til både
egne og andres sygeplejehandlinger. Disse
ord blev også valgt for at give et så anvende-
ligt sprogbrug som muligt, til at sikre forstå-
elsen.

10
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Ord som patient, bruger, borger og klient
blev også diskuteret. Af hensyn til anvende-
ligheden var der enighed om kun at bruge en
betegnelse, der så er dækkende for alle men-
nesker, der har behov for sygepleje. Rådet
valgte at benævne alle modtagere af syge-
pleje som patienter.

Det Sygeplejeetiske Råd fremlagde i sep-
tember måned forslaget til ajourføring af ret-
ningslinierne for Dansk Sygeplejeråds
hovedbestyrelse og fik megen god respons
på arbejdet. Efteråret 2003 og foråret 2004
blev brugt til, at Rådets medlemmer deltog i
møder i amtskredsene med henblik på at dis-
kutere forslaget, således at det endelige for-
slag kan fremlægges på Dansk
Sygeplejeråds kongres i 2004.

Det forslag, som Det Sygeplejeetiske Råd
sendte i høring, er medtaget som bilag nr. 1.

Reference:
Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere.
Norsk Sykepleierforbund 2001

ICN’s etiske kodeks for sygeplejersker,
2000. Oversat og udgivet af Dansk Sygeple-
jeråd 2001

De Sygeplejeetiske Retningslinier, 1992,
Danmark

Fagetiske retningslinier. Danske Bioanalyti-
kere, 1999

Etiske retningslinier. Danske Fysioterapeu-
ter

Kollegiale vedtægter og etiske regler. Dansk
Tandplejerforening, 2001

Bioetik og ret. Jacob Dahl Rendtorff.

11
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3. Temaer

I år har Det Sygeplejeetiske Råd valgt at uddybe fire temaer. Temaerne er dels opstået i for-
bindelse med Rådets drøftelser af aktuelle problemstillinger fra dagspressen, dels udsprunget
af drøftelser i forbindelse med behandling af henvendelser

3.1 Eutanasi

Forfattet af formanden for Det Sygepleje-
etiske Råd Hanne F. Mortensen

Har sygeplejerskers manglende kendskab
til lov om patienters retsstilling (§ 16) og
manglende muligheder for at ajourføre
sig med ny viden inden for lindrende ple-
je betydning for befolkningens holdning
til eutanasi (drab på begæring)?

Jeg møder mange sygeplejersker, der ud-
trykker usikkerhed og ukendskab til oven-
nævnte lovgivning. Jeg kan i mit stille sind
undre mig over, hvilke barrierer der gør, at
den viden ikke når sygeplejersker. Det er jo
en fem år gammel lov. Men jeg kan konsta-
tere, at der er barrierer.

Når § 16’s indhold præsenteres, skabes en
langt større forståelse for de rammer juraen
skaber for lindrende pleje og behandling af
alvorligt syge og døende.

§ 16. En uafvendelig døende kan afvise
behandling, der kun kan udskyde dødens
indtræden

Såfremt den døende selv er i stand til at
træffe beslutninger, om han eller hun ønsker
at modtage tilbud om pleje og behandling, er
det principielt enkelt at følge ønsket.

Men i det øjeblik patienten ikke er i stand til
det, hvad så?

§ 16, stk. 2. Såfremt en uafvendelig døen-
de patient ikke længere er i stand til at
udøve sin selvbestemmelsesret, kan en
sundhedsperson undlade at påbegynde el-
ler fortsætte en livsforlængende behand-
ling

Her kommer sygeplejersken og de øvrige
sundhedspersoner på banen. Her må vi kun-
ne spørge hinanden ”Hvad er det gode – for
denne her patient?” Det kræver indsigt og
mod til etisk stillingtagen. Det kræver også,
at vi er stand til at lytte til patientens eventu-
elle pårørendes tanker i den situation.

12
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§ 16, stk. 3. En uafvendelig døende
patient kan modtage de smertestillende,
beroligende eller lignende midler, som er
nødvendige for at lindre patientens til-
stand, selv om dette kan medføre frem-
skyndelse af dødstidspunktet
(forfatterens fremhævning)

Her er en udbredt misforståelse både blandt
sundhedspersoner og i befolkningen, at når
vi giver smertestillende morfin, er det med
til at slå patienten ihjel og derfor lig med ak-
tiv dødshjælp (eutanasi). Det er det ikke.

Det er af afgørende betydning, at vi får gjort
op med denne myte. Når vi giver smertestil-
lende eller anden symptomlindrende be-
handling, giver vi det for at LINDRE og
ikke for at slå ihjel.

Det er vigtigt, at både sundhedspersoner og
befolkningen er klar over, med hvilken hen-
sigt den givne behandling gives. Der må
ikke skabes tvivl om hensigten.

Dette er helt i tråd med WHO’s formål med
den lindrende pleje, hvor det blandt andet si-
ges, at palliativ omsorg hverken fremskyn-
der eller udsætter døden, men lindrer
smerter og andre plagsomme symptomer.

En undersøgelse offentliggjort i Ugeskrift
for Læger dokumenterer, at der er et stort
uddannelsesbehov hos læger og sygeplejer-
sker inden for palliativ pleje og behandling
både i primær og sekundær sektor. Grundud-
dannelse til sygeplejerske og læge er ikke

nok til at arbejde med lindrende pleje og be-
handling, konkluderer undersøgelsen.

Det betyder, at alle sygeplejersker bør have
mulighed for at holde sig ajour med udviklin-
gen inden for palliativ pleje og behandling.

Det Sygeplejeetiske Råd har i 2003 på man-
ge måder beskæftiget sig med debatten om
lindrende pleje/eutanasi.

Vi håber at kunne være med til at nuancere
en debat, der til tider forekommer meget
mudret.

Vi håber også, at vi kan bidrage til, at flere
sygeplejersker ytrer sig.

Både Det Sygeplejeetiske Råd og sygeple-
jersker i al almindelighed er forpligtede til at
delagtiggøre befolkningen i, hvad lindrende
pleje egentlig omfatter – herunder dele vores
viden om de juridiske rammer for den pallia-
tive pleje.

Reference:
Lov nr. 482 af 1. juli 1998 om patienters
retsstilling www.retsinfo.dk

3.2 Bioteknologisk udvikling og etiske
dilemmaer

Forfattet af næstformanden for Det Syge-
plejeetiske Råd Lis Kjær

2003 blev endnu et år med stor debat og
store beslutninger på det bioteknologiske

13
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område i Danmark. Den 23. januar 2003 in-
viterede Biosam til en høring i Folketinget
vedrørende anvendelse af humane embryo-
nale stamceller i forsknings- og behand-
lingsøjemed.

Det Sygeplejeetiske Råd var inviteret til den
pågældende høring, hvilket gav ny anled-
ning til tanker og debat omkring det menne-
skelige livs begyndelse.

Debatten har jo tidligere været fremme på
grund af legaliseringen af abort.

Debatten tager udgangspunkt i følgende:
Hvornår kan et menneske siges at være et
menneske? Er det ved undfangelsen, eller
opnår mennesket gradvist sin særlige status
som menneske i løbet af graviditeten?

Indtil for få år siden var det sådan, at men-
neskelivet kun kunne opstå, såfremt en æg-
celle og en sædcelle blev forenet.

Nutidens bioteknologi har imidlertid mulig-
gjort, at man kan skabe et foster (ved klo-
ning) ved hjælp af en ægcelle, men uden en
sædcelles medvirken.

Desuden har udviklingen bevirket, at foster-
anlæg kan anvendes til fremskaffelse af og
forskning i stamceller.

Men hvad skal vi bruge denne udvikling til?
Forskning i landet på embryonale stamceller
fra dyr, og i udlandet på humane embryona-
le stamceller, peger på en mulighed for at

forebygge og behandle visse alvorlige syg-
domme. Her er der især fokus på Alzheimer,
Diabetes type 1 og Parkinsonssyge.

På grund af de nye landvindinger inden for
bioteknologien, har Folketinget ønsket at
diskutere og overveje, om der skal være sær-
lige begrænsninger i handlefriheden, samt
om der skal åbnes op for muligheden for
forskning og behandling ved hjælp af
fosteranlæg/humane embryonale stamceller.

Disse muligheder efterlader et såkaldt etisk
dilemma: Kan det gode (muligheden for
forebyggelse og helbredelse af alvorlige
sygdomme) opveje det onde (at fosteranlæg
må destrueres)?

Tilbage til besvarelsen af spørgsmålet om,
hvornår et menneske er et menneske:

En æg- og sædcelle kan hver for sig betrag-
tes som liv, men kan vel ikke betragtes som
et menneske? Derimod vil de fleste mene, at
såfremt en befrugtning finder sted, vil der
opstå nyt liv med en unik genetisk sammen-
sætning, og at hvis fosteranlægget sætter sig
fast i livmoderen, vil det fortsætte sin udvik-
ling til et færdigt barn.

Er et fosteranlæg dannet i en petriskål det
samme? Har det samme status? Og hvad
med klonede fosteranlæg?

Man kan også spørge, om fosteranlægget har
samme etiske status, som det fødte menne-
ske? Og hvis ikke, hvornår opnår det så den
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pågældende status? Man kan sige, at et
fosteranlæg er levende, men ikke er et men-
neske, og derfor ikke har et menneskeligt
liv. Hvis man tillægger fosteranlægget sam-
me etiske status som et menneske, kan man
ikke gribe ind i dette liv. Så kan man for
eksempel heller ikke udføre provokeret
abort, selektiv abort, bortkastning eller ned-
frysning af æg, som er i overskud ved rea-
gensglasbefrugtning.

Efter som ovennævnte er tilladt i Danmark,
må det være ensbetydende med, at vi ikke
tillægger fosteranlægget samme værdi, som
det fødte menneske.

Det tyder derimod på, at vi betragter foster-
anlæggets etiske status som stigende fra be-
frugtningstidspunktet, gennem graviditeten
og frem til det levedygtige barn.

Det betyder dog ikke, at fosteranlægget ikke
skal behandles med omhu og respekt, eller
at man ikke mener, at fosteranlægget har no-
gen form for etisk status. Derfor må man
indføre begrænsninger i handlefriheden med
fosteranlæggene.

Man kan for eksempel hævde, at moderen,
som har doneret det æg, man ønsker at an-
vende til forebyggelse eller helbredelse af
alvorlige sygdomme, skal godkende, at man
anvender det. Endvidere skulle det være ind-
lysende, at man kun anvender æg, som er i
overskud, og som alligevel bliver bortkastet
efter de to års nedfrysning.

Man må ikke skabe fosteranlæg med det for-
mål at lade dem indgå i forskning, og man
må ikke gøre fosteranlæg, der er mere end
seks dage gamle, til genstand for forskning.

Ingen må kommercielt ende med at eje re-
sultaterne af de forskningsprojekter, der bli-
ver sat i værk.

Man kan spørge, om det er i orden, at udvik-
lingen bevæger sig i den retning den gør,
nemlig fra at hjælpe ufrivilligt barnløse med
at få børn, til stamcelleproduktion og klo-
ning? Er det i orden at gradbøje respekten
for menneskeliv, så den kommer til at passe
til den teknologiske udvikling, og de indtje-
ningsmuligheder det medfører for medicina-
lindustrien?

Hvis vi siger ja til anvendelsen af humane
embryonale stamceller i forsknings- og be-
handlingsøjemed, står vi tilbage med en stor
udfordring: At beskytte det lille fosteranlæg
og dets mor, og samtidig at beskytte vores
samfund mod en forråelse, der kan opstå,
hvis vi ukritisk vælger at lade verden redu-
cere til rene naturvidenskabelige og biologi-
ske processer.

Det Sygeplejeetiske Råd har i 2003 udfærdi-
get tre udtalelser om problematikker inden
for dette område:

25.03.2003 Udtalelse om udkast til lov om
ændring af lov om kunstig befrugtning
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26.05.2003 Udtalelse om rapporten: ”Foster-
diagnostik og risikovurdering”

01.12.2003 Udtalelse om rapporten: ”Gen-
modificerede og klonede dyr.”

Høringssvarene kan ses på
http://www.dsr.dk/dser

Reference:
Det Etiske Råd 2003 ”Menneskeligt livs be-
gyndelse og fosteranlægs etiske status – Et
debatoplæg.”

3.3 Dokumentation: Vidnesbyrd eller
bevismiddel?

Forfattet af medlem af Det Sygeplejeetiske
Råd Edith Mark

I 2003 har Det Sygeplejeetiske Råd drøftet
det omfattende og stigende dokumentations-
arbejde, som sygeplejersker dagligt beskæf-
tiger sig med. Dokumentationen udtrykkes
ofte ved hjælp af den elektroniske patient-
journal, nationale referenceprogrammer,
klassifikationssystemer, ressourcestyring og
evalueringsværktøjer.

Problemstillinger i forhold til sygeplejeetik
bliver ofte usynlige i en tankegang, der vil
dokumentere sygepleje som objektiv, måle-
lig og kvantificerbar. Samtidig er det en del
af De Sygeplejeetiske Retningslinier (3. ret-
ningslinie) at dokumentere, udvikle og ud-
forske sygepleje via mange forskellige
metoder - også kvantitative metoder.

Dokument kommer af det latinske
docu’mentum, som betyder: Bevis eller
lærende eksempel.

Heraf fremgår det, at der er to retninger at
bevæge sig i:

• Det lærende eksempel givet ved at docere

• Dokumentet som bevismidlet.

Det er vigtigt at spørge, hvilken hensigt
sygeplejedokumentation har (Mark, 2003,
a, b): Skal dokumentationen praktiseres for
at udvikle plejen eller for at gardere plejen?

Vidnesbyrd - til udvikling af sygeplejen
Det lærende eksempel har til hensigt at ud-
vikle og viser fremad på den gode sygepleje
erfaret gennem egen oplevelse. Der ligger
altså moral og praksis i det lærende eksem-
pel. Det er “vidnesbyrdet om god sygeple-
je”. Kari Martinsen taler om vigtigheden af
dokumentation på to leder: a) “at vise syge-
plejen frem” i måden hvorpå sygeplejersken
bruger sine hænder, sit blik og sin stemme i
relationen til patienten, b) “at beskrive syge-
plejeeksempler” (Martinsen, 1990, s. 70-71).
Hun går videre med at redegøre for det
sprog, som kan formidle livsytringerne og
give os en bevægende erkendelse. Dette
sprog skal kunne bære omsorgens hand-
lingsliv, hvilket betyder, at sygeplejersken
skal anvende det dagligt talte sprog i
modsætning til videnskabens begrebssprog,
når hun dokumenterer. Sammenfattende ar-
gumenteres der altså for det fortællende
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sprog, som det sprog, der kan udvikle og
formidle sygeplejen. Martinsens fremstilling
af de lærende eksempler svarer på mange
måder til Benners paradigme-cases (Benner,
Hooper-Kyriakidis et al. 1999, s. 568).

I 1991 taler Martinsen om “kærlig forsk-
ning”, hvor sygeplejeforskerne skal formidle
virkelighedsbeskrivelser, der kommer fra
praksis - fra relationen mellem patient og sy-
geplejerske. Forskningsresultaterne skal op-
lyse politikerne, som da bliver moralsk
forpligtede på at tilrettelægge til fordel for
omsorg (Martinsen, 1991). Det kan nu godt
10 år efter diskuteres, hvor godt det er gået
med formidlingen og tilrettelæggelsen. Man
kan kritisere Martinsen for at forblive i det
metafysiske og for ikke at inddrage viden-
skaben i tilstrækkelig grad. Sygeplejefortæl-
linger kan have svært ved at få fodfæste i et
kontant og virksomt sundhedsvæsen i det
moderne samfund (Nortvedt, 2000.
Lomborg, 1997).

Bevismiddel - til gardering af sygeplejen
Den anden vej for sygeplejedokumentation,
bevismidlet, har andre karaktertræk og har
på mange måder til hensigt at afvise mangler
ved sygepleje. Bevismidlet skal anvendes
som gardering og beregning mod eventuelle
utilsigtede hændelser, klager eller økonomi-
ske fejldisponeringer. Evidensbegrebet er
nærliggende at drage ind her. Evidensba-
seret viden handler om bedste bevisførelse,
og formålet med evidensbaseret sygepleje
er: At udøve pleje på den bedste forsknings-
frembragte viden i forhold til løsning af et

specifikt klinisk spørgsmål eller problem
(Laustsen, Krøll et al. 2002, s. 5). Men stær-
keste evidens bør ikke udelukkende hentes i
det objektive og eksplicitte. Et sygeplejevi-
denskabeligt evidensbegreb bør opfattes,
som et mangfoldigt evidensbegreb med både
en omsorgsdimension og en dimension af
instrumentelt sygeplejearbejde (Eriksson,
Katie, Nordman, Tina et al. 1999). Om-
sorgsdimensionen refererer til moralsk prak-
sis, mens sygeplejearbejdet refererer til de
meningsfulde handlinger. De instrumentelle
handlinger træder stærkt frem i dokumenta-
tion, mens omsorgen er mere usynlig. Det er
derfor et mål at overvinde de splittelser og
barrierer, som nedbryder en gedigen syge-
plejekultur, som bygger på helheden:
“Hoved-hånd-hjerte”.

Katie Erikssons tanker om dokumentation
kan kort beskrives med følgende akter:
Sygeplejersken skal altid dokumentere ple-
jen i sine tanker og i sit hjerte. Men i dataal-
deren skal hun dokumentere eksplicit. Selv
om det er vanskeligt at se klart, hvad sand-
heden er om patienten, skal sygeplejersken
nedfælde relevant observation om patienten.
Sygeplejersken skal primært dokumentere de
anliggender, som berører sygeplejens kompe-
tenceområde (det vil sige ikke medicinsk be-
handling). Desuden skal dokumentationen
indeholde dels patientens oplevelse og dels
sygeplejevidenskabelig kundskab. Sygeple-
jeprocessen er ifølge Eriksson en adækvat
model, når lidelsens perspektiv også inddra-
ges. Eriksson siger, at sygeplejedokumenta-
tion er “en kontinuerlig videnskabelig
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tolkningsproces, hvor sygeplejersken formu-
lerer nye tolkningshypoteser og viser for-
skellige muligheder for den fortsatte syge-
pleje”, - og god dokumentation reflekterer
en relevant helhed og er fri for sygeplejer-
skens værdidomme (Eriksson, 1996).
Eriksson er med i front, når der diskuteres
evidensbaseret sygepleje og forskellige regi-
streringsværktøjer for sygeplejersker.

Dokumentation af sygepleje - fremtidigt
Dokumentation af sygepleje til gavn for pati-
enter og for faget er vanskelig at gøre tilgæn-
gelig alene ved fortællinger og personlige
vidnesbyrd. Disse former vil næppe nå frem i
statistikker eller elektroniske patientjournaler,
selv om livsglæden ved at læse fortællinger
kan være betydelig større end nedfældede tal-
koder. Forskning af, hvad sygeplejersker do-
kumenterer ved hjælp af klassifikationer og
fastlagte termer viser desværre også, at syge-
plejersker sjældent dokumenterer hverken pa-
tienternes oplevelser eller de selvstændige
sygeplejehandlinger.

På trods af en gedigen argumentation af
sygeplejeteoretikere verden over for anven-
delse af fortællingen i sygeplejedokumenta-
tion - så ser det ud til, at en naturviden-
skabelig sygeplejedokumentation fremover
primært kommer til at tjene en effektiv plan-
lægning af sundhedsvæsenet og en tilbage-
visning af forfejlede sygeplejehandlinger.

Det er alligevel væsentligt at synliggøre, at
fortælling og etiske overvejelser hører sam-
men, og at vi skal opretholde skønnet i

sygeplejen, således at vi bevarer evnen til at
bevæges, at engagere os og at skabe ny og
bedre sygepleje.

Det Sygeplejeetiske Råd arbejder for, at eti-
ske temaer og dilemmaer i sygeplejen doku-
menteres sådan, at de opleves af dem, som
hører eller læser teksten. Der er derfor god
grund til, at sygeplejersker også udtrykker
sig på andre måder end i elektroniske
patientjournaler. Vi må dokumentere i
medier, hvor mennesket og omsorgen vises
og debatteres.

Referencer:
Benner P. & Wrubel J. The Primacy of
Caring. Stress and Coping in Health and
Illness. Menlo Park, California.
Addison-Wesley Publishing Company 1989.

Eriksson, Katie, Nordman, Tina et al.
(1999). Den trojanska hästen: evidensbaseret
vårdande och vårdarbete ur ett vårdveten-
skapligt perspektiv.Vasa, Institutionen för
vårdvetenskap, Åbo Akademi, Samhälls-
och vårdvetenskabliga.

Eriksson, Katie (1996). Om dokumentation -
väd den är och väd den inte är. I: Dahlberg,
Karin (red.). Konsten att dokumentera om-
vårdnad. Lund, Studentlitteratur, s. 9-13.

Laustsen, Sussie, Krøll, Vibeke et al. (2002)
Sygeplejefaglig klaringsrapport: grundlag og
metode for måling, dokumentation og forbe-
dring af sygeplejefaglig kvalitet (1. udg., 1.
opl.). København, Dansk Sygeplejeråd.

18

H:\DSRs-Sekretariatet\DSER\beretning\04-24.vp
21. april 2004 14:29:41

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



Lomborg, Kirsten (1997). Livsytringer og
etik. Tidsskrift for Sygeplejersker, 1997, nr.
46, s. 32-39.

Mark, Edith (2003, a). En fortælling om
drengen Jonas. Et studie i sygeplejerskens
muligheder for at dokumentere sygepleje ud
fra en fænomenologisk-hermeneutisk vinkel.
Tidsskrift for Sygeplejeforskning, årg. 19,
nr. 3, s. 22-34.

Mark, Edith (2003, b). Hvor er etikken?
Synspunkt. Tidsskrift for Sygeplejersker,
2003, nr. 8, s. 16.

Martinsen, Kari (1990). Moralsk praksis og
dokumentasjon i praktisk sykepleie.
I: Jensen, Torben K., Jensen, Lars Ulrik et
al. (red.). Grundlagsproblemer i sygeplejen:
etik, videnskabsteori, ledelse & samfund.
Århus, Philosophia, s. 58-84.

Martinsen, Kari (1991). Under kjærlig forsk-
ning. Fenomenologiens åpning for den levde
erfaring i sygepleien, hendes tiltrædelses-
forelæsning som lektor ved Sygeplejerske-
højskolen, Perspektiv, tillægget til Tidsskrift
for Sygeplejersker, 1991, nr. 36, s. 4-15.

Nortvedt, Per (2000). Vitenskap, sansning
og fenomenologi - analyse og kritikk av
Kari Martinsens teorier. Norsk Tidsskrift for
Sykepleieforskning, nr. 1, s. 19-36.

3.4 Autonomi - Patientens selvbestem-
melse eller sygeplejerskens ansvars-
forflygtigelse?

Forfattet af medlem af Det Sygeplejeetiske
Råd Charlotte Delmar

Den enes ret er den andens pligt. Så enkelt er
det at skrive, men forholdet mellem juraen og
pligtetikken, som udtrykkes gennem De Syge-
plejeetiske Retningslinier, er ikke så ligetil.
Det er spændingsfeltet mellem det legale og
det etiske, der her er på spil. Det er denne pro-
blematik, som jeg her vil løfte en flig af.

Med lov nr. 482 af 1. juli 1998 om patienters
retsstilling er der fastlagt en samlet lovgiv-
ning, der regulerer de grundlæggende og
generelle principper for den enkelte patients
selvbestemmelse og retssikkerhed i forhold
til sundhedsvæsenet i forbindelse med
undersøgelse, behandling og pleje. Lovens
formål er at medvirke til at sikre, at patienters
værdighed, integritet og selvbestemmelsesret
respekteres og at understøtte tillids- og fortro-
lighedsforholdet mellem patienterne og sund-
hedsvæsenet/de forskellige personalegrupper
(www.sundhedsstyrelsen.dk/tilsyn)

Således kan juraen medvirke til at varetage
såvel det samfundsmoralske som sygeplejer-
skens moralske ansvar i forhold til de men-
nesker, der har behov for sygepleje. Men
juraen og loven opstiller kun mindstekrav,
som i enhver situation skal tolkes ind i en
moralsk kontekst. Hvad skal sygeplejersken
gøre, når patientens selvbestemmelsesret
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kommer i konflikt med respekt for patien-
tens værdighed og integritet?  Er det således,
at pligten til at hjælpe altid må vige for pati-
entens selvbestemmelsesret? Kunne man
forestille sig, at sygeplejersken af og til står i
situationer, hvor det kan være vanskeligt at
finde ud af, om patienten har forstået konse-
kvenserne af sit valg? Hvornår er det det ret-
te tidspunkt for en balanceret afvejning
mellem pligt til at hjælpe og respekt for pati-
entens selvbestemmelsesret?

Jeg skal ikke i dette essay forsøge at besvare
sådanne store spørgsmål, men alene anslå
nogle antaster til en debat blandt sygeplejer-
sker og gerne andre sundhedsprofessionelle.

Angsten for at blive afhængig af andres
hjælp og dermed være til ulejlighed er
grundlæggende funderet i det menneskesyn,
som præger vort liberalistiske, individorien-
terede samfund (Eriksen 2003, Wyller 2001,
Bauman 2000, Delmar 1999). Værdighed,
og det at blive respekteret som menneske, er
tæt knyttet til det at kunne klare sig selv og
være uafhængig af andres hjælp. Hvis dette
ikke er tilfældet, foreligger der en mulighed
for, at det enkelte menneske fyldes af util-
strækkelighed, skyld og skam.

Selvstændighed, selvbestemmelse og det at
tage ansvar for eget liv, er i vores samfund
og rets- og sundhedsvæsen således et domi-
nerende værdisyn. På mange måder er det
også et livgivende værdisyn, hvor sygeple-
jersken hele tiden skal passe på ikke at op-
træde formynderisk ved at overtage for

meget for patienten på en sådan måde, at pa-
tienten fratages ansvar og selvbestemmelse.
Patienten er myndig i egen tilværelse. Mit
spørgsmål er blot, om sygeplejersken altid
kan forvente at møde den uafhængige og
selvforvaltende patient, der kan tage den for
ham eller hende klogeste beslutning om sit
liv? For hvad vil det egentlig sige at være
uafhængig, selvbestemmende og selvforval-
tende, når man er syg? Ved forskerne i sund-
hedsvæsenet i bund og grund noget om det?
Ved de kliniske sygeplejersker og øvrige
sundhedsprofessionelle, hvad det vil sige?
Kunne man forestille sig, at den selvforval-
tende patient alligevel ikke føler sig som
herre over eget liv, fordi usikkerheden på
egen situations foranderlighed lurer lige om
hjørnet, eller fordi det at blive syg ryster ens
identitet? Jeg stiller disse spørgsmål, fordi
jeg desværre alt for mange gange har set, at
vigtige beslutninger udlægges som en vifte
af informative pleje- og behandlingsvalgmu-
ligheder for patienten, hvorefter det overla-
des til patientens eget ansvar at vælge godt
og rigtigt (Delmar, 1999). Når sådanne situ-
ationer opstår, er uafhængighed, selvbestem-
melse og selvforvaltning blevet så styrende,
at det kan udmønte sig til den sundhedspro-
fessionelles flugt fra sit faglige ansvar.

Lad mig eksemplificere:

Som pårørende til min nu afdøde svigerfar
kom jeg en søndag eftermiddag på et besøg
på plejehjemmet. Min svigerfar havde kræft
med metastaser, angiveligt metastaser til
hjernen. Han var netop fra sygehusets side
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sat i kontinuerlig morfintabletbehandling.
Min svigerfar havde aldrig været meget for
at tage medicin, ja tidligere undgik han det,
så vidt det var muligt, men nu havde han be-
hov for lindring af smerterne. Ved mit besøg
opdagede jeg tilfældigt, at der i hans aske-
bæger lå fire morfintabletter og flød mellem
cigaretter og skod. Jeg spurgte, hvad det var
og fik svaret, at han jo ikke havde ondt, når
sygeplejersken kom med medicinen. Jeg for-
søgte, så godt jeg kunne som pårørende at
fortælle ham vigtigheden af, at den medicin
skulle tages kontinuerligt, hvis den skulle
hjælpe ham – og det skulle den jo, for
kræftsmerter er uudholdelige. Mon han for-
stod betydningen af, hvad jeg sagde?

På vej ud mødte jeg den ansvarshavende syge-
plejerske og gjorde hende opmærksom på pro-
blemet. Hun svarede: Ja, Delmar er jo ikke
meget for at tage medicin, men vi kan jo ikke
bestemme over ham. Han skal selv bestemme.

I sådanne situationer har det individualiserede
og subjektive menneske- og livssyn fortrængt
det relationelle menneskesyn, som er funda-
mentet for at hjælpe på en sådan måde, at pa-
tienten bevarer sin værdighed og integritet.

Selvbestemmelsens ukrænkelighed, som en
livgivende værdi og som en integreret del af
det at være menneske i vor kultur og sam-
fund, kan kun respekteres på en værdig måde,
hvis sygeplejerskens værdisyn er forankret i
et relationelt menneskesyn. Et relationelt
menneskesyn besinder sig på de menings-
sammenhænge og givne menneskelige og na-

turlige afhængighedsforhold, der er i verden.
Med et relationelt menneskesyn er der ingen
modsætning mellem afhængighed og selvbe-
stemmelse. Men det er i mødet, at sygeplejer-
sken i den konkrete situation kvalificerer sin
sanselige opmærksomhed og rettethed mod
patienten. Og under hensyntagen til patien-
tens svækkelse, kræfter, livsmod og sygdom-
mens indvirken på hele personen ikke
krænker patientens værdighed og integritet.
De Sygeplejeetiske Retningslinier er tænkt
som en påmindelse om denne etiske omtanke
før, under og efter handlinger. De Sygepleje-
etiske Retningslinier er vejledende, når den
etiske udfordring i en konkret situation bliver
uigennemskuelig, svær og kompliceret.

At kunne håndtere forholdet mellem jura og
etik kræver fagligt skøn, kritisk stillingta-
gen, mod og omtanke.

Referencer:
Bauman, Zygmunt (2000). Savnet felles-
skap. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Delmar, Charlotte (1999). Tillid & Magt – en
moralsk udfordring. København: Munksgaard.

Eriksen, Cecilie, red. (2003). Det menings-
fulde liv. Århus: Århus Universitetsforlag.

Wyller, Trygve, red. (2001). Skam – Per-
spektiver på skam, ære og skamløshet i det
moderne. Bergen: Fagbokforlaget

Lov nr. 482 af 1. juli 1998 om patienters
retsstilling.
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4. Henvendelser fra sygeplejersker

Det Sygeplejeetiske Råd har i 2003 modtaget tre henvendelser fra sygeplejersker, der har gi-
vet anledning til sagsbehandling i Rådet

Rådets kendskab til de sygeplejeetiske pro-
blemstillinger, der optager sygeplejersker i
praksis, er fortsat baseret på medlemmernes
forskellige arbejdsfelter, deltagelse i fore-
drags- og undervisningsaktiviteter, telefoni-
ske henvendelser til sekretæren og skriftlige
henvendelser fra sygeplejersker med ønske
om, at Rådet foretager en egentlig sagsbe-
handling.

Det Sygeplejeetiske Råd har igennem de
sidste år oplevet en nedgang i de skriftlige
henvendelser fra sygeplejersker. Derimod er
der en stigning i telefonhenvendelserne.

Rådet har diskuteret situationen og er be-
vidst om, at sygeplejersker fortsat foretager
etiske valg i udførelsen af sygeplejen og
drøfter etiske spørgsmål i praksis. Rådets
vurdering er, at mange problemstillinger lø-
ses lokalt, spørgsmålet er, hvordan sygeple-
jerskerne vælger at komme videre med de
uløste problemstillinger, og hvordan de kan
bruge Rådets ekspertise til dette.

Det er svært konkret at sige, hvad årsagen til
de manglende henvendelser er. Det kan være
den forholdsvis lange sagsbehandlingstid
Rådet har, eller det kan skyldes, at sygeple-
jerskerne synes, det er nemmere at ringe i

stedet for at skrive. Rådet behandler dog
fortsat kun skriftlige henvendelser. Rådet vil
arbejde på at gøre det nemmere at henvende
sig online med spørgsmål om sygeplejeetik.

4.1 Sygeplejeetiske dilemmaer i forbin-
delse med mors-procedure

En personalegruppe drøftede arbejdsstedets
procedure i forbindelse med mors og de eti-
ske problemstillinger og dilemmaer, som sy-
geplejerskerne oplevede. Personalegruppen
forelagde problematikken for Det Sygepleje-
etiske Råd. De beskrevne problemstillinger
var især i forbindelse med tidspunktet for
lægelig konstatering af dødens indtræden.
Afdøde kunne ikke flyttes, istandgøres med
mere inden dette tidspunkt. Det medførte i
nogle tilfælde problemer i forbindelse med
de pårørendes ønske om at få afdøde udle-
veret, i andre tilfælde problemer i forbindel-
se med lugtgener.  Rådet drøftede problem-
stillingen og indhentede via personale-
gruppen hospitalets mors-procedure.

Den vedtagne procedure var, efter Det Syge-
plejeetiske Råds opfattelse, i overensstem-
melse med lovgivningen. Problemstillinger-
ne var af praktisk karakter, og Rådet
tilkendegav, at problemerne skal løses i et

22

H:\DSRs-Sekretariatet\DSER\beretning\04-24.vp
21. april 2004 14:10:54

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



tværfagligt samarbejde, hvor det i sidste in-
stans er en ledelsesmæssig opgave, at fast-
lægge procedure.

Det Sygeplejeetiske Råd foreslog sygeple-
jerskerne at beskrive for ledelsen, hvilke di-
lemmaer, de oplevede og i hvilke situationer
problemerne opstod. I den forbindelse måtte
de bede om en klar udmelding på, hvordan
de skal forholde sig i disse situationer, og
hvad de skal sige til de pårørende. Rådet fin-
der, at det er en sygeplejefaglig opgave at
yde omsorg for de pårørende, og at denne
ikke kan varetages optimalt med den nu-
værende praksis.

Det Sygeplejeetiske Råd mener, at det er po-
sitivt, at sygeplejerskerne i deres travle hver-
dag drøfter og løser de problemer, som
arbejdsstedets gældende praksis har for pati-
enter og pårørende.

4.2 Fototavle med billeder af personalet

Via en tillidsrepræsentant blev Det Sygeple-
jeetiske Råd spurgt om Rådets holdning til
ophængning af billeder af personale. Foto-
tavler med billeder af personalet var et ledel-
sesmæssigt krav, som personalet ikke
ønskede at honorere.

Ansatte har pligt til at efterkomme ledelses-
mæssige krav. Derfor foreslog Det Sygeple-
jeetiske Råd, at tillidsrepræsentanten drøf-
tede dette med Dansk Sygeplejeråd, som har
kompetencen på området.

Med hensyn til det etiske aspekt i henvendel-
sen tilkendegav Rådet, at det er Rådets vur-
dering, at spørgsmålet om ophængning af
billeder af sundhedsmæssigt personale med
deres for- og efternavn samt titel, kan være
med til at styrke tillids- og fortrolighedsfor-
holdet mellem patient/borger og sygeplejer-
ske. Det er Rådets opfattelse, at det er vigtigt
i ethvert pleje- og behandlingsforløb, at sikre
en god og gensidig kommunikation mellem
patient/borger, pårørende og sygeplejerske.

Sygeplejersken skal være institutionens an-
sigt udadtil, og vælger sygeplejersken at
være identitetsløs for eksempel ved kun at
præsentere sig ved fornavn, kan patientens/
borgerens magtesløshed øges over for insti-
tutionen. Rådet finder det vigtigt, at sygeple-
jersken kan identificeres.

Det Sygeplejeetiske Råd tilkendegav derfor,
at Rådet finder det vigtigt, at man på ar-
bejdspladsen med ledelse og medarbejdere
gennemdrøfter, hvad det er, man vil signa-
lere gennem en fototavle. Endvidere at man
afklarer, hvilke værdier der ligger til grund
for ønsket om en fototavle og for personalets
manglende lyst til at imødekomme dette.

4.3 Oplevet problemstilling i forbindelse
med anden etnisk oprindelse

Det Sygeplejeetiske Råd modtog allersidst
på året en henvendelse fra en sygepleje-
studerende, der oplevede racistiske bemærk-
ninger fra sin vejleder. Vi behandler denne
sag i 2004.
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5. Henvendelser fra Dansk Sygeplejeråd

Samarbejdet mellem Dansk Sygeplejeråd og Det Sygeplejeetiske Råd indebærer blandt andet
inddragelse af Det Sygeplejeetiske Råd i forbindelse med afgivelse af høringssvar

5.1 Ændring af straffeloven (omskæring
af kvinder)

Dansk Sygeplejeråd anmodede i januar 2003
Det Sygeplejeetiske Råd om bemærkninger
til de etiske aspekter i lovforslaget om om-
skæring af kvinder. Rådet havde en række
bemærkninger til den bagvedliggende pro-
blemstilling i lovforslaget, som omhandler
et kontroversielt og følelsesladet emne.
Samtidig mener Rådet, at det er vigtigt, at
debatten nuanceres, og at problemstillingen
ses i en sammenhæng, hvor også elementer
som tillid og forebyggelse inddrages.

Problematikken er omtalt i årsberetningen
for 2002.

Høringssvaret kan ses på
http://www.dsr.dk/dser

5.2 Udtalelse til Dansk Sygeplejeråd om
”IMIA Code of Ethics for Health
Professionals”

Dansk Sygeplejeråd anmodede i januar 2003
Det Sygeplejeetiske Råd om en tilkendegi-
velse af om etiske retningslinier for persona-
le, der håndterer sundhedsinformation, er
relevante at indføre i Danmark. Retningsli-

nierne er udarbejdet af International Medical
Information Association (IMIA).

Rådet drøftede retningslinierne og konklu-
derede, at disse er relevante, men ikke for
sygeplejersker i Danmark. Baggrunden for
denne holdning er, at området for sygeple-
jersker i Danmark allerede er reguleret på
mange forskellige måder. De Sygepleje-
etiske Retningslinier, ICN’s Code of Ethics
for Nurses og en række love, der regulerer
området.

5.3 Ændring af lov om kunstig befrugt-
ning

Dansk Sygeplejeråd anmodede i marts 2003
Det Sygeplejeetiske Råd om bemærkninger
til de etiske aspekter i lovforslag vedrørende
muligheden for at forske på embryonale
stamceller med det formål at udvikle nye be-
handlinger til menneskelig sygdom. Samti-
dig blev det varslet, at man agter at sikre, at
lov om kunstig befrugtning senere gøres til
genstand for en samlet debat i Folketinget.

Høringsudtalelsen kan ses på
http://www.dsr.dk/dser
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5.4 Bedømmelsesudvalget for sygeple-
jerskeprisen

Dansk Sygeplejeråd anmodede i marts 2003
Det Sygeplejeetiske Råd om at udpege en
repræsentant til bedømmelsesudvalget ved-
rørende uddeling af en sygeplejerskepris.
Rådets formand, sygeplejelærer Hanne F.
Mortensen blev udpeget.

5.5 Rapport: ”Fosterdiagnostik og
risikovurdering”

Dansk Sygeplejeråd anmodede i maj 2003
Det Sygeplejeetiske Råd om bemærkninger
til rapporten om fosterdiagnostik og risiko-
vurdering.

Rådet tilkendegav, at det var både relevant
og velkomment, at der bliver foreslået æn-
dringer. Som udgangspunkt fandt Rådet det
sympatisk, at rapportens intention er at styr-
ke de gravides forudsætninger for at træffe
et informeret valg, således at hensynet til
kvindens autonomi og integritet vægtes og
styrkes. Rapporten bygger i høj grad på en
”sige til” model – et informeret valg. Rådet
fandt, som udgangspunkt, dette som en god
løsning, men påpegede samtidig vigtigheden
af en række forhold for at styrke valget her-
under udarbejdelse af informationsmateriale
og kursus- og efteruddannelsestilbud.

Høringsudtalelsen kan ses på
http://www.dsr.dk/dser

5.6 Etiske retningslinier for sygepleje-
forskning i Norden

Det Sygeplejeetiske Råd har på opfordring
fra Dansk Sygeplejeråd udpeget tidligere
medlem af Rådet Helle Stryhn til arbejds-
gruppen vedrørende revision af de ”Etiske
retningslinier for sygeplejeforskning i
Norden.” Arbejdsgruppen er nedsat af
Sygeplejerskernes Samarbejde i Norden
(SSN), som har udarbejdet retningslinierne.
Arbejdsgruppen er omtalt i årsberetning
2002.

Arbejdsgruppen har i år 2003 afsluttet arbej-
det og er fremkommet med forslag til revi-
sion. Forslaget er af Dansk Sygeplejeråd
sendt i høring i Danmark, blandt andet til
Det Sygeplejeetiske Råd.

Det Sygeplejeetiske Råd tilkendegav, at
Rådet er meget positivt over for forslaget,
og at det forholder sig til en række vigtige
elementer.

Høringsrunden blev afsluttet i 2003, og for-
slaget til revision er endeligt vedtaget.

De etiske retningslinier for sygeplejeforsk-
ning i Norden kan ses på Vård i Nordens
hjemmeside: www.vardinorden.org
og på SSN’s hjemmeside: www.ssn-nnf.org.
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5.7 Forslag til rammeafgørelse om fore-
byggelse af og kontrol med handel af
menneskelige organer og menneske-
ligt væv

Dansk Sygeplejeråd anmodede i juli 2003
Det Sygeplejeetiske Råd om bemærkninger
til forslaget til rammeafgørelse.

Det Sygeplejeetiske Råd udtalte, at Rådet
kunne støtte, at den danske lovgivning æn-
dres blandt andet således, at sygehusperso-
nalets efterfølgende medvirken gøres straf-
bar. Dette dog under forudsætning af, at
efterfølgende medvirken er foretaget med
fuld viden om den tidligere ulovlige handel.

Høringsudtalelsen kan ses på
http://www.dsr.dk/dser

5.8 Rapport fra arbejdsgruppen ved-
rørende genmodificerede og klonede
dyr

Dansk Sygeplejeråd anmodede i november
2003 Det Sygeplejeetiske Råd om kommen-
tarer til rapporten. Rådet mente overordnet,
at rapporten gav en meget oplysende beskri-
velse af området, som dette ser ud i dag.
Endvidere, at Rådet var enig i konklusionen
om, at der er behov for at fastsætte mere
specifikke regler på området. Det Sygepleje-
etiske Råd mente endvidere, at det er væ-
sentligt at anlægge et proportionalitets-
princip som udgangspunkt for, hvornår det
skal kunne tillades at anvende bioteknologi
på dyr. Endvidere, at muligheden for tilla-

delse skal begrænses til forskning i forhold
til sygdom og forebyggelse. Det er Rådets
holdning, at loven bør anvendes restriktivt
ved tildeling af tilladelse til anvendelse af
genteknologi på dyr.

Høringsudtalelsen kan ses på
http://www.dsr.dk/dser

5.9 Udtalelse om vejledning om palliativ
behandling i almen praksis

Dansk Sygeplejeråd anmodede Det Sygeple-
jeetiske Råd om blandt sine medlemmer at
finde et medlem, der ville udtale sig om en
ny klinisk vejledning, som Dansk selskab
for almen medicin havde under udarbejdel-
se. Vejledningen om palliativ behandling i
almen praksis og lokalområdet er i decem-
ber 2003 kommenteret af Birthe Wernberg-
Møller.

Det blev tilkendegivet, at det var relevant og
velkomment, at der nu bliver udarbejdet en
vejledning om palliativ behandling. Materia-
let virker grundigt gennembearbejdet og er
meget omfattende. Der er i materialet givet
gode forklaringer og begrundelser for de
valg, der kan træffes. Afsnittene om symp-
tombehandling og medicinsk behandling er
meget fine. Især er det vigtigt, at menneske-
synet om det hele menneske også afspejles i
disse afsnit og hele tiden har ønsket om pati-
entens livskvalitet og mindst mulig belast-
ning i centrum.
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Det er væsentligt, at afsnittet om palliativ
sedering er så grundigt bearbejdet, da det er
vigtigt, at sundhedspersonalet er helt trygge
ved, at forudsætningerne er i orden og de
handler på lovens grund, når de medvirker i
den medikamentelle behandling i de sidste
døgn.

Høringssvaret kan ses på
http://www.dsr.dk/dser

5.10 Deltagelse i arbejdsgruppe om
sygeplejefagligt ansvar

Formanden for Det Sygeplejeetiske Råd har
deltaget i arbejdsgruppen vedrørende syge-
plejefagligt ansvar. Gruppen er nedsat af
Dansk Sygeplejeråd og har afholdt ét møde i
2003.
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6. Henvendelser fra andre

6.1 Ændring af lov om patienters rets-
stilling

Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmode-
de i juli 2003 Det Sygeplejeetiske Råd om
bemærkninger til udkast til ændring af lov
om patienters retsstilling. Lovforslaget er
udarbejdet med baggrund i betænkning
1414, redegørelse om biobanker. Det Syge-
plejeetiske Råds udtalelse vedrørende denne
redegørelse er omtalt i årsberetning 2002.

Lovforslaget omhandler brug af afgivet bio-
logisk materiale og spørgsmålet om dette
kun må anvendes til behandling af den på-
gældende. Det spørgsmål, som Det Sygeple-
jeetiske Råd valgte at have fokus på, er
spørgsmålet om den enkeltes selvbestem-
melsesret – må ens afgivne biologiske ma-
teriale bruges til ikke behandlingsrelaterede
formål, uden at man selv positivt har sagt ja
til dette?

I lovforslaget arbejdes der med en ”sige fra
løsning”, hvilket vil sige, at patienterne skal
sige fra, og ikke positivt skal sige ja. Det
Sygeplejeetiske Råd mener, at der er stor
forskel på disse to metoder og ser det som
en forringelse af individbeskyttelsen og
selvbestemmelsesretten, at der vælges en
”sige fra” model. Rådet anbefalede derfor, at
der skal være et informeret samtykke.

Høringsudtalelsen kan ses på
http://www.dsr.dk/dser

6.2 Sygeplejefaglig dokumentation

Arbejdsgruppen vedrørende sygeplejefaglig
dokumentation sendte i august 2003 forslag
til retningslinier for føring og opbevaring af
sygeplejejournaler til Det Sygeplejeetiske
Råd for eventuelle kommentarer.

Rådet mener, at det er et godt initiativ at ud-
arbejde fælles retningslinier på området
samt, at det er hensigtsmæssigt med en lov-
givning på området, der pålægger alle syge-
plejersker journalføringspligt i lighed med
andre autoriserede sundhedspersoner eksem-
pelvis jordemødre.

Det Sygeplejeetiske Råd havde en række
generelle betragtninger og specifikke be-
mærkninger til forslaget, som kan ses på
http://www.dsr.dk/dser

Retningslinierne er efterfølgende blevet
færdiggjort og kan ses på Dansk Sygepleje-
råds hjemmeside.

6.3 Sygeplejerskens rolle i forbindelse
med patienters brug af euforiseren-
de stoffer

Det Sygeplejeetiske Råd modtog i maj 2003
en henvendelse om sygeplejerskers holdning
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til patienters indtagelse af euforiserede stof-
fer hash/marihuana på et hospital. Henven-
delsen kom fra en person med anden faglig
baggrund end sygeplejerske. Spørgsmålet
var opstået i en drøftelse med en sygeplejer-
ske, som gav udtryk for, at man for at lindre
smerte/forbedre livskvalitet kunne tillade
brug af euforiserende stoffer på et hospital
uden lægelig ordination.

Spørgsmålet var derefter, om Det Sygepleje-
etiske Råd mente, at lovgivningen kunne til-
sidesættes ud fra etiske hensyn.

Det Sygeplejeetiske Råd tilkendegav, at lov-
givningen ikke kan tilsidesættes.

Samtidig mener Rådet, at sygeplejersker til
enhver tid har pligt til at holde sig fagligt
ajour, for eksempel, hvad siger faglitteratu-
ren om anvendelse af euforiserende stoffer
med henblik på at lindre smerte/forbedre
livskvalitet for patienter. Sygeplejersker har
ligeledes forpligtigelse til at udvikle og for-
bedre kvaliteten af sygeplejen. De Sygeple-
jeetiske Retningslinier nr. 2 og 3.

Det Sygeplejeetiske Råd drøftede, om Rådet
ville tage denne problemstillingen op ad
egen drift, men besluttede p.t. ikke at priori-
tere dette.

Rådet tilkendegav over for spørgeren, at sy-
geplejerskerne ville blive informeret om
Rådets holdning til spørgsmålet via årsberet-
ningen.
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7. Emner/problemstillinger behandlet i
Det Sygeplejeetiske Råd

7.1 Eutanasi

Det Sygeplejeetiske Råd har i år 2003 aktivt
deltaget i debatten om palliativ pleje, herun-
der kendskabet til de muligheder, der ligger
inden for lovens rammer og den fortsatte ar-
gumentation imod legaliseringen af aktiv
dødshjælp.

Det Sygeplejeetiske Råds deltagelse i debat-
ten har blandt andet betydet, at formanden
deltog med et oplæg på Det Etiske Råds de-
batdag om eutanasi på Christiansborg den
13. november 2003. Formandens indlæg
blev efterfølgende bragt i Tidsskrift for
Sygeplejersker nr. 48/2003 i let omskreven
form under overskriften ”Dødshjælp eller
hjælp til at leve.”

Øvrige meningstilkendegivelser om dette
område:

Tidsskrift for Sygeplejersker nr. 45/2002:
Synspunkt: “ Styrk den palliative pleje” af
Hanne F. Mortensen

Tidsskrift for Sygeplejersker nr. 28/2003:
”Ikke alle sygeplejersker surfer på nettet”
af Hanne F. Mortensen.

7.2 Narkose til hjernedøde

Det Sygeplejeetiske Råd anmodede i 2001
Sundhedsstyrelsen om at belyse spørgsmålet
om narkose til hjernedøde set i relation til
dansk lovgivning. Baggrunden for Rådets
anmodning var dels omtale i dansk presse
dels en artikel i fagbladet Anastesia.

I juli 2003 modtog Det Sygeplejeetiske Råd
endeligt svar fra Sundhedsstyrelsen. Svaret
blev givet i form af fremsendelse af Sund-
hedsministeriets svar på spørgsmål i Folke-
tinget S 3609 fra år 2000. Det fremgår af
besvarelsen, at den artikel i dansk presse,
som var med til at danne baggrund for Det
Sygeplejeetiske Råds henvendelse, ikke gav
anledning til at overveje ændringer i den
danske praksis på området.

Det Sygeplejeetiske Råd drøftede svaret fra
Sundhedsstyrelsen og fastholdt ønsket om et
konkret svar på, om der benyttes smertestil-
lende medicin i forbindelse med udtagelse af
organer fra hjernedøde i Danmark.

I oktober 2003 modtog Rådet svar på denne
forespørgsel. Sundhedsstyrelsen konkluderer
i svaret, at det er sandsynligt, at alle danske
organdonorer får smertestillende og relak-
serende medicin i forbindelse med organud-
tagning.
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På denne baggrund besluttede Rådet at af-
slutte sagen. Det Sygeplejeetiske Råd har
takket Sundhedsstyrelsen for svaret og sam-
tidig påpeget, at det er vigtigt, at der er ret-
ningslinier på området, som er kendt på de
enkelte behandlingssteder, og at det er Sund-
hedsstyrelsens opgave at sikre dette.

7.3 Uopfordret henvendelse til Sund-
hedsstyrelsen om udbredelse af
kendskabet til vejledninger med
mere

Det Sygeplejeetiske Råd erfarede i begyn-
delse af året, at Sundhedsstyrelsen havde ud-
sendt ”Vejledning i medikamentiel
palliation.” Efterfølgende rettede Det Syge-
plejeetiske Råd henvendelse til Sundheds-
styrelsen og opfordrede til at udbrede kend-
skabet til denne vejledning ikke blot til
læger, men også til de personalegrupper, der
til dagligt kommer hos de døende, heriblandt
sygeplejersker og andet pleje- og terapeut-
personale.

Sundhedsstyrelsen oplyste i marts, at man
ikke havde særlige muligheder for at udbre-
de kendskabet til vejledningen i øvrigt og
henviste til, at denne er optaget i Ugeskrift
for Læger og er tilgængelig på Sundheds-
styrelsens hjemmeside.

Det Sygeplejeetiske Råd svarede i april
Sundhedsstyrelsen og tilkendegav, at det
fortsat var Det Sygeplejeetiske Råds hold-
ning, at der er tale om en tværfaglig indsats,
og at det er beklageligt, at Sundhedsstyrel-

sen ikke ser sig i stand til at udbrede kend-
skabet til alle implicerede faggrupper. Sund-
hedsstyrelsen blev kraftigt opfordret til, at
der i forbindelse med fremtidige vejlednin-
ger meget specifikt blev taget højde for, om
materialet har tværfaglig relevans og ud fra
dette målrette informationsindsatsen brede-
re, således at samtlige relevante faggrupper
nås.

Samtidig blev der fremsendt et eksemplar af
vejledningen til Tidsskrift for Sygeplejer-
sker med opfordring til at omtale vejlednin-
gen.

Efterfølgende blev Det Sygeplejeetiske Råd
i efteråret telefonisk kontaktet af Sundheds-
ministeriets informationsafdeling med for-
slag om, at Dansk Sygeplejeråd via sit
mailnetværk kunne formidle orientering om
Sundhedsstyrelsens hjemmeside og nyheds-
brev. Det Sygeplejeetiske Råd videresendte
henvendelsen til Dansk Sygeplejeråd.

7.4 Fokus på Det Sygeplejeetiske Råds
kommunikation med omverdenen

Det Sygeplejeetiske Råd tog i 2003 hul på
en intern proces, som skal fremme synlig-
gørelse af tilkendegivelser. En kommunika-
tionsmedarbejder fra Dansk Sygeplejeråd
deltog på et af de første møder i 2003 med et
oplæg. Essensen af oplægget var, at med-
lemmerne af Det Sygeplejeetiske Råd samlet
besidder kompetencer, der er relevante for
samfundsdebatten og beskæftiger sig med
områder, der ofte har offentlig interesse, og
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som jævnligt popper op. Det er derfor vig-
tigt at vurdere, hvornår og hvordan samar-
bejdet med pressen fungerer.

Der er internt arbejdet videre med kommu-
nikationsspørgsmålet og p.t. arbejdes kon-
kret på at opdatere og udvikle Det
Sygeplejeetiske Råds hjemmeside.
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8. Artikler med mere skrevet af medlemmer af
Det Sygeplejeetiske Råd

8.1 Bidrag til bog: ”Sygeplejens vilkår”

Der er i 2003 udkommet en bog med titlen:
”Sygeplejens vilkår”, hvor formanden har
bidraget med et kapitel om sygeplejens vil-
kår – den etiske vinkel

In: Sygeplejens vilkår i det Danske sund-
hedsvæsen – en debatbog.
Dorthe Boe Danbjørg (red.)
Nyt Nordisk Forlag
Arnold Busck 2003.

8.2 Artikel: ”Etiske overvejelser vedr.
anvendelse af empiriske data”

Hanne F. Mortensen. Uddannelsesnyt – Fag-
lig Sammenslutning af undervisende syge-
plejersker nr. 4, 14. årgang. December 2003,
s. 19-22: Etiske overvejelser vedr. anvendel-
se af empiriske data.

8.3 ”En fortælling om drengen Jonas”

Mark, Edith (2003, a). En fortælling om
drengen Jonas. Et studie i sygeplejerskens
muligheder for at dokumentere sygepleje ud
fra en fænomenologisk-hermeneutisk vinkel.
Tidsskrift for Sygeplejeforskning, årg. 19,
nr. 3, s. 22-34.

8.4 Synspunkt: ”Hvor er Etikken?”

Mark, Edith (2003, b). Synspunkt: ”Hvor er
etikken?” Tidsskrift for Sygeplejersker, årg.
2003, nr. 8, s. 16.

8.5 ”Visioner eller desillusioner for
fremtidens psykiatriske sygepleje”

Mark, Edith (2003, c). Visioner eller desillu-
sioner for fremtidens psykiatriske sygepleje.
Oraklet, blad for Faglig Sammenslutning for
sygeplejersker beskæftiget med psykiatrisk
sygepleje, årg. 11, nr. 4, s. 28-31.

8.6 Artikel: ”Stressede sygeplejersker –
etisk synsvinkel”

Birthe Wernberg-Møller (2003) Stressede
sygeplejersker – etisk vinkel. FS6 blad:
Primær focus nr. 4 - 4. kvartal 2003.

8.7 Sygeplejekulturens indflydelse på
omstillingsprocesser

Charlotte Delmar: Bidrag til bog - med et
etisk perspektiv: Sygeplejekulturens indfly-
delse på omstillingsprocesser. I: Hertz
Jesper, Bente Scharff-Smith og Else Zæll
(red.). Organisering og ledelse af sygeple-
jen. København. Nyt Nordisk Forlag Arnold
Busck 2003, s. 115-124 (lærebog).
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9. Nordisk Samarbejde

9.1 Planlægning af nordisk møde

Det Sygeplejeetiske Råd modtog i foråret
2003 en henvendelse fra Fagligt Etisk Råd i
Norge, hvor de foreslog et nordisk møde i
Norge februar 2004.

Det Sygeplejeetiske Råd tilkendegav, at
Rådet meget gerne ville deltage i et nordisk
møde, samt at der ønskes fokus på:

1. Patientrettigheder, herunder frit valg
kulturen

2. Fokus på psykiatrisk sygepleje

3. Aktiv dødshjælp - retten til selvbe-
stemmelse - også på dette område.
Herunder spørgsmålene, hvordan
håndteres lidelsen både af patienter,
pårørende og personale.

34
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10. Internationalt samarbejde

10.1 Henvendelse til the Standing
Committee of Nurses of the EU
(PCN)

Det Sygeplejeetiske Råd opfordrede i 2002
PCN til at oprette en hjemmeside, hvor der
påføres oplysninger om arbejdet med syge-
plejeetikken i de enkelte medlemslande. Se
Rådets årsberetning 2002.

Rådet har i år 2003 rykket PCN om en tilba-
gemelding på forespørgslen.
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11. Det Sygeplejeetiske Råds deltagelse på Dansk
Sygeplejeråds fagdag

11.1 Dansk Sygeplejeråds fagdag

Det Sygeplejeetiske Råd deltog i Dansk
Sygeplejeråds fagdag den 17.11.2003, hvor
Rådet havde en stand. Her fremvistes det
nye forslag til sygeplejeetiske retningslinier
dels på PowerPoint og dels i pjeceform.
Desuden var en stor gruppe af Det Sygeple-
jeetiske Råds medlemmer til stede, hvilket
betød, at der var mulighed for mundtligt at
tilkendegive sin mening om forslaget og
indgå i dialog om disse. Med stort udbytte
for Rådets videre arbejde.
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12. Internt i Det Sygeplejeetiske Råd

12.1 Møder i Det Sygeplejeetiske Råd

I det forløbne år har Det Sygeplejeetiske
Råd afholdt ni mødedage. Endvidere har
Rådets medlemmer holdt et to-dages semi-
nar på Vilvorde KursusCenter, hvor der blev
udarbejdet forslag til ajourføring af De
Sygeplejeetiske Retningslinier. Seminaret er
omtalt under punkt 2.

12.2 Det Sygeplejeetiske Råd på
Internettet

Det Sygeplejeetiske Råd fortsætter drøftel-
serne af, hvorledes Rådet kan gøre hjemme-
siden mere brugervenlig og oplysende og
derved i højere grad benytte hjemmesiden
som et medie, hvor Rådets synspunkter for-
midles til sygeplejersker og andre interes-
serede.

På hjemmesiden er der, ud over praktiske
oplysninger om Rådet og sammensætningen,
adgang til at se Rådets høringsudtalelser. Fra
og med år 2001 er det blevet muligt at læse
årsberetningerne på hjemmesiden.

Adgang til hjemmesiden er
http://www.dsr.dk/dser
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13. Fremtidige arbejdsopgaver

Det Sygeplejeetiske Råd vil i 2004 prioritere
opgaven med revision og opfølgning af De
Sygeplejeetiske Retningslinier. Det betyder,
at Rådet vil besøge alle amtskredse for at
debattere forslaget og indhente kommentarer
indtil medio februar. Herefter vil kommen-
tarerne så vidt muligt indarbejdes i det ende-
lige forslag, som forelægges Dansk
Sygeplejeråds kongres i uge 22, 2004. Efter-
følgende vil formidling af de nye retningsli-
nier prioriteres.

Etiske dilemmaer ved livets start og afslut-
ning vil fortsat have en høj prioritet i Det
Sygeplejeetiske Råds arbejde. Teknologien
gør, at stadig flere dilemmaer fremkommer.
Rådet vil arbejde med at synliggøre disse
dilemmaer samt medvirke til at skabe den
nødvendige debat.
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Bilag 1
Udkast til sygeplejeetiske retningslinier udarbejdet af
Det Sygeplejeetiske Råd 2003

Forslaget er sendt i høring efteråret 2003

Forord

Det Sygeplejeetiske Råd blev nedsat i 1990. Dette råd formulerede den 1. udgave af De Syge-
plejeetiske Retningslinier, som blev godkendt på Dansk Sygeplejeråds kongres i 1992.

Det Sygeplejeetiske Råd har nu vurderet, at den generelle udvikling i samfundet og specielt
inden for sygeplejen samt lovgivningen om patienters retsstilling har nødvendiggjort en revi-
sion af De Sygeplejeetiske Retningslinier. På denne baggrund har Det Sygeplejeetiske Råd i
2003 udarbejdet forslag til nye sygeplejeetiske retningslinier.

Disse forventes at blive debatteret i tiden op til og på Dansk Sygeplejeråds kongres maj 2004.

Baggrunden for revision af De Sygeplejeetiske Retningslinier

Sygeplejens udførelse og den enkelte sygeplejerskes arbejdsbetingelser er præget af det sam-
fund og den samtid, dette foregår i. Der sker en kontinuerlig faglig udvikling, nye teorier
kommer til og præger sygeplejerskers tanker, handlinger og sygeplejen.

Det Sygeplejeetiske Råd har derfor fundet, at tiden er inde til at formulere nye sygeplejeetiske
retningslinier. Det er vores intention, at retningslinierne kan medvirke til at:

• Fremme etiske diskussioner og overvejelser blandt sygeplejersker.

• Støtte sygeplejersker i situationer, hvor der skal træffes etiske valg.

• Fremme den gode dømmekraft med henblik på at udvikle den faglige kvalitet i sygeplejen.
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Udgangspunktet for De Sygeplejeetiske Retningslinier

Udgangspunktet for De Sygeplejeetiske Retningslinier er tillid til og respekt for det enkelte
menneske, samt overholdelse af de grundlæggende menneskerettigheder.1 Al sygepleje skal
ydes uden nogen form for diskriminering.

Sygeplejerskens virksomhedsområde er at udføre, formidle, lede og udvikle sygepleje.
Sygepleje omfatter såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, som be-
handlende, rehabiliterende og lindrende opgaver.2

Sygeplejerskens arbejde er rettet mod mennesker, der har behov for sygepleje.

I De Sygeplejeetiske Retningslinier benævnes alle modtagere af sygepleje som patienter.

Forudsætningen for at sygeplejersken kan tage et etisk ansvar er, at sygeplejersken er fagligt
velfunderet. Al sygepleje baseres på omhu og samvittighedsfuldhed, og udgangspunktet for
De Sygeplejeetiske Retningslinier bygger på, at den sygeplejefaglige viden er ajourført.

De Sygeplejeetiske Retningslinier tager udgangspunkt i gældende lovgivning og ICN’s etiske
kodeks for sygeplejersker.3

Anvendelse af De Sygeplejeetiske Retningslinier

De Sygeplejeetiske Retningslinier er vejledende og er formuleret ud fra de forskellige
sammenhænge, hvor en etisk stillingtagen er nødvendig.

Dette indebærer, at retningslinierne kan anvendes i situationer, hvor der er behov for:

• En påmindelse om etisk omtanke før, under og efter handlinger.
• En vejledning i situationer, der er præget af tvivl, valg eller dilemmaer.
• En synliggørelse af den gode relation mellem sygeplejersken og patienten og de pårørende.
• En synliggørelse af sygeplejerskens ansvar og rettigheder i forhold til sin ansættelse, sine

kolleger og i samfundsmæssige forhold.
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1 FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948)
2 Bekendtgørelse nr. 232 af 30.03.2001 om sygeplejerskeuddannelsen § 1, stk. 2, nr. 1
3 International Council of Nurses (ICN). Det første etiske kodeks for sygeplejersker blev godkendt i 1953 og er senest revideret i år 2000
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De Sygeplejeetiske Retningslinier er ikke prioriteret men af praktiske grunde nummereret.

1. Sygeplejersken og patienten og de pårørende

1.1 Sygeplejersken skal medvirke til at beskytte og bevare liv, til det er afsluttet.
Sygeplejersken skal medvirke til at lindre lidelse og bistå til en værdig død.
Sygeplejersken skal medvirke til, at udsigtsløs behandling4 afsluttes eller ikke påbegyndes.
Sygeplejersken må ikke medvirke til behandling, der alene har til hensigt at fremskynde
en patients død.

1.2 Sygeplejersken skal medvirke til, at patienten modtager og forstår den information, der
er nødvendig for at træffe egne valg. Information, der gives, skal være tilpasset den en-
kelte patients ønsker og behov samt patientens livssituation.

1.3 Sygeplejersken skal respektere patientens valg, herunder patientens ret til at fravælge
selvbestemmelsesretten.

1.4 Sygeplejersken skal arbejde for, at patienten bevarer sin værdighed og integritet.

1.5 Sygeplejersken skal beskytte patienten mod krænkende handlinger, også i situationer,
som indebærer brug af tvang, tilbageholdelse eller anden rettighedsbegrænsning.

1.6 Sygeplejersken skal, ved loyalitetskonflikter mellem ansættelsesstedets regler og praksis
og muligheden for at udføre forsvarlig sygepleje, arbejde for at varetage patientens tarv.

1.7 Sygeplejersken skal værne om fortrolige oplysninger om patienten.

1.8 Sygeplejersken skal vise respekt og omsorg for pårørende. Hvis der opstår interessekon-
flikt mellem patient og pårørende, skal patientens ønsker og behov altid prioriteres.

2. Sygeplejersken og professionen

2.1 Sygeplejersken skal medvirke til, at De Sygeplejeetiske Retningslinier inddrages i syge-
plejen.
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4 Lov nr. 482 af 1. juli 1998 om patienters retsstilling § 3. Ved behandling forstås i denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdoms-
behandling, genoptræning, sundhedsfaglig pleje og sundhedsfaglige forebyggelsestiltag over for den enkelte patient m.v.
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2.2 Sygeplejersken skal i sit arbejde erkende og vedkende sig det etiske, faglige og personli-
ge ansvar for egne vurderinger og handlinger.

2.3 Sygeplejersken skal i sit arbejde anvende fagligt skøn, kritisk stillingtagen, mod og omtanke.

2.4 Sygeplejersken skal varetage patientens sikkerhed i udøvelsen af sygeplejen.

2.5 Sygeplejersken skal bidrage til et godt arbejdsmiljø og støtte kolleger i vanskelige situationer.

2.6 Sygeplejersken skal i sit samarbejde med alle faggrupper udvise respekt. I tilfælde af
interessekonflikt, skal hensynet til patienten prioriteres.

2.7 Sygeplejersken skal til stadighed medvirke til at udvikle faget og værne om dets trovær-
dighed.

3. Sygeplejersken og samfundet

3.1 Sygeplejersken skal holde sig orienteret om den sociale- og sundhedspolitiske udvikling
og deltage i debatten herom.

3.2 Sygeplejersken skal arbejde for prioriteringer, der sikrer en retfærdig og hensigtsmæssig
ressourcefordeling, og som tilgodeser de grupper af patienter, der har størst behov for
sygepleje.

3.3 Sygeplejersken skal medvirke til at synliggøre de konsekvenser, de politiske prioriterin-
ger får for sygeplejen.

3.4 Sygeplejersken skal forholde sig kritisk til udviklingen inden for den bioteknologi og
sundhedsteknologi, som har konsekvenser for sygeplejen.

3.5 Sygeplejersken skal i sit arbejde tage et ansvar for at beskytte miljøet mod forurening og
undgå unødvendigt ressourceforbrug.

3.6 Sygeplejersken skal ved offentlig fremtræden være bevidst om, hvorvidt dette sker som
ansat, som fagperson eller som privatperson.

3.7 Sygeplejersken skal værne om fagets omdømme.
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Bilag 2
Oversigt over medlemmers foredrags- og
undervisningsaktiviteter i 2003

Dato Sted Arrangør Emne Målgruppe

06.01. Rigshospitalet Uddannelses-
afdelingen

Etik og etiske
dilemmaer

Operationsyge-
plejersker på efter-
uddannelse

22.02. Haslev Sygeplejestuderendes
Landssammenslutning

Oplæg om Etik og
aktiv dødshjælp/
Palliativ pleje

Sygepleje-
studerende

11.03. Københavns Amt Københavns
Amtskreds

Oplæg og debat om
etiske dilemmaer

Sygeplejersker

12.03. Herlev Kursusafdeling
Herlev

Etik og etiske
dilemmaer

Sygeplejersker,
der arbejder med
incontinens

18.03. Rigshospitalet Uddannelsesafdelin-
gen, Neonatalafdelin-
gen

Etik Sygeplejersker
inden for neonatal-
sygeplejen

01.04. Odense FS 8 Forskningsetik Sygeplejersker

07.04. Rigshospitalet Uddannelsesafdelin-
gen

Etik og etiske
dilemmaer i børne-
sygeplejen

Børnesygeplejer-
sker på efterud-
dannelser

06.05. Rigshospitalet Uddannelses-
afdelingen

Etik Tværfagligt perso-
nale inden for palli-
ativ pleje og
behandling
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14.05. Herlev Kursusafdelingen Etik og moral

Rettigheder og klage-
muligheder

Sygeplejersker på
stråleterapikursus

20.05. Hovedstadens
Amtskreds

Hovedstadens
Amtskreds

Etik og moral Sygeplejersker

02.06. Rigshospitalet Uddannelses-
afdelingen

Etik og etiske
dilemmaer

Operationssygeple-
jersker på efterud-
dannelse

04.09. Sct. Hans Hospital Efteruddannelses-
afdelingen

Etik i psykiatrisk
sygepleje

Psykiatriske
sygeplejersker

09.10. Frederiksberg
Hospital

Kursus- og udvik-
lingsafdeling

Kursus i etik Sygeplejersker

16.10. Vilvorde Dansk Socialrådgiver-
forening

Oplæg om arbejdet i
Det Sygeplejeetiske
Råd

Socialrådgivernes
Etiske Råd

23.10. Århus FS 27 Etiske dilemmaer i
forbindelse med gravi-
ditet og HIV-smittede

Sygeplejersker

10.11. Amager Amager Hospital Etik i praksis Sygeplejersker

13.11. Christiansborg Det Etiske Råd Dødshjælp eller hjælp
til at leve til man dør

Alle

19.11. Slagelse Sygeplejestuderendes
Landssammenslutning

Dødshjælp eller hjælp
til at leve til man dør

Sygeplejestuderen-
de

26.11. Vordingborg Storstrøms Amtskreds For meget forlangt -
om respektfuld om-
sorg

Sygeplejersker,
politikere, repræ-
sentanter fra pati-
entorganisationer
m.v.
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Bilag 3
Oversigt over medlemmers deltagelse i kongresser,
konferencer etc. i  2003

Dato Sted Arrangør Emne Deltagere

26.02. København Dansk Sygeplejeråd Sygeplejefagligt
ansvar

Sygeplejersker

20.03. København Amtsrådsforeningen Konference:

Tvang – hvor meget
og hvor lidt?

30.09. Middelfart Dansk Sygeplejeråd Konference om frem-
tidens sygepleje i
psykiatrien

Sygeplejersker

02.-03.10. Sorø FS 8 Landskursus Undervisende
sygeplejersker

13.11. København Det Etiske Råd Debatdag: Eutanasi –
lovliggørelse af drab
på begæring?

Alle

17.11. Odense Dansk Sygeplejeråd Fagdag Alle sygeplejer-
sker

29.11. København Foreningen for
palliativ indsats

Palliative scenarier Tværfaglige
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Bilag 4
De Sygeplejeetiske Retningslinier, vedtaget på Dansk
Sygeplejeråds kongres 1992

1. Sygeplejersken skal i sit arbejde udvise respekt for patientens egenværdi samt respektere
personens individuelle behov og valg.

2. Sygeplejersken skal i sit arbejde erkende og vedkende sig det faglige og personlige
ansvar, hun har for egne handlinger og vurderinger.

3. Sygeplejersken skal i sit arbejde sikre, at hendes faglige viden er ført ajour, og medvirke
til udvikling af faget.

4. Sygeplejersken skal i sit arbejde sikre patientens ret til værn om fortrolige oplysninger.

5. Sygeplejersken skal i sit arbejde vise respekt for kollegers arbejde og være til støtte i
faglige situationer.  Dette er ikke en hindring for at tage overtrædelser op, der vedrører
de fagetiske og kollegiale grundprincipper.

6. Sygeplejersken skal i sit arbejde medvirke til at fremme samarbejdet mellem forskellige
faggrupper.

7. Sygeplejersken skal i sit arbejde medvirke til og påvirke de sundhedspolitiske tiltag
sygeplejefagligt såvel i sundhedsvæsenet som tværsektorialt i samfundet.

8. Sygeplejersken skal medvirke til, at der i befolkningen er tillid og respekt om faget.
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Bilag 5
Vedtægter for Det Sygeplejeetiske Råd

§ 1.
Det Sygeplejeetiske Råd har som opgave:

• at overvåge og fremme sygeplejerskers faglige/etiske standard, samt

• at afgive udtalelser om faglige/etiske spørgsmål, som indbringes for Rådet af Dansk Syge-
plejeråds medlemmer eller Dansk Sygeplejeråd. Rådet kan herudover på eget initiativ tage
spørgsmål op til behandling og vurdering. Rådets udtalelser om enkeltmedlemmers tilside-
sættelse af De Sygeplejeetiske Retningslinier afgives til Dansk Sygeplejeråds hoved-
bestyrelse.

Stk. 2. Rådet kan ikke behandle sager, som i henhold til Dansk Sygeplejeråds love er henlagt
til afgørelse i et andet organ. Rådet afgør selv, om det kan behandle en forelagt sag. I tvivlstil-
fælde kan Rådet indhente udtalelse fra Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse herom.

Stk. 3. De Sygeplejeetiske Retningslinier fastsættes af Dansk Sygeplejeråds kongres efter ind-
stilling fra Rådet. 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 Sygeple-
jeråds amtskredse og hovedbestyrelsen. Kandidatanmeldelser skal være Dansk Sygeplejeråd i
hænde inden arbejdstids ophør på den sidste normale arbejdsdag i januar måned i lige år.

Stk. 2. Der foretages selvstændigt valg af formand.

Stk. 3. Medlemmer af Det Sygeplejeetiske Råd skal såvel virksomhedsmæssigt som geogra-
fisk være dækkende for Dansk Sygeplejeråd.
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Stk. 4. Ingen af Rådets medlemmer må beklæde andre tillidsposter i Dansk Sygeplejeråd eller
indtage tillidserhverv eller være ansat i stillinger, som vil kunne svække tilliden til Det Syge-
plejeetiske Råd.

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

Stk. 6. Ændringsforslag til hovedbestyrelsens indstilling kan fremsættes på baggrund af de
indkomne kandidatforslag af Dansk Sygeplejeråds amtskredse samt Det Sygeplejeetiske Råd
inden 01.04. 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 medlemmer 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 fraviges, såfremt et medlem,
der ikke er på valg ved førstkommende kongres, udtræder af Rådet i sin valgperiode.

I dette tilfælde foretages der suppleringsvalg ved førstkommende kongres, således at antallet
af medlemmer på valg tilpasses den aktuelle medlemssituation i Rådet.

Stk. 10. Valgperioden for medlemmer valgt ved suppleringsvalg er 4 år.

§ 3.
Rådet fastsætter selv sin forretningsorden, der skal godkendes af Dansk Sygeplejeråds hoved-
bestyrelse.

§ 4.
Rådet aflægger hvert år med udgangen af maj måned beretning om sin virksomhed til hoved-
bestyrelsen og bestemmer, om beretningen skal offentliggøres helt eller delvist.

§ 5.
Udgifterne til Rådets virksomhed afholdes af Dansk Sygeplejeråd på baggrund af en af Dansk
Sygeplejeråds kongres fastsat bevilling. Rådets regnskabsår er kalenderåret, og der aflægges
regnskab til Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse.
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Bilag 6
Oversigt over Det Sygeplejeetiske Råds medlemmer

Hanne F. Mortensen
Formand, sygeplejelærer
Valgt som formand for Det Sygeplejeetiske Råd fra 1996 til 2000, genvalgt
år 2000 til 2004

Blev uddannet som sygeplejerske i 1984 og tog sygeplejefaglig diplomeksamen med speciale
i uddannelse og undervisning i 1996. Har arbejdet i klinisk sygepleje inden for medicinsk og
især onkologisk sygepleje i 15 år. Fra 1999 ansat ved Sygepleje- og Radiografskolen i Køben-
havns Amt. Forventer at afslutte Master i Professionsudvikling i juni 2004.

Lis Kjær
Næstformand, operationssygeplejerske
Medlem af Det Sygeplejeetiske Råd siden 2002

Blev uddannet som sygeplejerske i 1993. Har arbejdet med langtidsudtrap-
ning af respirator og kronisk respirationsinsufficiens og har i den forbindel-
se taget efteruddannelse for sygeplejersker på intensivafdelinger. Har været

udstationeret som bygdesygeplejerske i Grønland og har arbejdet i primærsektoren som hjem-
mesygeplejerske. Er nu operationssygeplejerske. Har uddannelse som massør. Er under ud-
dannelse til akupunktør samt er interesseret i at forsøge at bygge bro mellem det etablerede
sundhedsvæsen og det alternative område på en anstændig og etisk forsvarlig måde.
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Birthe Hesdorf
Kontorchef/ledende sygeplejerske, leder af uddannelse og udvikling
Medlem af Det Sygeplejeetiske Råd siden 1998

Blev uddannet som sygeplejerske i 1971. 1980 videreuddannelse ved DSH, administrativ og
pædagogisk linie. Tidligere arbejdet på medicinsk/kirurgisk afdeling. Uddannelse inden for
intensiv sygepleje. Arbejdet som sygeplejelærer i 5 år med undervisning af de fleste faglige
grupper inden for sundhedsvæsenet. De sidste 16 år arbejdet inden for primærsektoren på for-
skellige ledelsesniveauer. Specielt interesseret i sygeplejens udvikling inden for primærsek-
toren med forebyggelse og sundhedsfremmende tiltag.

Hanne Mielcke
Klinisk vejleder
Medlem af Det Sygeplejeetiske Råd siden 2000

Blev uddannet som sygeplejerske i 1975. Har arbejdet specielt inden for psykiatrisk og medi-
cinsk sygepleje og fra 1989 på medicinsk afdeling, Hillerød Sygehus med onkologisk/hæma-
tologisk sygepleje som speciale. I 1944 uddannet som nøgleperson inden for palliativ pleje
med fokus på livskvalitet til døende. Blev i 1996 ansat som koordinerende praktikvejleder. År
2000 gennemført Pædagogisk Diplomeksamen i almen pædagogik. I 2003 uddannet Med –
Master in Education og er ansat som Klinisk vejleder i medicinsk enhed 1 på Hillerød Syge-
hus i de onkologiske/hæmatologiske afsnit. Tidligere formand i ”SIG-etik og medicinsk
kræftbehandling.”
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Edith Mark
Psykiatrisk sygeplejerske
Suppleant for Det Sygeplejeetiske Råd siden 2000, medlem siden 2001

Blev uddannet som sygeplejerske i 1983, uddannet som specialsygeplejerske i psykiatri 1985
og sygeplejefaglig vejleder 1997 (begge uddannelser i Norge). P.t. stud.cur. Har været be-
skæftiget inden for et bredt psykiatrisk felt. Sidst ansat som projektsygeplejerske i hospi-
talspsykiatrien i Viborg.

Dorrit Verding
Patientvejleder
Suppleant for Det Sygeplejeetiske Råd siden 2000, medlem siden 2002

Autorisation som sygeplejerske i 1970. Sygeplejefaglig diplomeksamen med speciale i ledelse
ved DSH i 1988. Med baggrund som anæstesisygeplejerske arbejdet mange år på ledende og
koordinerende poster i internationalt katastrofe- og udviklingsarbejde for Røde Kors, Folke-
kirkens Nødhjælp og Inter Aid international. Siden 1990 5 år som hotelchef på Rigshospita-
lets Patienthotel, 3 år som chefsygeplejerske på Centralsygehuset i Holbæk og efterfølgende
som patientvejleder i Vestsjællands amount
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Charlotte Delmar
Leder af Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje ved Aalborg Sygehus/
Århus Universitetshospital
Medlem af Det Sygeplejeetiske Råd siden 2002

Blev uddannet som sygeplejerske i 1982, SD med speciale i uddannelse og undervisning i
1987, cand.cur. i 1994 og Ph.D. i 1999 med afhandling ”Tillid & Magt - en moralsk udfor-
dring.” Har såvel klinisk som pædagogisk og ledelsesmæssig erfaring. Har siden 1. januar
2000 været leder af Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje ved Aalborg Sygehus/Århus
Universitetshospital.

Kirsa Ahlebæk
Rektor
Medlem af Det Sygeplejeetiske Råd siden 2002

Blev uddannet som sygeplejerske i 1980. Klinisk, pædagogisk og ledelsesmæssig erfaring.
Specialeuddannelse i anæstesi. Diplomuddannelse i ledelse, masteruddannelse i ledelse.
1987-1993 amtsbestyrelsesmedlem, heraf 4 år som næstformand. 1994-2001 medlem af
videnskabsetisk komité, de sidste 4 år næstformand og medlem af Den Centrale Viden-
skabsetiske Komité.
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Birthe Wernberg-Møller
Sygeplejerske (er gået på efterløn)
Medlem af Det Sygeplejeetiske Råd siden 2002

Er uddannet sygeplejerske 1959. Svensk autorisation 1963. Uddannet til sundhedsplejerske
1965. Arbejdet som sygeplejelærer 7 år. Valgt til organisationsarbejde i 14 år inden for fag,
uddannelse og internationale forhold, herunder udpeget som medlem af det rådgivende udvalg
for uddannelse inden for sygeplejeområdet i henhold til EF-direktiverne, og medlem af Per-
manent Committee of Nurses in the EEC. Sygeplejefagligt afgangsstudie og 5. semester af
kandidatstudiet 1991. I de sidste 10 år ledende sygeplejerske. Specielt interesseret i sygeple-
jen inden for den primære sundhedstjeneste, organisationsudvikling og uddannelse i dette om-
råde og borgernes rettigheder.

Jette Bruun Lehmann
Afdelingssygeplejerske
Medlem af Det Sygeplejeetiske Råd siden 2002

Autorisation som sygeplejerske i 1983. Mangeårig beskæftigelse inden for medicinsk område,
specielt dialyse. 2½ år i Mellemøsten på universitetshospital, dernæst 3 år i Dansk Røde Kors
asylarbejde. Nu på 8. år ansat ved psykiatrien i Storstrøms Amt. Lang erfaringsbaggrund i
mellemlederposition.
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Margit Sonne
Jurist
Sekretær for Det Sygeplejeetiske Råd

Uddannet som cand.jur. i 1988. Tidligere kommunal og statslig ansættelse. Fra 1994 ansat
som juridisk konsulent i Dansk Sygeplejeråd, hvorefter stillingen som sekretær for Det
Sygeplejeetiske Råd blev tiltrådt august 1996.
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Bilag 7
Praktiske oplysninger

Det Sygeplejeetiske Råd har ansat en sekretær, som er på deltid. Sekretæren er cand. jur.
Margit Sonne og kan træffes på:

Tlf.:  33 15 15 55
Fax.: 33 15 24 55
e-mail: dser@dsr.dk

Alle medlemmer af Dansk Sygeplejeråd er endvidere velkomne til at forespørge Det Sygeple-
jeetiske Råd om en vejledende udtalelse om sygeplejeetiske problemstillinger. Dette gælder
både sager, hvor man ønsker, at Det Sygeplejeetiske Råd skal søge sagen belyst fra flere sider
og sager, hvor man ønsker en udtalelse til eget brug med henblik på, hvorledes man personligt
kan komme videre. Telefoniske forespørgsler kan rettes til Rådets sekretær.

Det Sygeplejeetiske Råds hjemmeside

Der er mulighed for at søge aktuelle oplysninger om på hjemmesiden. Adgangen er
http://www.dsr.dk/dser

Undervisnings- og foredragsvirksomhed

Medlemmer af Det Sygeplejeetiske Råd underviser i sygeplejeetik samt deltager i tema- og
debatmøder med etikoplæg.

Såfremt man ønsker undervisning og/eller oplæg fra et af Rådets medlemmer, kan man kon-
takte Rådets sekretær.

Rådets medlemmer skal, for såvel undervisning som oplæg, honoreres med den af Dansk
Sygeplejeråd fastsatte takst for undervisning.

Årsberetning

Rådets årsberetning kan købes hos Dansk Sygeplejeråd.
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