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1. Formandsberetning

Året 2004 har været præget af fornyelse. Først og fremmest afsluttede 
Rådet sit revisionsarbejde med etiske retningslinier, og ved kongressen i 
maj vedtog man den nye formulering af De Sygeplejeetiske Retningslinier. 
Samtidig tog ”Det Sygeplejeetiske Råd” (DSER) navneforandring til 
”Sygeplejeetisk Råd” (SER). Ydermere blev fem nye medlemmer og ny 
formand for Sygeplejeetisk Råd valgt. Endeligt fik Sygeplejeetisk Råd et 
nyt logo.

Forandringer kræver tid, og derfor har vi også i Sygeplejeetisk Råd brugt 
en del tid på at komme på plads med de nye forhold. Vi har arbejdet 
meget med at formidle det nye til medlemmerne. Dels har vi oprustet 
omkring hjemmesiden, hvor vi har haft mange flere besøgende, dels har 
vi trykt nye materialer, udarbejdet ny informationspjece om Sygeplejeetisk 
Råd og i det hele taget arbejdet med synliggørelse af sygeplejeetik. Det 
har betydet, at undervisnings- og konferencedeltagelse har været mindre 
i 2004. Til gengæld har vi haft en del præsentation af retningslinier og 
rådsarbejde.

2004 har også været præget af mange høringssvar. Der er oftest meget 
kort frist, så det kræver, at Sygeplejeetisk Råds medlemmer hurtigt kan 
påtage sig ansvaret for at udarbejde høringssvar. Vi tilstræber, at svarene 
er kritiske både positivt og negativt. Vi ønsker, at svarene afspejler praksis 
og de erfaringer vi har, som sygeplejersker. Desuden er det intentionen, 
at svarene er klargørende og nuancerede. Etik og politik hænger sammen, 
fordi etik får politiske konsekvenser – og omvendt. Hvis Sygeplejeetisk 
Råd skal udtale sig med vægt og betydning, må vi være villige til at se 
bag om lovforslag og vurdere et lovforslag i sammenhæng med de øvrige 
love og vilkår, som gælder i den givne sag. Mange lovforslag får præg 
af den politiske dagsorden her og nu. Vi arbejder i Sygeplejeetisk Råd 
for at holde fast ved vores faglighed og vores sygeplejeetik – og gør 
opmærksom på, at vi ikke bare flyder med på en strøm af mediesager eller 
meningsmålinger.
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Som et levende element har vi i år indført, at vi på hvert rådsmøde drøfter 
et erfaret sygeplejeetisk dilemma og den aktuelle sundhedspolitiske debat. 
Dette udmunder i f.eks. et synspunkt til Tidsskrift for Sygeplejersker eller 
et indlæg i den offentlige debat. Det betyder også, at rådsarbejdet bliver 
nærværende og alligevel udadrettet.

Etik er, at se det oversete og de oversete. Men det er ikke blot at se - det 
er også afgørende, at vi ser på en god måde, og at vi handler i forhold til 
det, vi ser.
Sygeplejeetik kræver mod og engagement. Sygeplejeetik er vigtig.

Edith Mark
formand
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2. Revision af De Sygeplejeetiske Retningslinier

De Sygeplejeetiske Retningslinier fra 1992 blev ændret på Dansk 
Sygeplejeråds kongres 2004. Forud for ændringen blev der gennemført en 
omfattende revisionsproces.

Retningslinierne er udtryk for den etik, vi ønsker skal udvises i forbindelse 
med udøvelsen af vores fag. De gælder i samarbejdsrelationer og skal 
komme til udtryk, når vi som professionelle møder det andet menneske. 
Endvidere pålægger de os at følge med i den social- og sundhedspolitiske 
udvikling og deltage i debatten herom.

Sygeplejerskerne har nedsat Sygeplejeetisk Råd med den særlige opgave at 
varetage, fremme og udbrede kendskabet til sygeplejeetikken.

En af Sygeplejeetisk Råds opgaver er at vurdere De Sygeplejeetiske 
Retningslinier og eventuelt fremsætte forslag til revision. I år 2002 
besluttede Rådet at starte en grundig revision af de gældende 
retningslinier.

Revisionsprocessen
Sygeplejeetisk Råd har opfattet revisionsprocessen som en del af Rådets 
opgaver, og har derfor i hovedtræk løst opgaven selv. Rådet har til denne 
opgave inddraget relevante faglige kompetencer til inspiration og hjælp i 
revisionsarbejdet.

I startfasen inddrog vi Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse og 
amtskredsene i en vurdering af behovet for revision af retningslinierne, 
ligesom vores første revisionsforslag blev forelagt Dansk Sygeplejeråds 
hovedbestyrelse med henblik på bemærkninger.

Næste trin i processen var en høring, hvor vi fik bemærkninger fra 
så mange områder af sygeplejen som muligt. Et mål var, at alle 
sygeplejersker fik mulighed for at tilkendegive deres holdninger.
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For at opnå dette, blev første revisionsforslag bragt i Tidsskrift for 
Sygeplejersker, og på Rådets hjemmeside blev alle sygeplejersker opfordret 
til ved behov at kommentere revisionsforslaget.

Endvidere tilbød Sygeplejeetisk Råd samtlige amtskredse, at et eller 
to medlemmer deltog i en debat arrangeret af amtskredsen om 
revisionsforslaget. Der blev afholdt en række debatmøder, og Rådets 
medlemmer oplevede på disse en engageret og varieret debat. Der blev 
taget referat, så de på mødet fremkomne bemærkninger kunne inddrages 
i Sygeplejeetisk Råds revisionsarbejde. 

Vi sendte også forslaget til høring hos samtlige Faglige Sammenslutninger, 
alle tidligere medlemmer af Rådet, Landsrådet for Chefsygeplejersker 
og sygeplejedirektører, netværket for ledere på primærområdet, 
rektorforsamlingen og Dansk Sygepleje Selskab (dasys).

Ved udløbet af svarfristen havde vi modtaget mange bemærkninger 
og synspunkter.  Rådet drøftede tilbagemeldingerne, og den endelige 
udformning af revisionsforslag til Dansk Sygeplejeråds kongres blev 
besluttet.

Kongressens behandling af forslaget til de nye 
retningslinier
Revisionsforslaget af De Sygeplejeetiske Retningslinier blev vedtaget af 
Dansk Sygeplejeråds kongres den 26. maj 2004.

Kongressens delegerede havde en meget positiv holdning til forslagets 
klare udformning. Også processen med en bred inddragelse af 
sygeplejerskers holdninger fik positive tilkendegivelser.

Af kongressens debat fremgik det, at retningslinierne skal have fokus på, 
at sygeplejersker har et fælles ansvar. Samtidig skal Dansk Sygeplejeråd 
aktivt inddrage De Sygeplejeetiske Retningslinier i fagets profilering og i 
den sundhedspolitiske debat.
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Der blev stillet et ændringsforslag, som Sygeplejeetisk Råd støttede. 
Ændringsforslaget var et supplement til anvendelsen og synliggørelsen af 
retningslinierne ved etiske dilemmaer.

Sygeplejeetisk Råd er meget glade for den interesse for sygeplejeetikken, 
som både de mange konstruktive tilbagemeldinger på forslaget og den 
lange og grundige debat på kongressen er udtryk for.
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3. Udbredelse af kendskabet til og anvendelsen af 
retningslinierne

Sygeplejeetisk Råd vil fortsat arbejde for at udbrede kendskabet til og 
anvendelsen af retningslinierne.

Den videre formidling af de nye retningslinier er i fuld gang. Vi satser 
først og fremmest på debat og dialog med Dansk Sygeplejeråds 
medlemmer.

De nye retningslinier kan læses og downloades fra hjemmesiden eller 
bestilles hos Dansk Sygeplejeråd. Desuden er de optrykt i lommebogen. 
Rådet har også i efteråret arbejdet med en ny pjece om retningslinierne, 
anvendelsen af retningslinierne, sygeplejeetisk omtanke og om arbejdet i 
Sygeplejeetisk Råd.

For at gøre opmærksom på de nye retningslinier har Rådet lavet plakater 
med retningslinierne, bogmærker og klistermærkater til konvolutter. I 
første omgang sendes dette materiale i en gavepakke til alle amtskredse 
og Faglige Selskaber. Endvidere kan materialet ses på hjemmesiden og 
bestilles af alle sygeplejersker.

De Faglige Selskaber er opfordret til samarbejde omkring udbredelsen af 
de nye retningslinier. To Faglige Selskaber har foreløbig orienteret om de 
nye retningslinier i deres medlemsblade.

Formanden har skrevet artiklen ”Etiske Retningslinier som forpligter.” 
Artiklen er bragt i Tidsskrift for Sygeplejersker nr. 34/2004.

Dansk Sygeplejeråds formand, Connie Kruckow, afholdt et møde med 
Sygeplejeetisk Råd, hvor en fælles indsats for udbredelsen af kendskabet 
til retningslinierne blev drøftet.
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4. Særlige indsatsområder

Sygeplejeetisk Råd vil blande sig i debatten og tilkendegive Rådets 
holdninger. Målet er, at sygeplejeetikken kontinuerligt sættes på 
sygeplejerskernes dagsorden. 

Sygeplejeetisk Råd ønsker at blande sig i debatten og tilkendegive vores 
holdninger på en række områder, som medlemmerne vurderer, er vigtige 
for sygeplejeetikken i Danmark. Vi er nødt til at prioritere indsatsen 
og udvælge de områder, som vi finder særligt vigtige. Nogle opgaver 
kommer til os, andre opgaver beslutter vi selv at tage fat i. Inspirationen 
kommer bl.a. fra nyhedsmedierne. Det er vigtigt, at vi er med til at påvirke 
debatten, og at vi efterlader spor i sygeplejerskernes bevidsthed og i 
Dansk Sygeplejeråd.

Vores mål er, kontinuerligt at sætte sygeplejeetikken på dagsordenen 
blandt sygeplejersker. Vi vil netop gerne leve op til retningslinie nr. 3.1 og 
deltage i debatten om den social- og sundhedspolitiske udvikling og også 
ad den vej være med til at præge udviklingen i samfundet.
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4.1 Dansk Sygeplejeråd og Forbundet af Offentligt Ansattes 
samarbejde om kvalitet og etik i ældreplejen

Sygeplejeetisk Råd vil bidrage til at skabe fokus på dette centrale område. 
Målet er, at magtanvendelse undgås uden, at dette er ensbetydende med 
omsorgssvigt. 

Sygeplejeetisk Råd har deltaget i begge de arbejdsgrupper, som Dansk 
Sygeplejeråd og Forbundet af Offentligt Ansatte har nedsat i forbindelse 
med det flerårige samarbejde om kvalitet og etik i ældreplejen. Målet for 
samarbejdet er at medvirke til højere kvalitet i de ydelser, der tilbydes 
borgerne og samtidig skabe nye udviklingsområder for medarbejderne 
til gavn for borgerne. Den første arbejdsgruppe udarbejdede i 2001 en 
rapport om ældres rettigheder ”For meget forlangt?” med tilhørende 
dialogkort.

I 2004 blev den anden arbejdsgruppe nedsat, denne gang med fokus på 
magtanvendelse i ældreplejen og gråzonen mellem magtanvendelse og 
omsorgssvigt.

Vi vil gerne bidrage til synliggørelsen af dette og til, at magtanvendelse 
undgås uden, at dette er ensbetydende med omsorgssvigt. 

Sygeplejeetisk Råds repræsentant i arbejdsgruppen har under punkt 5 
skrevet temaet om omsorg og magt.  
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4.2 ”Dilemma” i Tidsskrift for Sygeplejersker
Sygeplejeetisk Råds medlemmer har valgt at deltage aktivt i 
dilemmadebatten, som vi ser som et positivt bidrag til refleksionen i 
sygeplejen.  

I 2004 begyndte Tidsskrift for Sygeplejersker i hvert nr. at bringe en lille 
sygeplejefortælling under rubrikken ”Dilemma.” Tidsskriftet vil gerne høre, 
hvad sygeplejersker vil gøre, hvis …

Medlemmer i Sygeplejeetisk Råd hilser dette initiativ til yderligere 
refleksion i sygeplejen velkommen. Vi håber, at mange sygeplejersker 
benytter lejligheden til at tage diskussioner om etik med ind i 
afdelingernes dagligdag.

Helt konkret besluttede Rådets medlemmer, at det også for os er en 
velkommen lejlighed til at drøfte problemstillinger og tilkendegive 
holdninger. Til hvert dilemma er der på skrift et bud på et svar fra et 
medlem af Sygeplejeetisk Råd. Svaret bringes som regel i Tidsskriftet – og 
kan altid læses på hjemmesiden under menupunktet ”Dilemma”. Her 
kan man klikke ind på alle de bragte dilemmaer og læse medlemmernes 
bud på en mulig udgang af situationen. Et punkt, som vores 
hjemmesidestatistik viser, er velbesøgt.
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4.3 Etikdebat på hjemmesiden
Etik skal være noget, vi taler om og inddrager i vores hverdag.

Sygeplejeetisk Råd følger også med stor interessere de debatter om 
sygeplejeetik, der fra tid til anden opstår på Dansk Sygeplejeråds 
hjemmeside. Vi mener, at det er vigtigt at skabe så mange fora som 
muligt, hvor sygeplejersker, som en naturlig del af deres faglige virke 
drøfter etiske spørgsmål med andre sygeplejersker. Rådet bidrager til 
de rejste debatter og håber derved at være med til at præge etikken i 
sygeplejen og ikke mindst opfattelsen af, at etik er noget, vi taler om og 
inddrager i vores hverdag.

Der blev i 2004 rejst en etikdebat på Sygeplejeetisk Råds egen hjemmeside 
om den situation, hvor en patient, som ikke er uafvendelig døende, 
opgiver livet og ønsker at dø. Problemstillingen er beslægtet med de 
forskellige sygeplejeetiske aspekter på livets afslutning, som igennem 
de senere år er gået som en rød tråd gennem meget af Sygeplejeetisk 
Råds arbejde. Vi har bl.a. haft fokus på den palliative pleje og taget klart 
afstand fra eutanasi.

I 2002 udkom Det Etiske Råds publikation: ”Åndelig omsorg for døende.” 
Sygeplejeetisk Råd fandt det væsentligt at fremme drøftelser om dette, og 
daværende suppleant Lisbeth Vinberg Rasmussen anmeldte publikationen 
i Tidsskrift for Sygeplejersker.

Det fremgik af anmeldelsen, at Sygeplejeetisk Råd tilslutter sig Det Etiske 
Råds anbefalinger og anbefaler afdelinger/sygeplejersker, der passer 
døende patienter, at anskaffe sig publikationen og tage emnet op til 
drøftelse på møder, temadage eller lignende.

Vi ser debatten om ”det tavse selvmord”, som tæt beslægtet med 
disse områder og ønsker fortsat at drøfte de svære situationer, vi som 
sygeplejersker ofte står i ved afslutningen af et andet menneskes liv. Vi 
har derfor valgt at omtale dette udførligt i årsberetningen.
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Debatindlægget fra en hjemmesygeplejerske
En patient, som ikke er uafvendelig døende , opgiver livet og ønsker at 
dø. Hvad gør vi?

En mand i 70’erne synes, at livet er uden håb og beslutter sig for at 
ville dø. Han har haft en hjerneblødning for 1½ år siden, og er blevet 
enkemand for 1 år siden. Han har nu fraskrevet sig al medicinsk 
behandling og er også ophørt med at spise og drikke.
Vel at mærke er han ikke uafvendelig syg og har ingen stærke smerter. 
Men manden er et stærkt sjæleligt lidende menneske, som oplever tabet 
af det tidligere aktive liv som ubærligt. Egen læge og pårørende slutter op 
om valget af døden frem for livet.

Der foreligger, efter lægens bedste skøn, ikke sindsforstyrrelser. Egen læge 
har dog opfordret til en gerontopsykiatrisk vurdering, som patienten har 
afslået. Embedslægen udtaler samme opfordring, refererer til Lægelovens 
§ 14, at sundhedspersonale ikke må afbryde sultestrejke …, men at vi 
må være støttende, omsorgsgivende og lægge et mildt pres, eksempelvis 
tilbyde mad og drikke.

”Jeg har aldrig 
stået i en lignende 
situation med et 
”rask” menneske. 
Jeg finder det 
absurd at være 

vidne til et liv, som kunne blive tåleligt, med de odds og de skavanker, 
som en apopleksi kan give, skal afsluttes med døden på dén måde. Jeg 
mener, at alle muligheder endnu ikke er udtømte, f.eks. samtaler med 
psykolog, psykiater, andre i tilsvarende situation osv. Dette har medført 
en stor frustration om, hvad min rolle som sygeplejerske er, hvor langt 
jeg skal gå, både som fagperson og ikke mindst som menneske. Jeg føler 
ikke for nuværende, at jeg hverken kan bistå patienten eller de pårørende, 
så det er en såvel faglig som engageret omsorg. Endvidere oplever 
jeg en konflikt i forhold til mit etiske løfte om ikke at medvirke til en 
”behandling”, som fremskynder død. Min leder har tilbudt plejegruppen 
supervision af psykolog fra BST. Skulle der sidde sygeplejersker, som har 
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været i tilsvarende dilemmaer, bare har tanker og overvejelser omkring 
samme problemstilling eller har brug for flere detaljer, vil jeg meget gerne 
høre nærmere.”

Både formanden og et medlem valgte at tilkendegive deres holdning til 
denne debat.

Edith Mark skrev:
”Det er en vanskelig situation, når patienten ikke vil leve, og vi ikke kan 
finde muligheder for omsorgsfuldt at beskytte og bevare liv.

Umiddelbart tænker jeg, at sygeplejersken må fortsætte med at tilbyde 
mad og drikke og samtidig være fantasifuld, nærværende og indfølende. 
Vi kan ikke tvinge et andet menneske til livet, når den anden er ved sin 
fulde bevidsthed.

Det er en kunst at kalde livsmodet frem i mennesker. Det går jo hverken at 
være anmassende eller at løbe fra det hele. Derfor kræver det stor respekt 
for den andens beslutning - men også en åbenhed for og et håb om, at 
situationen vendes. Måske kan sygeplejerskens holdning netop være en 
lille lysning, der gør, at patienten alligevel gerne vil leve.”

Susanne Ardahl kom med uddybende betragtninger til spørgsmålet:
”Det har gjort et stort indtryk på mig at læse dit dilemma. Du fortæller 
om en side af livet, som vi sygeplejersker nok er klar over eksisterer, men 
sjældent bliver konfronteret med så direkte, som du og dine kolleger i den 
aktuelle situation.

Jeg læste for nylig om begrebet ”det tavse selvmord” i pjecen: ”Ældre 
menneskers selvmord”, udgivet af Center for Selvmordsforskning. Her 
defineres det såkaldte tavse selvmord som det ”at have til hensigt, ofte 
tilsløret, at begå selvmord på ikke-selvpåført voldelig måde, ved ikke at 
tage føde til sig eller ved at nægte medvirken til nødvendig medicinsk 
behandling.”

Måske kan ”din” patients udtalte dødsønske rubriceres under denne 
kategori – men tavsheden har rungende karakter, idet mange mennesker 
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er involveret og dermed nødsaget til aktiv stillingtagen såvel fagligt, 
personligt som etisk.

Den uudholdelige psykiske smerte rammer ikke kun den pågældende 
patient. Det er også smertefuldt at være vidne til som pårørende. På 
baggrund af egen afmagt kan familien føle sig presset til at acceptere 
patientens ønske om at dø. Ved en sådan accept kan patienten dog blive 
bekræftet i sin egen ”undværlighed”. Således kan også de professionelles 
afmagt i mødet med patientens afmagt blive krænkende.

Patientens ønske om at dø må betragtes som et middel til at opnå målet: 
at undslippe den afgrund af eksistentiel smerte og håbløshed, der præger 
hans nuværende situation. Et udtryk for en total magtesløshed, som han 
ikke evner at mestre på anden måde.

Da et selvmordsønske oftest er et ambivalent ønske, vil jeg ønske, at 
din patient kan få hjælp til at genfinde det håb, der bekræfter hans liv 
og hans menneskeværd. Vi er som mennesker henvist til hinanden og 
holder altid noget af den andens liv i vores hånd. Det er min erfaring, 
at sygeplejersker gennem samtaler med patienter i dyb krise/sorg kan 
hjælpe et andet menneske til at finde håb i det håbløse og mening i det 
meningsløse. Det at fortælle sin livshistorie og se tilbage på sit liv rummer 
mulighed for at se rækken af veludførte livsopgaver og finde mening 
med livet. Når den lidende på denne måde får mulighed for at se sin 
tilværelse i et større perspektiv, vil det indvirke på det mørke kikkertsyn, 
der lige nu truer hans synsfelt. At se tilbage på et liv kan give mening 

og sammenhæng, 
uanset om livet 
fortsætter eller 
afslutter.”

Medlemmernes udtrykte holdninger falder fint i tråd med Rådets 
holdninger i øvrigt og sætter igen fokus på nødvendigheden af, 
at sygeplejersker med deres faglige viden og kunnen ser det andet 
menneske, som en unik person og kommer det i møde med nærvær og 
indfølelse.
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4.4 Sygeplejefaglig dokumentation
Sygeplejeetisk Råds deltagelse i debat om dokumentation og etik. 

Sygeplejeetisk Råd modtog i 2003 en stafet fra Dansk Kristelig 
Sygeplejeforening, som i bladet Forum planlagde en debat om 
dokumentation og etik.

Denne opfordring tog Sygeplejeetisk Råd gerne op. Daværende medlem 
og nuværende formand Edith Mark, medlem Birthe Wernberg-Møller og 
Rådets sekretær Margit Sonne stod for artiklen: ”De mange spørgsmål”, 
der er bragt i Forum 2. kvartal 2004.

Vi blev også opfordret til at videresende stafetten og overgav denne til 
den Faglige Sammenslutning for sygeplejersker beskæftiget inden for 
primærsektoren.

Vi var glade for denne lejlighed til at brede vores holdninger om 
dokumentation i sygeplejen yderligere ud. Det er et område, som har 
optaget Rådet igennem de senere år og et område, hvor vi mener, det er 
vigtigt at tænke sygeplejeetikken ind.
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4.5  Sygeplejestuderendes anvendelse af empiri i opgaver
Etiske overvejelser om sygeplejestuderendes anvendelse af empiri i 
opgaver medførte, at Sygeplejeetisk Råd stillede afklarende spørgsmål til 
Sundhedsstyrelsen.

Sygeplejeetisk Råd har fået flere henvendelser fra sygeplejersker/
sygeplejelærere vedr. sygeplejestuderendes anvendelse af empiri i opgaver.

Vi kontaktede allerede i 2001 Sundhedsstyrelsen om dette emne og 
den daværende formand, Hanne F. Mortensen, skrev en artikel til 
UddannelsesNyt om Etiske overvejelser vedr. anvendelse af empiriske data.

Artiklen medførte kommentarer, da andre sygeplejelærere havde fået 
oplysninger fra Datatilsynet. Sygeplejeetisk Råd mente, at kommentarerne 
medførte et behov for en overordnet afklaring.

Vi stillede derfor i maj 2004 en række spørgsmål til Sundhedsstyrelsen. 
Nærmere orientering om forespørgsel og svar kan ses på hjemmesiden. 
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4.6  Udpegning af medlemmer til det videnskabsetiske
  komitésystem
Sygeplejersker kan ikke længere være lægmedlemmer i de videnskabsetiske 
komitéer. Sygeplejeetisk Råd mener derfor, at der er behov for præcisering 
af kriterier for udpegning af fagkyndige medlemmer. 

Ved vedtagelse af Lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling 
af biomedicinske forskningsprojekter, nr. 402 af 28. maj 2003, er det i 
§ 1, stk. 2 fastlagt, at bl.a. sygeplejersker ikke længere har mulighed for 
at være lægmedlemmer i de videnskabsetiske komitéer.

Rådet hilser denne udvikling velkommen, men mener samtidig, at det 
giver et behov for en nærmere præcisering af kriterierne for udpegning af 
fagkyndige medlemmer.

Sygeplejeetisk Råd henvendte sig derfor til Sekretariatet for Den Centrale 
Videnskabsetiske Komité med følgende opfordring:

”Det Sygeplejeetiske Råd hilser velkomment, at sygeplejersker 
med forskningsuddannelse skal sidde som forskerrepræsentanter 
i de videnskabsetiske komitéer. Det er yderst vigtigt at sikre en 
bred repræsentation af sundhedsvæsenets faggrupper og en bred 
repræsentation af forskere med erfaring inden for forskellige 
forskningsmetoder. Det Sygeplejeetiske Råd vil i den anledning opfordre 
til en nærmere præcisering af kriterier for udpegning af fagkyndige 
medlemmer i Regionale Videnskabsetiske Komitéer. Ligeledes vil det være 
på sin plads at synliggøre hvilke kriterier, der opstilles for at betegnes som 
aktiv inden for sundhedsvidenskabelig forskning.

På ovenstående baggrund skal Det Sygeplejeetiske Råd opfordre Den 
Centrale Videnskabsetiske Komité til at sikre sammensætningen af de 
fagkyndige medlemmer, således at der opnås en bred repræsentation af 
sundhedsvæsenets faggrupper i de regionale komitéer.”
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4.7 Lokale etiske komitéer
Sygeplejeetisk Råd er i færd med at afklare holdninger til lokale etiske 
komitéer.

Sygeplejeetisk Råd har i slutningen af 2004 ved formanden udtalt sig om 
lokale etiske komitéer. Det er et område, som vi også i 2005 vil arbejde 
videre med og oplyse om.

Baggrunden for at tage emnet op er, at man i andre nordiske lande og i 
England har oprettet lokale etiske komitéer på sygehuse. Der har længe 
været talt om at forsøge det samme i Danmark. Sygeplejersker, sammen 
med andre faggrupper og beboere på det socialpsykiatriske bosted, 
Slotsvænget i Lyngby, har f.eks. allerede gode erfaringer med en lokal 
etisk komité, som blev dannet i 2001.

 
I oktober meddelte 
pressen, at 
Lægeforeningens 
Etiske Udvalg var 
i færd med at 
udvikle et koncept, 

hvor en etisk komité på hvert sygehus skulle kunne yde akut rådgivning 
og uddanne personalet i at håndtere de vanskelige, etiske beslutninger. 
Sygehusene i Køge og på Frederiksberg er allerede i gang med at afprøve 
den nye model. Formanden Edith Mark udtalte til Berlingske Tidende, at 
Sygeplejeetisk Råd hilste idéen med lokale etiske komitéer velkommen.

Dansk Sygeplejeråd fremsatte i 2002 lignende tanker i rapporten:
’’Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse’’ (Dansk Sygeplejeråd, 
2002, s. 58). Daværende formand for Sygeplejeetisk Råd, Hanne F. 
Mortensen, sad i arbejdsgruppen. I rapporten anbefales bl.a., at 
der stilles en etisk rådgiver til rådighed for medarbejdere og ledere i 
sundhedsvæsenet. (På linie med patientvejledere til patienter). Rådgiveren 
skulle have specifik viden om etiske og filosofiske emner og områder, have 
personlige egenskaber, som befordrer en pædagogisk proces og faglig og 
personlig udvikling for de implicerede. Rådgiveren kunne medvirke til at 



22

afklare med parterne, det vil sige patient/bruger/pårørende/medarbejder/
leder, hvad der i konkrete svære situationer og lignende ville være 
ansvarlig og etisk handlen. Men det fratog ikke den enkelte ansvaret for 
at foretage en etisk analyse.

Derfor var det oplagt, at Rådet spurgte Lægeforeningens Etiske Udvalg 
om et tværfagligt samarbejde. Dette samarbejde er endnu ikke kommet i 
stand, da Lægeforeningen ønsker at udarbejde oplægget alene.

Vi planlægger derfor pt. at holde vores engagement i sygeplejekredse og 
samarbejder med Dansk Sygeplejeråd om dette emne.
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4.8 Høringssvar
Sygeplejeetisk Råd har fortsat et tæt samarbejde med Dansk Sygeplejeråd 
bl.a. ved at tilkendegive holdninger til de etiske aspekter i en række 
lovforslag. Vores holdninger kan læses på hjemmesiden.

Sygeplejeetisk Råd har også i 2004 blandet sig i debatten ved at afgive 
høringssvar til vores holdninger til aktuelle lovforslag. Forretningsgangen 
er oftest, at Dansk Sygeplejeråd som organisation bliver anmodet om 
høringssvar og derpå i de relevante henvendelser anmoder om vores 
bemærkninger.

Sygeplejeetisk Råd har afgivet høringssvar i følgende anliggender:

• Forslag til Lov om Det Etiske Råd (afgivet til Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet)

• Forslag til lov om ændring af Lov om kunstig befrugtning (afgivet til 
Dansk Sygeplejeråd)

• Udkast til Bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens Personlige 
Elektroniske Medicinprofiler (PEM) (afgivet til Dansk Sygeplejeråd)

• Høring over udkast til lovforslag om ændring af Lov om frihedsberøvelse 
og anden tvang i psykiatrien (indførelse af mulighed for personlige 
alarm- og pejlesystemer) (afgivet til Dansk Sygeplejeråd)

• Udkast til lovforslag om videregivelse af oplysninger om 
behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig kriminalitet (afgivet 
til Dansk Sygeplejeråd)

• Udkast til forslag til Lov om kloning og genmodificering af dyr m.v. 
(afgivet til Dansk Sygeplejeråd)

• Forslag til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med 
ansættelse af personale m.v. (afgivet til Kulturministeriet)

• Patientindflydelse på psykiatriske sygehuse og afdelinger (afgivet til 
Dansk Sygeplejeråd)

• Plejetestamenter – ændring af Lov om social service (afgivet til Dansk 
Sygeplejeråd)

• Sundhedsloven (grundet omfanget af lovgivning afgivet stikordsinput 
om udvalgte områder til Dansk Sygeplejeråd).



24

Bortset fra vores input til Sundhedsloven kan samtlige høringsudtalelser 
ses på hjemmesiden.

De endelige høringssvar afgivet fra Dansk Sygeplejeråd kan ses på 
www.dsr.dk   Fagligt område > Høringssvar.
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5. Artikler skrevet af Rådets medlemmer

Sygeplejeetisk Råd drøfter mange forskellige emner ud fra de etiske 
vinkler. Årets drøftelse har givet anledning til en række artikler, som er 
udtryk for forfatternes egne holdninger. 

5.1 Omsorg og magt  
Skrevet af Susanne Ardahl, sygeplejelærer

Som plejepersonale består vores hverdag af valg og handlinger, der har 
afgørende indflydelse på andre menneskers liv og fremtid. Oftest vælger 
vi spontant den rigtige handling i forhold til grundlæggende normer 
og værdier – men nogle gange handler vi, så vi efterfølgende ikke kan 
forsvare vores handlinger, hverken over for os selv eller over for vores 
omgivelser.

Sygeplejestuderende Malenes fortælling kan måske være med til at belyse 
dette.

Emma:
”Som sygeplejestuderende var jeg i praktik på et plejecenter, hvor jeg var kontaktperson 

for Emma. Emma var 87 år og præget af svær demens. Emma var ikke særlig glad for at få 

foretaget personlig hygiejne, og det var bestemt ikke let at få lov til at hjælpe hende hermed. 

Da Emma var inkontinent og brugte ble, var det noget af en kunst at få lov til at skifte hende. 

En dag, hvor jeg havde aftenvagt, skulle jeg sammen med en af de faste aftenvagter hjælpe 

Emma i seng. Det var tydeligt at se, at Emma var træt efter at have siddet oppe i sin kørestol 

i flere timer. Det lykkedes os fint at få Emma liftet i seng, men da vi skulle til at skifte hendes 

ble, gik det galt. Emma blev vred og slog om sig. Den faste aftenvagt sagde derpå med fast 

stemme: ”Så, så nu ikke så meget vrøvl, Emma – det skal jo til” og videre henvendt til mig: 

”Pas nu på, for hun kan godt finde på at slå og spytte”. Jeg spurgte, om vi ikke godt kunne 

vende tilbage lidt senere og forsøge igen, men fik blot at vide, at de (aftenvagterne) havde 

prøvet alt, men lige lidt hjalp det. Aftenvagten bad mig herpå om at holde Emma, mens hun 

lige gjorde det fornødne. Hvilket jeg gjorde!!! men gid, at jeg aldrig havde gået med til det 

– for jeg har skammet mig sådan over det lige siden.”
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Af denne fortælling fremgår det, at Emma blev udsat for ydmygende og 
sandsynligvis ulovlig magtanvendelse, truffet på baggrund af en enkelt 
medarbejders holdninger og rutiner.

Magt som eksistensvilkår
Magt er et eksistensvilkår. Magten eksisterer, når vi i vores gensidige 
afhængighed af hinanden tillidsfuldt udleverer os til den anden. Med 
Løgstrups ord: har vi hinandens liv i vores hænder og må derfor tage vare 

på det liv, som 
tilliden lægger i 
vor hånd. (1) Det 
handler således om 
at forvalte magten 
etisk.

Magtanvendelse er noget vi gør. Spørgsmålet er, hvornår magtanvendelse 
er berettiget i forhold til vores professionelle omsorgspligt? Vi træder her 
ind i gråzonen mellem ansvarsforpligtigelse og ansvarsforflygtigelse.

Servicelovens § 109
Som udgangspunkt har vi i Danmark selvbestemmelsesret, herunder 
også retten til selv at bestemme over egen hygiejne. Denne 
selvbestemmelsesret har man lovmæssigt valgt at indskrænke over 
for forskellige persongrupper. I Servicelovens § 109 er persongruppen 
beskrevet som: Mennesker med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, 
der modtager hjælp efter Serviceloven. Emma, der har svær demens og 
bor på et plejecenter, er hermed omfattet af den beskrevne personkreds. 
Servicelovens bestemmelser skal ses som undtagelser fra hovedreglen om 
den enkeltes selvbestemmelsesret og forbudet mod magtanvendelse. En 
undtagelse, som kun må anvendes i de af loven omfattede tilfælde.
I lovgivningen er det anført, at magt skal stå i et rimeligt forhold til det, 
der søges opnået. Ud fra fortællingen kan det ikke anses for absolut 
nødvendigt at anvende magt i den pågældende situation, og handlingen 
er dermed sandsynligvis ulovlig.
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Ifølge Servicelovens § 109 må anvendelse af magt aldrig erstatte omsorg, 
pleje og socialpædagogisk bistand, og man skal altid have forsøgt, hvad 
der er muligt, for at få personen til at medvirke frivilligt.

Vi har prøvet alt
Når aftenvagten på plejecentret giver udtryk for, at de har prøvet alt, må 
det opfattes som den halve sandhed og kan på ingen måde retfærdiggøre 
anvendelse af magt. Aftenvagterne har kun prøvet alt det, de umiddelbart 
kunne komme på – men det, de ikke har tænkt på, står endnu uafprøvet! 
Her gælder det om, at personalet i fællesskab anvender deres faglige 
viden, erfaringer og indlevelsesevne, således at man ved fælles omtanke 
kan finde nye handlingsforslag.

Retten til selv at bestemme
  Mennesker med demens har, ifølge den engelske psykolog Tom Kitwood, 
(2) særlig behov for trøst, tilknytning, inklusion (fællesskab), meningsfuld 
beskæftigelse og personlig identitet. Behovene, som mødes i et centralt 
behov for kærlighed, er almen menneskelige. Behovene er dog mere 
åbenlyse og øges ofte i intensitet hos mennesker med demens, der kan 
have vanskeligt ved selv at tage initiativer til behovsopfyldelsen. Hvis vi, 
som plejepersonale ønsker at forbedre livsvilkårene for mennesker med 
demens, så er det først og fremmest disse behov, som vi skal søge at 
opfylde i vores interaktion med den enkelte. Det er måske ikke så meget, 
hvad vi gør for og med den enkelte, men måden vi gør det på, som er 
afgørende.

Hvordan gør vi det så, når Emma på 87 år med svær demens kraftig 
modsætter sig at få skiftet ble eller at blive vasket? For de fleste 
mennesker opleves det behageligt at være ren og velplejet, dette gælder 
sandsynligvis også for Emma, men handlingerne hertil virker truende 
og uforståelige. Når Emma bliver vred og slår om sig, må det tolkes 
som et klart nej og et udtryk for, at Emma ikke har forstået meningen 
med handlingerne. Det er her vigtigt, at vi respekterer Emmas nej samt 
anerkender Emmas følelser (vrede/frygt) og responderer på disse. Hvordan 
kan vi som personale gøre meningen forståelig? Og hvordan kan vi 
fremme lysten? Måske ligger svaret i kendskabet til Emmas personlighed 
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og livshistorie kombineret med vores faglige viden og empatiske tilgang. 
Det er heri kunsten ligger og måske nøglen til Emmas frivillige medvirken.

Selv om mennesker med demens har svækkede kognitive evner, er 
følelseslivet oftest intakt og måske endnu mere intenst. Selv om Emma 
i fortællingen ikke efterfølgende husker det skete, er der grund til at 
formode, at hun fremover følelsesmæssigt vil rumme overgrebet.

Tom Kitwood anvender betegnelsen ’’ondartet socialpsykologi’’ i 
sin beskrivelse af, hvordan vi som personale kan krænke den ældres 
personlige integritet.

Begrebet integritet kan defineres med helhed, samspil og sammenhæng. 
Integritet er menneskets særlige egenværdi eller værdighed. Integritet og 
menneskeværd er knyttet til det at eksistere og tilkommer derfor ethvert 
menneske. Mennesket bør betragtes og behandles som et mål i sig selv. 
Integritet kan ikke øges eller mindskes – men kan krænkes af andre. 
Integritet indebærer, at værdier og rettigheder, som vi har i egenskab af at 
være menneske, respekteres, da integriteten ellers kan krænkes. Integritet 
er forbundet med at være. (3)

Ethvert menneske har ret til selvbestemmelse, men ikke alle formår at 
udøve denne ret på grund af psykiske eller fysiske hindringer. Autonomi 
indebærer, at det enkelte menneske kan varetage en selvbestemmelsesret 
gennem fornuft, vilje, kundskaber og erfaring. Autonomi er forbundet 
med at evne – og kan derfor variere, afhængig af den enkeltes funktioner 
til selv at beskytte og sikre sin integritet. Grænsen for autonomi må være 
der, hvor den enkeltes valg får negative konsekvenser for egen eller for et 
andet menneskes integritet og liv.

De mennesker, der ikke selv kan forsvare deres værdighed ved at udøve 
deres selvbestemmelse, må have den garanteret af en anden eller nogle 
andre, f.eks. af pårørende eller af plejepersonalet.
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Ansvarlig magtanvendelse
I pleje af og omsorg for mennesker med demens kan der således opstå 
situationer, hvor vi som plejepersonale er nødsaget til at anvende fysisk 
magt i forhold til at bevare den enkeltes værdighed. Situationer, hvor 
vores kunst ikke slår til. Situationer, hvor det vil være ansvarsforflygtigelse, 
omsorgssvigt og mangel på respekt at undlade at gribe ind.

Jævnfør fortællingen om Emma, kan man forestille sig, at det med 
tiden vil blive stadigt sværere at opnå Emmas frivillige medvirken til 
personlig hygiejne og bleskift. I Socialministeriets bekendtgørelse om 
magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten er der nævnt 
de hygiejnesituationer, hvor man i en afgrænset periode kan få tilladelse 
til at anvende fysisk magt i form af fastholdelse.

Såfremt personalet en dag skønner, at det er absolut påkrævet at 
fastholde Emma i forbindelse med personlig hygiejne, skal der indhentes 
tilladelse fra (amts)kommunen hertil. Denne vurdering kan aldrig træffes 
af medarbejderne, hverken alene eller i fællesskab.
En tilladelse fra (amts)kommunen kan gives undtagelsesvis og kun for en 
kortere, afgrænset periode. Der stilles samtidig krav om en beskrivelse af, 
hvorledes man i fremtiden vil sikre at undgå magtanvendelse.

Med en tilladelse fra (amts)kommunen er problemerne ikke løst. Der 
melder sig straks nye spørgsmål, eksempelvis: Hvorledes kan fastholdelse 
ske så kortvarigt og så skånsomt som muligt? Hvordan fastholder man 
helt konkret en ældre beboer, uden at det opleves som et voldsomt 
overgreb for den pågældende beboer og de medarbejdere, der skal sikre, 
at omsorgen bliver udført?



30

Etisk bevidsthed og ansvar
Som plejepersonale påvirkes også vi af de valg og handlinger, vi foretager. 
Malene skriver som afslutning, at hun fortryder sin medvirken og skammer 
sig over den udførte handling. Med disse ord er det tydeligt, at det i høj 
grad påvirker hendes selvagtelse at foretage handlinger, som ikke svarer 
til de værdier, som hun kan stå inde for. Malenes oplevelse af ikke at tage 
vare på det liv, som i tillid var lagt i hendes hånd, får således betydning 
for hendes erkendelse af sit etiske, faglige og personlige ansvar.
Den etiske bevidsthed skærpes, når vi som mennesker reflekterer over, 
hvilke begrundelser der ligger bag vores handlinger - hvorfor vi gør, som 
vi gør.

Bag den lukkede badeværelsesdør
Som repræsentant for Sygeplejeetisk Råd deltog jeg i efteråret 2004 i 
en arbejdsgruppe om magtanvendelse i ældreplejen med deltagere fra 
Dansk Sygeplejeråd og Forbundet af Offentligt Ansatte se punkt 4.1. 
Arbejdsgruppen havde bl.a. fokus på den magtanvendelse, der sker bag 
”den lukkede badeværelsesdør” i forbindelse med personlig hygiejne. 
Sygeplejeetisk Råd vil gerne medvirke til at åbne ”døren”, så der kan 
skabes mere åbenhed om magtanvendelse. Vi finder det vigtigt, at såvel 
medarbejdere, ledere, pårørende, repræsentanter for foreninger som 
politikere inden for ældreområdet indgår i en dialog om, hvorledes 
magtanvendelse kan undgås, og såfremt dette ikke er muligt, hvorledes 
ansvarlig magtanvendelse kan udøves. Vi oplever det nødvendigt, at 
dette område bliver belyst grundigt, så ældreområdets medarbejdere 
rustes bedre til de daglige udfordringer og ikke skal opleve det som et 
privatiseret og tabubelagt problemfelt, der alene er et udtryk for deres 
manglende kompetence.

1. Løgstrup, K.E: Den etiske fordring. 11. oplag. København, Gyldendal, 
    2. udgave 1991
2. Kitwood, Tom: En revurdering af demens – personen kommer i første
    række. Munksgaard, 1999
3. Etik – en introduktion. Det Etiske Råd, 1995
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5.2 Smil :-) smiley-sygeplejerske :-(
Skrevet af Edith Mark, formand, psykiatrisk sygeplejerske, cand.cur., 
Ph.d- stud.

Sygepleje og behandling ensrettes i sundhedsvæsenet i disse år med 
standarder og kvalitetsmålinger. Regeringen har nu konkrete planer 
om at indføre smileys på de danske sygehuse. På den måde lægges der 
yderligere et eksternt pres ind over det danske sundhedsvæsen.

Sagen er den, at det danske sundhedsvæsen uafhængig af smileys skal 
være godt både at henvende sig til, at modtage behandling og pleje ved 
– og at arbejde i. Når patienten kommer akut til sundhedsvæsenet, er 
det jo for sent at vende rundt i døren, fordi en sur smiley skulle vise, at 
standarden er i bund.

Smileys er andet end et godt smil – de uddeles af en kontrolinstans og 
sætter sundhedsmedarbejderne i en offentlig gabestok på godt og ondt.

Situationen kan opfattes sådan, at der i disse år foregår en markant 
drejning af vort sundhedsvæsen: Fra et omsorgs- og behandlingstilbud, 
som mennesker kan søge i tillid til faglighed og medmenneskelighed, 
til en produktionsvirksomhed, som er optaget af begreber som f.eks. 
forbruger, effektivitet og standardisering, sammenlignelighed og 
bundlinier.

Betyder det, at det danske sundhedsvæsen bør være tillukket? Nej, langt 
fra. Det er vigtigt med et åbent sundhedsvæsen, således at befolkningen 
har tillid til, at sygeplejersker og andre sundhedsmedarbejdere kan løse 
opgaverne fuldt forsvarligt med hensyn til faglighed og i forhold til de 
enkelte menneskers behov. Spørgsmålet er bare, hvordan vi skaber det 
gode sundhedsvæsen – f.eks. et godt arbejdsmiljø, et godt uddannelses- 
og forskningsmiljø, en god tone, et godt blik og varme hænder.

Undersøgelser af, hvornår og hvordan fejl sker, viser, at fejlene hyppigt 
sker i stressede situationer. Derfor er det meget tvivlsomt, om det hjælper 
at indføre flere tests, udhængning med navns nævnelse og et stempel 
med en smiley?
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Der findes glade og sure smileys. En 
smiley er f.eks. et symbol på værdien af en 
given virksomhed på det tidspunkt, hvor 
kontrolinstansen var på kontrolbesøg. Det 
er en karakter - en ros eller ris. Politikerne 
antager altså, at straf og belønning 
er en positiv drivkraft i det danske 
sundhedsvæsen. Det skulle også betyde, at 
den del af befolkningen, der er i stand til 
at vælge, skulle søge til de gode sygehuse 
og undgå de dårlige sygehuse. Det er et 
princip om: ”noget for noget” i stedet for 
et princip om tillid og fællesskab.

Det er altid vanskeligt at operere med 
fænomenerne tillid og fællesskab. Tidligere 
i mindre specialiserede behandlingstilbud 
mødte patienten under indlæggelsen 
den gruppe af sygeplejersker, der udførte 
og havde ansvaret for plejen. Patienten 
kunne muligvis lettere opbygge et 
tillidsforhold, fordi der var mere tid, færre 
valgmuligheder og ikke så mange skift og 
flygtige relationer. På den anden side set 
var patienten på godt og ondt prisgivet 
de sygeplejersker, som var til rådighed. 
Der var ikke tale om etiske retningslinier, 
kvalitetsmålinger og smileys. Dér, hvor den 
f.eks. var gal med etikken, fagligheden eller 
hygiejnen, døde patienten måske.
Der er nok ikke nogen grund til at prise ”de 
gode gamle dage.” Men der er heller ikke 
nogen grund til at prise den tendens, vi ser 
i sundhedsvæsenet i dag. Der er ikke nogen 
fornuft i at stresse sygeplejersker. Det dør 
patienten også af.
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Derfor er det vigtigt at holde fast ved fænomenerne tillid og fællesskab. 
Det tværfaglige samarbejde er afgørende for et godt patientforløb 
– derfor skal vi ikke spille sundhedsmedarbejdere ud imod hinanden, 
men supplere hinanden. Sygeplejersker skal ikke blive bange for at pleje 
de mest syge patienter i frygt for, at patienten dør og giver os en sur 
smiley. Vi må fastholde vores høje faglighed og vores gode moral. I Lov 
om sygeplejersker anvendes netop ordene: Omhu og samvittighedsfuldhed 
(”Lov om sygeplejersker” *) § 5). Disse ord er kendte af alle sygeplejersker 
på tværs af forskellige uddannelsesår. Når vi har en god samvittighed, 
betyder det, at vi handler i overensstemmelse med en viden om os selv, 
om faget og om god moral.

Forudsætningen for god sygepleje er derfor faglighed og kundskab 
tilegnet og praktiseret med omhu og samvittighedsfuldhed – altså 
etikken er i højeste grad medbestemmende for, hvor meget patienten 
smiler. Etikken kommer til udtryk i relationerne og i fællesskabet mellem 
mennesker. Der er stor forskel på fænomenerne ”et levende smil” og ”en 
smiley” uden på døren eller på nettet. Etik udfordrer os på en helt anden 
måde end en smiley. 

En sygeplejerske uden ansigt får ikke patienten til at smile. Det betyder, at 
vi som sygeplejersker fortsat skal kæmpe for at møde patienterne ansigt 
til ansigt. Der er mange instrumenter, apparater, medikamenter, skærme 
og skriverier, der kan få sygeplejersken væk fra patienten – men hverken 
patienten, kollegerne eller sygeplejersken selv kan holde til det. Sygeplejen 
risikerer at miste sin meningsfuldhed, patienterne dør i flere betydninger 
– og smilet udebliver.

Der kommer hele tiden nye tiltag i sundhedsvæsenet. Vi ønsker stadig 
at forbedre og udvikle plejen. Hospitalsklovnen er en af de mest 
opmuntrende opfindelser i hospitalsvæsenet. Tænk, hvis sygeplejersker 
havde mere tid og overskud til at kalde smilet frem hos patienterne.

*) Bekendtgørelse af Lov om sygeplejersker LBK nr. 759 af 14/11/1990
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5.3  At være i overensstemmelse med sig selv - Selvkontrol
  og tegn herpå
Skrevet af Charlotte Delmar, leder af Forskningsenheden for Klinisk 
Sygepleje ved Aalborg Sygehus/Århus Universitetshospital

At kunne mestre sit liv er for de fleste mennesker knyttet til et værdigt liv. 
Men når et menneske bliver syg, måske kronisk syg, forandres hverdagen 
på en sådan måde, at det kan være vanskeligt at mestre det, man kunne 
før. Nogle mennesker udtrykker sygdommens indtrængen, som det at blive 
rystet i sin grundvold, forstået som at ens identitet med dertilhørende 
roller og livsudfoldelse mærkes.

I sygeplejefaglige sammenhænge er især Antonovskys teori om mestring 
velkendt og populær, måske fordi han har et sundhedsfremmende aspekt 
(1). Jeg vil med Antonovskys teori om mestring lægge op til en yderligere 
udfoldelse af, hvad det vil sige at mestre; at begribe, at håndtere 
samt at finde mening, for derigennem at finde frem til, hvorledes 
grundvoldsrystelser kan magtes.

At begribe er at forstå den situation og de livsbetingelser, som livet byder 
én. At håndtere er at opfatte, at der står ressourcer til rådighed, der er 
tilstrækkelige til at håndtere og klare de krav, som livet byder én. At finde 
mening henviser til, om man føler livet forståeligt, og at de problemer og 
krav, tilværelsen fører med sig, er værd at investere energi og engagement 
i (1).

At mestre handler derfor om at komme godt ud af det med sig selv, at 
være i overensstemmelse med sig selv (2) med en sådan sammenhæng 
i ens tilværelse, at man magter sit liv. Det er ikke sygdommens 
sværhedsgrad, der bestemmer, hvordan man har det, men hvordan man 
forholder sig til sig selv, sin sygdom og sit liv (3), hvilket kommer til at 
indbefatte et andet og tydeligere forhold til det eksistentielle.

Måden at forholde sig til sig selv på og at være i overensstemmelse med 
sig selv bliver afgørende for, hvordan patienten ser begrænsninger eller 
muligheder. Mennesket har valgmuligheder forstået på den måde, at 
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man har muligheden for at stoppe op ved påvirkninger, tage en pause og 
beslutte, hvordan man vil forholde sig til det givne. Mennesket har som 
sådan altid frihed til at vælge. Ikke at vælge er også et valg, men nogle 
gange er valget så svært, at det kan opleves som et valg mellem to onder. 
Og ofte er valget overladt til én selv. Til trods for at valget er overladt til 
én selv, er der noget livgivende i at tage et ansvar for sig selv på sig selv. 
Selvansvarlighed og selvkontrol er som sådan betydningsfulde værdier i 
hverdagslivets handlinger og beslutninger.

Mulighederne for at forvalte selvkontrollen er dog også afhængig af 
omgivelserne. Dels bliver man til som sig selv, men man bliver også til i 
samspillet med sine omgivelser, forstået som både miljø, kultur og andre 
mennesker. At vi som mennesker er fundamentalt afhængige af hinanden 
betyder, at vi har vor virkelighed sammen med andre mennesker, og 
at vi giver hinanden virkelighed (4, 5). Det er således et fundamentalt 
humant grundlag, at det syge og lidende menneske er i samspil med sine 
omgivelser, som hyppigst er familie, venner og professionelt pleje- og 
behandlingspersonale. Der er således en dobbelthed forbundet med det at 
være til i virkeligheden. Dels bliver man til i samspillet med andre og med 
naturen, men man bliver også til som sig selv (6).

At leve i 
værdighed og i 
overensstemmelse 
med sig selv kan 
da også handle om 
at inddrage andre 

mennesker i de beslutninger, der skal træffes. For det gode valg handler 
om at have nogle muligheder at vælge imellem, og således kan andre 
mennesker medvirke til at tilføre den syge person en viden som baggrund 
for at træffe det gode valg (6). At tage ansvar for eget liv kan derfor også 
vise sig ved, at den syge person inddrager andre og beder om støtte i sin 
færd med at leve et liv i overensstemmelse med sig selv (7).

For mange mennesker kan det verbalt være svært at udtrykke behovet 
for hjælp, for ingen ønsker at være afhængige af andre og til ulejlighed 
og besvær (5). Men netop fordi det kan være svært at bede om hjælp, 



36

kan appellen om hjælp være et overordentlig vigtigt tegn på selvkontrol 
og selvforvaltning og kan være afgørende for at komme og være i 
overensstemmelse med sig selv.

Det er menneskesynet, der afgør om uafhængighed, selvbestemmelse, 
selvansvar og selvkontrol er i et modsætningsfyldt forhold til afhængighed 
og hjælp fra andre. Med et relationelt menneskesyn er der ingen 
modsætning mellem afhængighed og selvbestemmelse. Et relationelt 
menneskesyn besinder sig på de meningssammenhænge og givne 
menneskelige og naturlige afhængighedsforhold, der er i verden. Så 
det er i mødet, at sygeplejersken i den konkrete situation kvalificerer sin 
rettethed mod patienten. Alt i alt handler det om, at den professionelle 
kvalificerer sin sanselige, situationsbestemte opmærksomhed, således at 
balancen mellem den professionelles kontrol og patientens selvkontrol 
ikke krænker den syges handlerum.

De Sygeplejeetiske Retningslinier er tænkt som en hjælp til at åbne for en 
dybere praktisk og teoretisk forståelse af, hvad og hvor meget, der i den 
konkrete situation, kan overlades til patientens eget ansvar, når og hvis 
patienten er rystet i sin grundvold.

1. Antonovsky, A. Helbredets mysterium. København: Hans Reitzels Forlag,
    2000.
2. Pahuus, M. Sandhed og storhed. Om nogle eksistentielle dyder og
    laster. København: Gyldendal, 1994.
3. Andersen, S. Sundhed sidder mellem ørerne. Hornslet Bogtrykkeri A/S,
    2002.
4. Løgstrup, K.E. Den etiske fordring. 11. oplag. København: Gyldendal, 
    (1956) 1986.
5. Delmar, C. Tillid & Magt – en moralsk udfordring. København: 
    Munksgaard, 1999.
6. Pahuus, M. Livsfilosofi. Lykke og lidelse i eksistens og litteratur. 
    2. udgave, 1. oplag. Århus: Philosophia, (1994) 1995.
7. Delmar, C., Bøje T., Forup L., Jakobsen C., Dylmer Kristensen, D., Møller
    M., Sønder H. og B.D. Pedersen. Achieving harmony with oneself: Life 
    with a Chronic Illness. Scandinavian Journal of Caring Sciences 
    (submitted November 2004).
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5.4  Selvbestemmelsesretten og sygeplejerskens rolle
Skrevet af Kirsa Ahlebæk, rektor

Jeg kender en familie, der udsatte deres rejse til Pipi Island et døgn, fordi 
nogle bekendte havde fortalt dem, at prisniveauet på øen var højt, fordi 
det var jul. Hvis de bare ventede til den 26. december var alt mindre 
opskruet. Det gjorde de. Så da flodbølgen kom, var de på vej til Pipi 
Island i en båd sammen med 80 andre turister. De så flodbølgen! Men 
de mærkede ikke meget til den! Et lille efterskvulp, besked om at iføre 
sig redningsveste og gå ned i båden. Og de kom ikke i land. Efter godt 
to timers ventetid, blev de sejlet tilbage til fastlandet. Først her så og 
erfarede de, hvad der var sket.

Den tilfældige beslutning om at udskyde ferietidspunktet fik afgørende 
betydning for familien. De undgik i stort omfang det værste ved 
katastrofen og de overlevede. Beslutningen fik også afgørende betydning 
for familie, venner og kolleger hjemme i Danmark.

Som sygeplejersker træffer vi mange beslutninger, der har stor betydning 
for andre mennesker. Beslutninger, der ikke kun har betydning for den 
patient, som de angår, men som også har konsekvenser for patientens 
pårørende og vores kolleger.

Nogle gange bliver man enten som fagperson eller som privatperson bedt 
om at træffe en beslutning. Nogle gange bliver man bare bedt om at 
udtrykke sin mening - give et godt råd - så den person, sagen angår, får 
et mere kvalificeret beslutningsgrundlag.

Og så er der de gange, hvor vi har en ubændig lyst til at træffe en 
beslutning på andres vegne, fordi vi mener, at vi ved bedst. Måske er 
det et specielt gen sygeplejersker har og som aktiveres i uddannelsen, 
uomtvisteligt er det i hvert fald, at sygeplejersker har stor lyst til agere 
”patientens advokat” og meget ofte udøver den paternalistiske sygepleje, 
selv om denne ikke længere er i høj kurs og oftest i direkte modstrid med 
patientens selvbestemmelsesret.
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Når sygeplejersker forsvarer det faktum, at de træffer beslutninger på 
patienters – og andres vegne – hører vi ofte, at det er for at beskytte 
patienten, de pårørende eller andre.
Og det er da også hævet over enhver tvivl, at sygeplejersker ofte står i 
dette dilemma: På den ene side at vide og have erfaring, der kan give en 
god løsning på en given problemstilling – og på den anden side at måtte 
acceptere og respektere patientens autonomi og retten til at gøre det stik 
modsatte. Dilemmaet kan være etisk, økonomisk, fagligt eller andet.
Hvis patienten træffer valg, der kan få fatale konsekvenser for patienten 
selv eller andre, er det vel indlysende, at sygeplejersken har pligt til at 
informere patienten om disse konsekvenser og andre mulige valg.

Hvis patienten mod bedre vidende træffer valg, der sætter enten 
sygeplejersker, medpatienter eller pårørende i problematiske situationer 
– er det så OK? Eller har man som sygeplejerske pligt til at skride ind?
Det er altid en balancegang, og der findes intet entydigt svar: Hver 
patient og situation er unik og skal behandles som sådan, og som 
sygeplejersker skal vi i arbejdet anvende fagligt skøn, kritisk stillingtagen, 
mod og omtanke (retningslinie nr. 1.3). Kan vi motivere en patient uden 
at manipulere, kan vi vejlede en patient uden at skræmme?

Området bliver endnu mere gråt, hvis der ikke er tale om sygeplejerske-
patient-relation, men om person-person-relation, hvor den ene (evt. 
begge) er sygeplejersker.

Når studerende spørger mig, hvor langt sygeplejerskens ansvar går, er mit 
svar altid, at sygeplejersker ikke kun er sygeplejersker, når de har uniform 
på eller er på vagt. Som autoriseret sundhedsperson har sygeplejersken 
en udvidet pligt til at forholde sig til andres ve og vel. Vi hverken kan 
eller skal udøve paternalistisk sygepleje over for personer, der klart siger 
fra, men vi har ret – og i nogle tilfælde endog pligt – til både at gøre 
opmærksom på og sågar gribe ind, hvis en situation bliver faretruende for 
en person eller omgivelserne.
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6. Medlemshenvendelser

I det forløbne år er Sygeplejeetisk Råd bl.a. spurgt til råds om brugen 
af retningslinierne og er anmodet om at tilkendegive holdninger til 
forskellige problemstillinger. 

De fleste medlemshenvendelser sker telefonisk og omhandler opklarende 
spørgsmål om De Sygeplejeetiske Retningslinier. Der er her forholdsvis 
mange henvendelser fra sygeplejestuderende, der inddrager retningslinier 
i opgaveskrivning. Andre henvender sig med ønske om oplysninger om 
Sygeplejeetisk Råds holdning til forskellige spørgsmål. I de tilfælde, 
hvor Rådet har behandlet emnet, sendes oplysninger i form af kopi af 
det relevante materiale fra årsberetningerne. Såfremt der er tale om 
en problemstilling, der ikke tidligere er behandlet af Rådet, eller hvor 
udviklingen medfører, at tidligere afgivne udtalelser nu er irrelevante, 
opfordrer vi til, at forespørgslen sendes skriftligt til Rådet med opfordring 
til at behandle problemstillingen.  Enkelte sygeplejersker henvender sig for 
at drøfte oplevede situationer og afklare, om de ønsker at forelægge disse 
for Rådet.  I årsberetningen omtales kun medlemshenvendelser, som har 
resulteret i en selvstændig udtalelse om et emne fra Rådet.
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6.1 Medlemshenvendelse om alkohol
Hvilke aspekter ser Sygeplejeetisk Råd i forhold til håndtering af en 
kollegas (formodede) misbrug? Og hvordan mener Rådet, at sygeplejersker 
skal agere ved mistanke om kollegers misbrug? 

Sygeplejeetisk Råd fik en medlemsopfordring til at tage en drøftelse om 
misbrugsproblematikker set ud fra et kollegialt synspunkt og foranledige 
en debat i Tidsskrift for Sygeplejersker om dette.

Rådet havde i den anledning en god debat, hvor vi kom omkring mange 
synspunkter. Vores debat var koncentreret om samarbejde og omgang 
med kolleger, der har eller har haft et misbrug.

På denne baggrund 
tilkendegav vi over 
for medlemmet, at:
”Det er vores 
opfattelse, at 
det generelt er 

umoralsk at møde beruset op på sit arbejde. Dette med baggrund i, at 
patienterne risikerer en sløvet og uoplagt sygeplejerske, fejl og lavere 
faglig kvalitet. Samtidig er det usolidarisk over for ens kolleger, som 
må tage slæbet, da vi mener, at man ikke skal arbejde i alkoholpåvirket 
tilstand – og derfor må forlade arbejdspladsen. Det kan give vidtrækkende 
problemer på hele afdelingen, såfremt man vælger at ignorere 
misbrugsproblemer.

Vores udgangspunkt er derfor, at der er en etisk forpligtigelse til at 
tale med, støtte og hjælpe en kollega med alkoholproblemer. Det er 
omsorgssvigt ikke at gå ind i problemstillinger af denne art, selv om 
problematikker omkring misbrug ofte er tabubelagt. Det drejer sig i bund 
og grund om den måde, vi mennesker behandler hinanden på, og vi 
mener, at der er en etisk forpligtigelse til at behandle hinanden ordentligt 
og alvorligt.
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En anden udbredt problematik på misbrugsområdet er en misforstået 
beskyttelse. Modet til at tage livets smertelige sider op og stille op ansigt 
til ansigt bliver her et omdrejningspunkt, skønt vi altid må overveje, at vi 
kan tage fejl i forhold til et formodet alkoholproblem.
 
Rådet mener i øvrigt, at sager af denne karakter altid bør gå videre til 
ledelsen. Dette er begrundet i, at vi mener, at ansattes misbrugsproblemer 
i høj grad også er et personalepolitisk spørgsmål. Det er vigtigt, at 
personalepolitikken både på skrift og i praksis viser arbejdsstedets vilje og 
evne til at støtte, også når livet viser sig fra sin vanskelige side. Ansvaret 
skal altså også bæres af ledelsen.

Det er vigtigt, at alle kender stedets alkoholpolitik, samt at alle ansatte er 
sikre på, at ledelsen handler med respekt for medarbejderne. Det er vores 
opfattelse, at de fleste steder har en alkoholpolitik, der skal beskytte den 
enkelte medarbejder og sikre arbejdsmiljøet og patienten, samt at den 
valgte alkoholpolitik har stor betydning for, hvordan man vælger at tale 
med sin kollega. Også tillidsrepræsentanterne spiller her en stor rolle.”

Afslutningsvis tilkendegav vi, at vi overvejede at skrive et synspunkt til 
Tidsskrift for Sygeplejersker om problematikken, men at vi i første omgang 
opfordrede sygeplejersken til at starte en debat i ”Dilemma” rubrikken.

Efterfølgende blev misbrugsspørgsmålet rejst i Tidsskrift for Sygeplejersker 
nr. 31. Dilemmarubrikken ”Den trætte sygeplejerske.” 
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7. Andre områder, hvor Sygeplejeetisk Råd har 
tilkendegivet holdninger

Sygeplejeetisk Råds holdninger efterspørges jævnligt. F.eks. hvad 
mener Rådet om abortlovgivningen på Færøerne? Og om industriens 
sponsorstøtte af sygeplejersker. 

Formanden og medlemmerne bliver indimellem spurgt om at tilkendegive 
Sygeplejeetisk Råds holdninger i forbindelse med en debat i pressen eller 
lignende. Ikke alle udtalelser, som efterspørges, anvendes udadtil. To af de 
områder, som Sygeplejeetisk Råd i år af Dansk Sygeplejeråd blev anmodet 
om at udtale sig om, var abortlovgivningen på Færøerne og industriens 
sponsorstøtte af sygeplejersker. Vores holdninger i disse sager blev ikke 
tilkendegivet udadtil, og samtidig er det områder, som især formanden 
dykkede dybere ned i.
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7.1 Abortlovgivning på Færøerne
Sygeplejeetisk Råd blev af Dansk Sygeplejeråd spurgt, hvad vores holdning 
var til den færøske abortlovgivning. Henvendelsen kom på foranledning 
af en forespørgsel fra sundhedspolitisk ordfører fra Socialistisk Folkeparti 
og Kvindeligt Selskab, der samlede opbakning dels til økonomisk støtte 
af færøske kvinders adgang til fri abort i Danmark og dels i kampen for 
færøske kvinders rettigheder til fri abort.

Færøske kvinder har ikke adgang til fri abort i dag. Den abortlovgivning, 
der blev afskaffet i Danmark i 1970, gælder stadig for færøske kvinder. 
Det vil sige, at de, for at få en abort, skal have været udsat for voldtægt, 
deres helbred være truet, eller der skal være stor risiko for alvorlige 
arvelige sygdomme for barnet. Den færøske abortlovgivning betyder, at et 
ukendt antal kvinder fra Færøerne rejser til Danmark for at få foretaget en 
provokeret abort.

I Danmark er abortkvotienten ca. 12,5, mens den for Færøerne er 3,3 
årligt. Landsstyret har sat som mål, at antallet af aborter yderligere skal 
nedbringes.

Sygeplejeetisk Råd havde allerede før henvendelsen planlagt en temadag 
omhandlende menneskeligt livs begyndelse og fosteranlægs etiske 
status. Dansk Sygeplejeråd skulle imidlertid bruge en meget hurtig 
tilbagemelding, og kunne ikke afvente afholdelsen af temadagen. Derfor 
fremsatte formanden sit personlige synspunkt.

Dansk Sygeplejeråd endte med at lade sagen ligge, da de færøske 
sygeplejersker ikke selv ønskede at blande sig i sagen.

Udtalelsen fra formand Edith Mark kan læses på hjemmesiden under 
punktet: ”Hvad mener Sygeplejeetisk Råd?” 
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7.2 Industriens sponsorstøtte af sygeplejersker
Den problemstilling, vi blev stillet over for, var: ”Hvad gør en sygeplejerske, 
som gerne vil til fest eller til en kongres under varme himmelstrøg, 
men som ingen penge har? Dernæst var spørgsmålet koncentreret om 
sponsorstøtte til sygeplejersker og behovet for, at arbejdsgiverne går ind 
og afsætter penge til både uddannelse og pleje af personalet.

Sygeplejeetisk Råd har tidligere udtalt sig om dette område. Vores 
holdninger er gengivet i årsberetning 2000 i udtalelse om: Etiske 
overvejelser i forbindelse med samarbejde med industrien. Sygeplejeetisk 
Råd udtrykte her forståelse for, at et samarbejde med industrien i mange 
tilfælde kan medføre gensidige fordele. Samtidig påpegede vi det etiske 
problem, der opstår, hvis og når der opstår et afhængighedsforhold til 
enkelte virksomheder med det resultat, at der kan stilles spørgsmålstegn 
ved den faglige troværdighed. 

Omdrejningspunktet er, at den enkelte sygeplejerske eller gruppe af 
sygeplejersker nøje må overveje, om opfyldelsen af egen del af aftalen vil 
være medvirkende til at skabe respekt og tillid om professionen, eller om 
befolkningen snarere vil opfatte det som et brud på troværdigheden.

Henvendelsen i 2004 omhandlede sygeplejersker, der søger midler til bl.a. 
personalepleje og uddannelse. Fokus skal her være på vores moralske pligt 
i forhold til fagets omdømme og troværdighed. Dette fremgår tydeligt af 
retningslinierne nr. 1.6 og 3.7.

Til forskning gjorde 
vi opmærksom 
på, at reglerne i 
Sygeplejerskernes 
Samarbejde i 
Nordens (SSN) 

Etiske retningslinier for sygeplejeforskning i Norden skal følges. Vi pegede 
specifikt på 3. pind i punktet Forskeren og samfundet, (http://www.ssn-
nnf.org/ssn/etikk.pdf) s. 7). ”Forskeren er forpligtet til at oplyse deltagere 
og den relevante videnskabsetiske komité om ekstern økonomisk støtte, 
og skal sikre gennem nedfældede skriftlige aftaler, at der ikke kan opstå 
økonomiske bindinger mellem forskeren og bevilgende myndigheder.”
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8. Sygeplejeetisk Råds øvrige aktiviteter

8.1 Nyt logo og nyt navn
Sygeplejeetisk Råd har fået nyt navn, nyt logo og ny designlinie. 

I 2004 fik Sygeplejeetisk Råd et nyt logo. Logoet skal symbolisere Rådet 
og være et vartegn for sygeplejeetik i Danmark.

Med det nye logo ønsker vi at vise, at Rådet er et uafhængigt og 
selvstændigt Råd. Men samtidig har vi valgt at tage udgangspunkt i 
Dansk Sygeplejeråds logo både for at vise slægtskabet og for at knytte 
vores logo til firkløverets historiske betydning for faget. Det nye logo skal 
desuden antyde det rummelige og asymmetriske.

I forbindelse med det nye logo blev vi opmærksomme på, at Rådets navn 
var grafisk tungt og også vanskeligt søgbart på Internettet. Vi fik derfor 
Dansk Sygeplejeråds accept af et navneskifte fra Det Sygeplejeetiske Råd 
til Sygeplejeetisk Råd.

Som konsekvens af logo- og navneskift har Sygeplejeetisk Råd arbejdet på 
en ny designlinie både på brevpapir m.m. og på hjemmesiden.
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8.2 Dansk Sygeplejeråds kongres 2004
Sygeplejeetisk Råd deltog på Dansk Sygeplejeråds kongres med en stand, 
hvor vi bl.a. præsenterede forslaget til de nye retningslinier. 

Dansk Sygeplejeråds kongres 2004 fik stor betydning for Sygeplejeetisk 
Råd. På kongressen blev der: 
• Vedtaget ajourførte retningslinier
• Det nye logo blev lanceret
• Det nye navn blev lanceret
• Formanden gennem de sidste 8 år Hanne F. Mortensen fratrådte
• Medlemmerne Lis Kjær, Birthe Hesdorf, Dorrit Verding og Jette Bruun 

Lehmann fratrådte
• Medlem Edith Mark blev valgt som ny formand og
• Susanne Ardahl, Lone Langkjær, Elsebeth Vesterheden, Anne-Birgitte 

Salomonsen og Lene Schwartz blev valgt som nye medlemmer.

Sygeplejeetisk Råd var til stede under hele kongressen. Vi havde en stand, 
hvor vi præsenterede forslaget til retningslinier ved et PowerPoint show, 
som blev vist kontinuerligt. På standen præsenterede vi ved plakater 
medlemmerne af det eksisterede Råd og præsenterede de indstillede 
kandidater og den formodede fremtidige medlemssammensætning.

Det var en spændende 
kongres, hvor de deltagende 
medlemmer fik mange 
gode samtaler med de 
kongresdelegerede.
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8.3 Valget
I 2004 sagde Rådet farvel til formanden igennem de sidste 8 år og 4 
medlemmer. Samtidig bød vi velkommen til den nye formand, tidligere 
medlem af Rådet Edith Mark og 5 nye medlemmer. 

Sygeplejeetisk Råd og Dansk Sygeplejeråd tog ved kongressen afsked med 
formand Hanne F. Mortensen. Hanne har bestridt posten i 8 år, og har i 
perioden udvist stort engagement og arbejdsindsats. Hanne kunne ikke 
genvælges, da man maksimalt kan være medlem af Sygeplejeetisk Råd i 8 
år.

På kongressen blev der også budt velkommen til Rådets nye formand Edith 
Mark. Edith har igennem de sidste 4 år været medlem af Sygeplejeetisk 
Råd.

På kongressen blev der også sagt tak for indsatsen til de afgående 
medlemmer og budt velkommen til de nyvalgte.

Sygeplejeetisk Råd vil gerne i denne beretning udtrykke en stor tak til den 
afgående formand og medlemmerne for den store indsats, de igennem 
årene har lagt i Rådets arbejde.
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8.4 Reception for afgående og tiltrædende formand
Sygeplejeetisk Råd valgte at markere formandsskiftet med en reception for 
alle vores samarbejdspartnere. 

Sygeplejeetisk Råd tog ved en reception mandag den 14. juni afsked med 
formand, sygeplejelærer Hanne F. Mortensen og bød ved samme lejlighed 
den nye formand, psykiatrisk sygeplejerske Edith Mark velkommen til 
arbejdet. 

Ved receptionen 
deltog et bredt 
udvalg af Rådets 
samarbejdspartnere, 
og der blev holdt 
adskillige taler til de 
to formænd.

Dansk Sygeplejeråds 
formand Connie 
Kruckow takkede 
i en personlig tale 
Hanne F. Mortensen 
for den store 
indsats, hun har ydet som frontfigur. Samtidig blev Edith Mark budt 
velkommen. Connie Kruckow pegede på, at fundamentet er lagt, og at 
hun glæder sig til det fortsatte samarbejde.

Også formanden for Faglig Etisk Råd i Norge Edith Blåsternes var mødt 
frem og holdt en tale, hvori hun påpegede vigtigheden af det nordiske 
samarbejde og erindrede om de nordiske sygeplejeetiske råds store indsats 
ved ICN’s kongres i København.

Edith Mark tilkendegav, at hun ikke vil trække kaniner op af lommerne! 
Der vil ikke blive tryllerier – selv om nogle måske vil mene, at 
underholdning er tillokkende. Edith mener, at det interessante ved rigtige 
tryllekunster er at få øje på det oversete! Og det er, hvad hun gerne vil 
med Sygeplejeetisk Råd – at se det oversete!
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8.5 Formandens og medlemmernes arbejdsvilkår
Ikke alle medlemmer har lige let ved at få arbejdsfri til deltagelse i Rådets 
møder, denne problemstilling er jævnligt drøftet i Rådet og også af Dansk 
Sygeplejeråds hovedbestyrelse. 

I forbindelse med etablering af det nye Råd blev vilkårene for formandens 
og medlemmernes indsats drøftet på ny. Sygeplejeetisk Råd har løbende 
drøftet de vanskeligheder, der for nogle medlemmer er forbundet med at 
få arbejdsfri til deltagelse på møderne. Spørgsmålet er også blevet drøftet 
af Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse.

Hensigten er, at Dansk Sygeplejeråd, via tilkendelse af et årligt 
budget, betaler for Rådets driftsomkostninger og sekretariatsbistand. 
Arbejdsgiverne yder arbejdsfri uden løntræk til deltagelse i Rådets 
møder, og medlemmerne yder den betragtelige indsats, der ud over 
mødedeltagelse er forbundet med arbejdet i Rådet. Der er dog ingen 
formelle aftaler med arbejdsgiverne.

Det er i perioden afklaret, at det i første omgang skal søges at formå 
arbejdsgiveren til at yde tjenestefri. Amtskredsen kan være behjælpelig 
ved disse forhandlinger. Såfremt dette ikke kan opnås eller kun kan opnås 
delvist, kan medlemmet individuelt tildeles tabt arbejdsfortjeneste via 
Sygeplejeetisk Råds budget.

Også formandens indsats er steget betragteligt igennem årene, hvilket i 
år 2001 førte til, at Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse imødekom vores 
anmodning om tildeling af et årligt formandshonorar på kr. 20.000.

Udviklingen i formandens arbejdsopgaver er dog stadig stigende, og 
et enigt Råd mente, at honoraret er for lavt. Derfor besluttedes det at 
anmode Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse om tilladelse til, af egne 
budgetmidler, at forhøje formandshonoraret til kr. 35.000 årligt. Dette er 
imødekommet.
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8.6 Politikermøde mellem Sygeplejeetisk Råd og
  Dansk Sygeplejeråd
I 2004 blev de hidtil ad hoc aftalte møder med Dansk Sygeplejeråds 
formand formaliseret, således at det fremover er aftalt at afholde et årligt 
politikermøde.  

Dansk Sygeplejeråd indbød i 2004 formanden og næstformanden for 
Sygeplejeetisk Råd til politikermøde, hvor det fremtidige samarbejde og 
fokusområder skulle drøftes. Fra Dansk Sygeplejeråd deltog formand 
Connie Kruckow og direktør Kirsten Kenneth Larsen.

På mødet aftaltes det fremtidigt at afholde et fast årligt politikermøde, 
med en uformel udveksling af erfaringer og indsatsområder.

Vi er glade for denne lejlighed til kontinuerligt at drøfte fælles 
interesseområder, og hvordan vi sammen får det bedste fokus på disse.
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8.7 Nyt materiale
Med Rådets nye materiale ønsker vi at promovere kendskabet til 
retningslinierne på en grafisk smuk måde. 

Sygeplejeetisk Råd har i 2004 udarbejdet en del nyt materiale. Dette 
skal både bidrage til at synliggøre Rådet og promovere kendskabet til de 
ajourførte retningslinier på en grafisk smuk måde.

Det udarbejdede materiale er en ny pjece om Sygeplejeetisk Råd. Pjecen 
kan downloades fra hjemmesiden eller bestilles hos Rådets sekretær.

Det øvrige materiale er:

• 2 plakater med udsnit af retningslinierne
• 5 forskellige bogmærker med logo og/eller udsnit af retningslinierne 
• Mærkater med retningslinier til at sætte på konvolutter.

Som allerede nævnt sendes materialet i begyndelsen af 2005 til 
amtskredsene og de Faglige Selskaber.

Endvidere orienteres der om materialet på hjemmesiden, og hvorledes 
dette kan rekvireres.
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8.8 Hjemmesiden
2004 er året, hvor vi, som ønsket, fik opdateret design og indhold på 
hjemmesiden. 

Sygeplejeetisk Råd har i 2004 besluttet at investere i en forbedring af 
hjemmesiden.

Hjemmesiden er efterfølgende grafisk tilrettelagt med farver, der matcher 
det nye grafiske design og logo. Endvidere har vi ændret hjemmesidens 
struktur således, at der nu arbejdes med inddelte felter, hvor man hurtigt 
kan få et overblik over hvilke emner, man ønsker at vide mere om.

Billederne på hjemmesiden skiftes jævnligt. Vi benytter den til 
at informere om aktuelle tiltag eksempelvis høringsudtalelser og 
dilemmasvar. Statistikken viser, at en del sygeplejersker har opdaget 
hjemmesiden, og at antallet af besøgende har været stødt stigende.

Det er med udviklingen af hjemmesiden vores opfattelse, at denne er 
blevet et brugbart redskab til at informere om Rådets aktiviteter. Samtidig 
er det stadig vores opfattelse, at tiden, hvor det elektroniske kan tage 
fuldt over, endnu ikke er indtruffet. Vi satser derfor også på, på anden vis 
at orientere om vigtige områder.
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8.9 Dansk Sygeplejeråds fagdag 2005
Sygeplejeetisk Råd vil gerne bidrage til, at sygeplejeetikken integreres i 
temaerne på Dansk Sygeplejeråds fagdag. 

Sygeplejeetisk Råd har deltaget på Dansk Sygeplejeråds tidligere afholdte 
fagdage. Vi mener, at fagdagen er en oplagt mulighed for at komme i 
kontakt med mange sygeplejersker og herved bidrage til inddragelse af 
sygeplejeetiske overvejelser i fagdagens tema(er).
Rådet nedsatte derfor en arbejdsgruppe og kontaktede Dansk 
Sygeplejeråd med forslag om, at vi kunne etablere en workshop, der 
belyser fagdagens tema(er) fra en etisk synsvinkel.

Arbejdsgruppen stillede sig også gerne til rådighed i planlægningen af 
fagdagen.

Dansk Sygeplejeråd har meldt positivt tilbage på vores henvendelse, som 
vil blive overvejet i forbindelse med den nærmere planlægning af dagen.
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8.10 Debatten om Faglig Etisk Råd i Norge
Rapport om Faglig Etisk Råd i Norge. 

Sygeplejeetisk Råd fulgte i efteråret interesseret debatten om Faglig 
Etisk Råd i Norge. Baggrunden er, at der er udarbejdet en rapport om 
Faglig Etisk Råd i Norge og efterfølgende orienteret om dette i de norske 
sygeplejerskers fagskrift. Her havde artiklen en temmelig kritisk tilgang.

Vi valgte at skrive til rådet og tilkendegive, at Sygeplejeetisk Råd har 
opfattet formålet med rapporten, som et behov for at drøfte Faglig 
Etisk Råds rolle i sygeplejen og få fokus på, hvordan etikken i sygeplejen 
fremmes, og hvordan vi får skabt mere plads til denne. En debat vi på 
forskellige måder også har taget internt i Rådet i Danmark.

Endvidere tilkendegav vi, at det er beklageligt, at debatten så i første 
omgang bliver kritisk, men at dette er en del af omkostningerne ved at 
komme frem i en populær artikel, og at vi ser selve rapporten som et 
seriøst stykke arbejde, som vi alle kan lære af.
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9. Omtale af konferencer

Sygeplejeetisk Råds medlemmer deltager jævnligt i konferencer. Formålet 
er både at repræsentere Sygeplejeetisk Råd og at bringe inspirationen fra 
konferencerne ind i Rådets arbejde. 

9.1 BIOSAM se minar om: Æg- og sæddonation med
 eller uden afsender

Dette BIOSAM seminar blev afholdt som led i Folketingets fremtidspanel 
om bioetik. Det centrale spørgsmål drejede sig om, hvorvidt børn har 
ret til at kende sit ophav, og hvorvidt anonymiteten omkring æg- og 
sæddonorer skal ophæves – og endelig hvilke konsekvenser eventuelle 
lovændringer vil få for børnene og for donorerne.

Emnerne blev belyst af både jurister, filosoffer og behandlere. De svenske 
erfaringer med ophævelse af donoranonymiteten spillede en væsentlig 
rolle i konferencen.

Området er langt fra udforsket, og det hele kan på mange måder 
betegnes som et socialt eksperiment. Konklusionen af dette seminar blev 
for en dels vedkommende, at vores iver efter at beherske livets begyndelse 
og skabe vore ”egne” ønskebørn rejser mange etiske spørgsmål.

Der er behov for at drøfte bredt, hvad vi opfatter som barnets tarv og 
barnet ret. Der er også behov for at drøfte, om og i hvilket omfang det 
er en ret, at få børn – måske især set i forhold til adoptionslovgivningen. 
Det er desuden meget diskutabelt, hvordan og hvornår vi eksperimenterer 
med børn.
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9.2   7. Kongres i Palliativ Vård i Norden
Sygeplejeetisk Råd var repræsenteret på den 7. kongres i Palliativ Vård i 
Norden med én deltager.

Temaet ”Palliation i udvikling” satte fokus på udviklingen gennem de 
sidste 10 år i Norden. De centrale elementer i plejen og behandlingen 
af døende mennesker og deres familier blev belyst gennem foredrag og 
workshops omkring fysiske, psykosociale og åndelige aspekter, med det 
centrale budskab: Det handler ikke kun om at modtage, men også at give 
selv. 

Workshops omkring symptomlindring og systematisk symptomregistrering 
havde den største tilslutning og var meget givende. Her blev der vist, 
hvordan man i de nordiske lande havde udviklet og arbejdet med en 
systematisk symptomregistrering og på den måde havde fået forbedret 
indsatsen til den døende patient og dennes familie. Registreringen 
omhandlede de fysiske symptomer som patienterne har, og her havde 
man specielt valgt dyspnoe hos patienter med lungecancer, som blev 
belyst med interventioner fra flere faggrupper bl.a. sygeplejersker og 
fysioterapeuter.

Et emne der også blev belyst under foredragene omhandlede uddannelse/
efteruddannelse af personale, primært kompetenceudvikling. Det blev 
gennem foredrag belyst både hos læger, sygeplejersker og frivillige. I 
Canada har man udviklet et specielt uddannelsesprogram for frivillige med 
f.eks. 30 timers teoretisk undervisning, før de får lov at besøge patienter. 
I Danmark vinder de frivilliges indsats også større indpas i disse år, og 
Århus Amt har f.eks. et tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse 
omkring frivillige på Hospice Søholm. Gennem fortællinger blev det 
tydeligt, at det er vigtigt, at der er klare definerede opgaver til de 
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frivillige, at der tilbydes supervision, og at også personalet stiller 
ressourcer til rådighed for de frivillige. Tværfagligheden i forløbene er 
essentiel, hvis plejen og behandlingen skal lykkes.

Kongressen afsluttedes efter fire dage med ønsker for fremtiden om at 
evidensbasere den viden, der allerede er til rådighed, således at vores 
patienter kan få den bedst tænkelige pleje og behandling.
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9.3 Deltagelse i BIOForum konference den 22. april:
 ”Er der noget galt med det danske sundhedsvæsen?”

Konferencen var arrangeret af Det Etiske Råd. Første del af konferencen 
bestod af oplæg fra forskellige repræsentanter fra det danske 
sundhedsvæsen - både behandlere, økonomer, kvalitetsudviklere, 
sundhedsforskere og filosoffer. I anden del af konferencen var der lagt op 
til debat.

Formålet med konferencen var at forsøge en indkredsning af svagheder 
og styrker i det danske sundhedssystem og diskutere mulige justeringer. 
Desuden var formålet, at se hvilke konsekvenser, dette ville kunne få, for 
vores grundlæggende værdier.

I 1996 var ni ud af ti danskere tilfredse med det danske sundhedsvæsen. 
I 1999 var det kun 3/4 dele af befolkningen, der var meget tilfredse/
tilfredse med det danske sundhedsvæsen. Den store tilfredshed var faldet 
fra 90 procent til 75 procent på tre år. Skulle man tro dagens medier, var 
tilfredsheden fortsat stærkt faldende, og det på trods af mere effektivitet 
og bedre behandlingsresultater.

På konferencen blev LEON-princippet (Laveste Effektive Omsorgs Niveau)
også berørt. Princippet spiller en central rolle for den effektive 
ressourceudnyttelse og baserer sig grundlæggende på, at man skal have 
mest mulig sundhed for pengene. Princippet indgår i Amtsrådsforeningens 
bærende principper for tilrettelæggelsen af sundhedsvæsenets tilbud. 
Desværre bliver sygeplejerskerne meget usynlige i denne sammenhæng. 
Omsorgsbegrebet bliver nærmest kvalt i denne kontekst af effektivitet og 
beregning. Noget, der netop kan tyde på, at tilfredsheden hos patienterne 
i virkeligheden falder på grund af manglende omsorg. Det betyder altså, 
at vi sygeplejersker har svigtet med al for stor føjelighed og tavshed 
omkring vort fag og vor kerneydelse.
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10.  Fremtidige arbejdsområder

Sygeplejeetisk Råd vil i 2005 fortsætte arbejdet med at udbrede 
kendskabet til retningslinier og tage hul på en række nye områder. 

Sygeplejeetisk Råd vil i 2005 fortsat prioritere udbredelse af kendskabet 
til og anvendelsen af De Sygeplejeetiske Retningslinier. Den påbegyndte 
formidling af de nye retningslinier skal fortsætte. Sygeplejeetisk Råd satser 
først og fremmest på debat og dialog med sygeplejersker.

Rådet vurderer, at det er vanskeligt at se, hvordan den etiske 
tilgang i faget kommer til syne blandt uddannede sygeplejersker på 
arbejdspladserne. Det betyder ikke, at sygeplejersker er uetiske - men at 
der for sjældent afsættes tid til at sætte fokus på etiske overvejelser og 
dilemmaer. Samtidig vurderer Rådet, at sygeplejersker ønsker en tydelig 
etisk fagprofil, og derfor forventer vi også, at sygeplejersker vil diskutere 
og tage de nye etiske retningslinier i anvendelse.
 
Der er desuden i Rådet lagt en mere offensiv strategi for at debattere 
sygeplejeetik i offentligheden.

Sygeplejeetisk Råd vil gerne nå ud til den almindelige befolkning 
som, vi mener, har krav på at kende til, hvilken etik ca. 70.000 
danske sygeplejersker repræsenterer. Dette vil på samme tid forpligte 
sygeplejersker og skabe respekt for sygeplejefaget i befolkningen.

Bioteknologi og sundhedsteknologi er teknologier, som har fået, og som 
fortsat får stor betydning i fremtidens sundhedsvæsen. Anvendelsen af 
teknik i sygeplejen kan give anledning til øget fokusering på teknikken 
på bekostning af mennesket. Forskrækkelsen over teknologi er nok blevet 
mindre med årene, men Sygeplejeetisk Råd vurderer, at det fortsat er 
vigtigt at anlægge et helhedssyn på brug af teknikken. Udviklingen inden 
for området er mangfoldig – men alt er ikke forsvarligt, bare fordi vi 
kan. En vanskelig etisk beslutning kan være – hvornår man skal sige nej. 
Sygeplejeetisk Råd vil fortsat bidrage til denne debat med refleksioner og 
kritisk stillingtagen til ny bio- og genteknologi.
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Miljøbeskyttelse og ressourceforbrug er vigtigt, da sygeplejersker skal 
tage et ansvar for både forebyggelse og sundhedsfremmende måder at 
agere på. Sygeplejerskens etiske forpligtigelse til også at inddrage disse 
overvejelser i arbejdet er blevet tydeliggjort i de ajourførte retningslinier 
(nr. 3.5). Sygeplejeetisk Råd vil arbejde for at inddrage dette aspekt.

Vi har valgt at tage fat på de mange etiske problemstillinger i relation til 
livets begyndelse.

Flere medlemmer har i forbindelse med revisionsarbejdet efterlyst klarere 
retningslinier i forhold til livets begyndelse. Sygeplejeetisk Råd vil drøfte, 
hvornår menneskeligt liv begynder, og hvilken etisk status et fosteranlæg 
har. Desuden vil Rådet i den forbindelse se på problematikker omkring 
f.eks. kunstig befrugtning, forskning i stamceller og fosterdiagnostik.

Diskussioner og forvirringen om aktiv og passiv dødshjælp vil sandsynligvis 
fortsætte, hvorfor vi også i det kommende år vil drøfte og fremhæve den 
palliative pleje og en værdig død i modsætning til eutanasi.

Rådet mener, at det er væsentligt at se kritisk på selvbestemmelse kontra 
medbestemmelse.  De svageste og mest sårbare patienter er i fare for 
omsorgssvigt. Balancen mellem det individuelle hensyn og det kollektive 
hensyn er stadig aktuelt at drøfte.

Det faglige skøns betydning er essentielt for den gode, kloge og rigtige 
sygeplejehandling. Ligeledes kræver det personligt mod at vove at 
prioritere ”det gode” i et væld af interesser, der måske kan komme 
i vejen for en etisk forsvarlig sygepleje. Skønnets betydning ønsker 
Rådet at indtænke i kvalitetsudvikling, dokumentationsformer og 
prioriteringsdebatten i det danske sundhedsvæsen.
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Bilag 1

De Sygeplejeetiske Retningslinier 2004

De Sygeplejeetiske Retningslinier 
Vedtaget af Dansk Sygeplejeråds kongres den 26. maj 2004.
 
Grundlaget for De Sygeplejeetiske Retningslinier 
Grundlaget for De Sygeplejeetiske Retningslinier er tillid til og respekt for 
mennesker og bygger på, at det enkelte menneske er unikt men lever i 
sammenhæng med sine omgivelser. Mennesket skal forstås både i denne 
sammenhæng og i den konkrete situation. De etiske værdier kommer til 
udtryk i relationer mellem mennesker.
 
Sygeplejerskens virksomhedsområde er at udføre, formidle, lede og 
udvikle sygepleje og er rettet mod mennesker, der har behov for sygepleje.
 
Sygepleje omfatter såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, 
forebyggende, som behandlende, rehabiliterende og lindrende opgaver. 
[1]  
Sygepleje ydes uden nogen form for diskriminering.
 
I De Sygeplejeetiske Retningslinier benævnes alle modtagere af sygepleje 
som patienter. 
 
Forudsætningen for, at sygeplejersken kan tage et etisk ansvar er, at 
sygeplejersker er fagligt velfunderet. Sygepleje baseres på omhu og 
samvittighedsfuldhed. De Sygeplejeetiske Retningslinier forudsætter, at 
den faglige viden er ajourført. 
 
De Sygeplejeetiske Retningslinier respekterer dansk lovgivning og tager 
udgangspunkt i De Sygeplejeetiske Retningslinier fra 1992 [2], de 
grundlæggende menneskerettigheder [3] og ICN’s etiske kodeks for 
sygeplejersker. [4] 
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Anvendelsen af De Sygeplejeetiske Retningslinier
De Sygeplejeetiske Retningslinier er vejledende i forskellige 
sammenhænge, hvor etisk stillingtagen er nødvendig.

Sygeplejeetisk Råds intention er, 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 
• Sætte fokus på etiske dilemmaer, for at synliggøre etiske valg.

De Sygeplejeetiske Retningslinier er ikke prioriteret men af praktiske 
grunde nummereret. 

1.   Sygeplejersken og professionen

1.1  Sygeplejersken skal tage ansvar for, at De Sygeplejeetiske
Retningslinier inddrages i sygeplejen.

 
1.2  Sygeplejersken skal i sit arbejde erkende og vedkende sig det etiske, 

faglige og personlige ansvar for egne vurderinger og handlinger.
 
1.3  Sygeplejersken skal i sit arbejde anvende fagligt skøn, kritisk 

stillingtagen, mod og omtanke.
 
1.4  Sygeplejersken skal bidrage til et godt arbejdsmiljø og støtte kolleger 

i vanskelige situationer.
 
1.5  Sygeplejersken skal i sit samarbejde med alle faggrupper udvise 

respekt. I tilfælde af interessekonflikt, skal hensynet til patientens 
tarv varetages.

 
1.6  Sygeplejersken skal medvirke til at udvikle faget og værne om dets 

troværdighed.
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2.   Sygeplejersken og patienten
2.1  Sygeplejersken skal udøve omsorg og medvirke til at beskytte og 

bevare liv.
Sygeplejersken skal medvirke til, at udsigtsløs behandling [5] afsluttes 
eller ikke påbegyndes.
Sygeplejersken skal medvirke til at lindre lidelse og bistå til en værdig 
død.
Sygeplejersken må ikke medvirke til behandling, der alene har til 
hensigt at fremskynde en patients død. 

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

 
2.3  Sygeplejersken skal respektere patientens valg, herunder patientens 

ret til at fravælge selvbestemmelsesretten.
 
2.4  Sygeplejersken skal arbejde for, at patienten bevarer sin værdighed 

og integritet.
 
2.5  Sygeplejersken skal beskytte patienten mod krænkende handlinger, 

også i situationer, som indebærer brug af tvang, tilbageholdelse eller 
anden rettighedsbegrænsning.

 
2.6  Sygeplejersken skal, ved loyalitetskonflikter mellem 

ansættelsesstedets forhold og muligheden for at udføre forsvarlig 
sygepleje, arbejde for at varetage patientens tarv.

 
2.7  Sygeplejersken skal værne om fortrolige oplysninger om patienten.
 
2.8  Sygeplejersken skal vise respekt og omsorg for pårørende. Hvis der 

opstår interessekonflikt mellem patient og pårørende, skal patientens 
tarv varetages.
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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 prioriteringer 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.

[1]  Bekendtgørelse nr. 232 af 30.03.2001 om sygeplejerskeuddannelsen 
§ 1, stk. 2, nr. 1

[2]  Sygeplejeetiske Retningslinier, vedtaget maj 1992 på DSR’s kongres

[3]  FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948)

[4]  International Council of Nurses (ICN). Det første etiske kodeks for 
sygeplejersker blev godkendt i 1953 og er senest revideret i år 2000

[5]  Lov nr. 482 af 1. juli 1998 om patienters retsstilling § 3. Ved 
behandling forstås i denne lov undersøgelse, diagnosticering, 
sygdomsbehandling, genoptræning, sundhedsfaglig pleje og 
sundhedsfaglige forebyggelsestiltag over for den enkelte patient m.v.
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Bilag 2

Medlemmers foredrags- og undervisningsaktiviteter
Tid Sted Arrangør Emne Målgruppe

07.01. Bornholm Bornholms

Amtskreds

Debat om forslag til 

de nye retningslinier

Sygeplejersker i 

amtskredsen

13.01. Rigshospitalet Uddannelsesafdelingen Etik og etiske 

dilemmaer

Operationssygeplejersker 

på efteruddannelse

15.01. Hillerød Frederiksborg Amtskreds Sygeplejen i 

samfundsperspektiv.

Sygeplejerskers faglige 

ansvar

Sygeplejersker 

20.01. Odense Fyns Amtskreds Debat om forslag til 

de nye retningslinier

Sygeplejersker i 

amtskredsen

21.01. Herlev Kursusafdelingen 

ved Sygepleje- og 

Radiografskolen i 

Københavns Amt

Etiske dilemmaer i 

sygeplejen

Sygeplejersker, 

der arbejder med 

urinincontinens

22.01. Viborg Viborg Amtskreds Debat om forslag til 

de nye retningslinier

Sygeplejersker i 

amtskredsen

28.01. Aalborg Nordjyllands Amtskreds Debat om forslag til 

de nye retningslinier

Sygeplejersker i 

amtskredsen

03.02. Hovedstaden Hovedstadens Amtskreds Debat om forslag til 

de nye retningslinier

Sygeplejersker i 

amtskredsen

05.02. Esbjerg Ribe Amtskreds Debat om forslag til 

de nye retningslinier

Sygeplejersker i 

amtskredsen

11.02. Aabenraa Sønderjyllands 

Amtskreds

Debat om forslag til 

de nye retningslinier

Sygeplejersker i 

amtskredsen

12.02. Vejle Vejle Amtskreds Debat om forslag til 

de nye retningslinier

Sygeplejersker i 

amtskredsen

22.02. Haslev SLS landsmøde Debat om forslag til 

de nye retningslinier

Sygeplejestuderende

24.02. Vordingborg Storstrøms Amtskreds Debat om forslag til 

de nye retningslinier

Sygeplejersker i 

amtskredsen

27.02. Vordingborg CVU Syd Forskningsetik og jura Sygeplejersker på 

diplomuddannelse

31.03. Roskilde Sankt Hans Hospital Etik, grundpositioner 

og –begreber

Psykiatriske sygeplejersker 

på efteruddannelse

28.04. København Rigshospitalet Etik Neonatalsygeplejersker

28.05. København Rigshospitalet Etik i 

operationssygeplejen

Operationssygeplejersker

09.06. København Rigshospitalet Etik Børnesygeplejersker
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23.08. Frederiksberg Medicinsk Center, 

Frederiksberg Hospital

Fokus på de nye 

sygeplejeetiske 

retningslinier

Sygeplejersker

26.08. Herlev Stråleterapiuddannelsen, 

Kursusafdelingen

Etik Sygeplejersker og 

radiografer

24.10. Vejstrup Vejstrup Valgmenighed Hjælp til at dø eller 

hjælp til at leve

Borgere

28.10. Frederiksberg Uddannelsesafdelingen, 

Frederiksberg Hospital

Etik Sygeplejersker og andre 

hospitalsansatte
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Bilag 3

Medlemmers deltagelse i kongresser, konferencer 
etc. 

Tid Sted Arrangør Emne Målgruppe

29.01. Frederiksborg Amt Dansk Sygeplejeråd Medlemsmøde Sygeplejersker

17.03. Christiansborg,

København

BIOSAM Æg- og sæddonation Politikere, 

fagfolk og andre 

interesserede

22.04. Nationalmuseet, 

København

BIOForum ”Er der noget galt 

med det danske 

sundhedsvæsen?”

Politikere, 

fagfolk og andre 

interesserede

24.05.-

27.05.

Falkoner Centeret,

Frederiksberg

Dansk Sygeplejeråd Kongres 2004 Sygeplejersker 

(delegerede 

og andre 

interesserede 

deltagere)

25.05.-

29.05.

Århus 7. kongres Palliativ

Vård i Norden 

Palliativ vård ved livets 

afslutning

23.09. Frederiksborg Frederiksborg 

Amtskreds

”Etik i 

sundhedsvæsenet”

Medlemsmøde
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Bilag 4

Vedtægter for Sygeplejeetisk Råd

Vedtægterne for Sygeplejeetisk Råd kan ses på hjemmesiden, 
www.dsr.dk/ser
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Bilag 5 

Sygeplejeetisk Råds medlemmer

Edith Mark
Formand, psykiatrisk sygeplejerske
Suppleant 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). Cand.cur. i 2005.
Har været beskæftiget inden for et bredt psykiatrisk felt. Er nu Ph.d.-stud. 
ved Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje i Aalborg. Forsker inden for 
anvendelsen af narrativer i sundhedsfremmende arbejde.

Hanne Mielcke
Næstformand, klinisk vejleder
Medlem siden 2000

Blev uddannet som sygeplejerske i 1975. Har arbejdet specielt 
inden for psykiatrisk og medicinsk sygepleje. De sidste 12 
år inden for onkologien på Hillerød Sygehus. I 1994 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, samt i 2003 Master 
of Education (MEd). Været medlem i SIG-gruppe under FS13, Etik og 
medicinsk kræftbehandling, dels som sekretær, dels som formand.
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Charlotte Delmar
Leder af Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje ved Aalborg 
Sygehus/Århus Universitetshospital
Medlem 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 udfordring.” 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 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 Videnskabsetiske Komité.

Birthe Wernberg-Møller
Pensioneret sygeplejerske
Medlem 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 hensyn til EF-
direktiverne, og medlem af Permanent Commitee of Nurses in the EEC. 
Sygeplejefagligt afgangsstudie og 5. semester af kandidatstudiet 1991. 
I de sidste 10 år ledende sygeplejerske. Specielt interesseret i sygeplejen 
inden for den primære sundhedstjeneste, organisationsudvikling og 
uddannelse i dette område og borgernes rettigheder.
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Susanne Ardahl
Sygeplejelærer
Medlem siden 2004

Blev uddannet som sygeplejerske i 1975. Videreuddannelse til 
undervisende sygeplejerske ved DSH i 1984. Har Examen Philosophicum 
fra Københavns Universitet og bestået kurser under MPH uddannelsen 
ved Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg. Klinisk, pædagogisk og 
ledelsesmæssig erfaring. Har været ansat som forstander for et pleje- og 
daghjem. Har arbejdet som sygeplejelærer gennem 14 år og er i dag ansat 
ved Københavns Amts Social- og Sundhedsskole i Brøndby.

Lone Langkjær
Sundhedsplejerske
Medlem siden 2004

Uddannet sygeplejerske i 1988 fra Odense Sygeplejeskole. 
Siden da primært beskæftiget med børn og familier, såvel på 
somatiske som psykiatriske børneafdelinger. I forbindelse med arbejdet 
i børnepsykiatrien, taget en psykodynamisk uddannelse. I 2003 
sygeplejefaglig diplomuddannelse som sundhedsplejerske, og siden ansat 
som sundhedsplejerske i en mindre fynsk kommune.
Specielt interesseret i børns og familiers vilkår, samt forebyggende og 
sundhedsfremmende tiltag inden for dette område.

Anne-Birgitte Salomonsen 
Operationssygeplejerske
Medlem siden 2004

Blev uddannet som sygeplejerske i november 1988. Har 
siden arbejdet på kirurgisk sengeafsnit, i ambulatorie, på medicinsk 
modtageafsnit og nu i de seneste mange år som operationssygeplejerske. 
Har taget eksamen i afrika-studier ved Københavns Universitet i 1994. 
Har taget tropemedicinsk kursus i 1997. Har i de senere år mest arbejdet 
med dokumentation og kontinuitet af sygeplejen på tværs af specialer og 
afdelinger i Hoved-orto-centret på Rigshospitalet.
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Elsebeth Vesterheden
Afdelingssygeplejerske
Medlem siden 2004

Er uddannet som sygeplejerske i 1982 på Århus 
Kommunehospital. Har arbejdet som operationssygeplejerske i 10 år. Har i 
perioden fra 1985 - 1991 været tillidsmand, de sidste 2½ år fællestillids-
repræsentant på Skejby Sygehus. Siden 1993 arbejdet med ældre, først 
i primærsektoren som hjemmesygeplejerske og derefter som leder. I 
2002 ansat som afdelingssygeplejerske i en tværfaglig afsnitsledelse på 
Geriatrisk rehabiliteringsafdeling i Århus. 
Er specielt optaget af de etiske dilemmaer i forbindelse med plejen af de 
ældre.

Lene Schwartz
Ledende oversygeplejerske
Medlem siden 2004

Er uddannet i 1975. Lederuddannelsen fra Danmarks 
Sygeplejerskehøjskole 1984 med efterfølgende forskellige 
lederuddannelser, sidst i 2004 gennemført 1-årig lederuddannelse i 
Roskilde Amt. Fortrinsvis arbejdet med ledelse inden for det psykiatriske 
felt, men også inden for primærsektoren og i det somatiske regi. I samme 
regier kontinuerligt arbejdet med personaleudvikling. Herudover i en 
periode været medlem af Amtsbestyrelsen i Roskilde Amt. Undervejs været 
ansat i ca. 2 år som faglig salgskonsulent i en international virksomhed.

Margit Sonne
Jurist
Sekretær for Sygeplejeetisk Råd

Uddannet som cand.jur. i 1988. Tidligere kommunal ansættelse 
samt ansættelse i sekretariatet for en statslig kommission. 
Fra 1994 ansat som juridisk konsulent i Dansk Sygeplejeråd, hvorefter 
stillingen som sekretær for Sygeplejeetisk Råd blev tiltrådt august 1996.
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Bilag 6

Praktiske oplysninger

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  og direkte nr. 46 95 41 57 
Fax.: 33 15 24 55
e-mail: ser@dsr.dk 

Alle medlemmer af Dansk Sygeplejeråd er endvidere velkomne til 
at forespørge Sygeplejeetisk Råd om en vejledende udtalelse om 
sygeplejeetiske problemstillinger. Dette gælder både sager, hvor man 
ønsker, at Sygeplejeetisk 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.

Sygeplejeetisk Råds hjemmeside
Der er mulighed for at søge aktuelle oplysninger om Rådet på vores 
hjemmeside. Adgang til hjemmesiden er www.dsr.dk/ser 

Undervisnings- og foredragsvirksomhed
Medlemmer af Sygeplejeetisk 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 kontakte vores sekretær.

Rådets medlemmer skal for såvel undervisning som oplæg honoreres med 
den af Dansk Sygeplejeråd fastsatte takst for undervisning.
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Pjece om Sygeplejeetisk Råd, 
årsberetning og andet materiale
Pjecen om Sygeplejeetisk Råd og De 
Sygeplejeetiske Retningslinier kan rekvireres 
hos Dansk Sygeplejeråd. Materialet er 
gratis.
Rådets årsberetning kan købes hos Dansk 
Sygeplejeråd.
Labels med retningslinier, bogmærker og 
plakater kan bestilles hos Sygeplejeetisk 
Råd så længe lager haves. Der beregnes 
forsendelsesom-
kostninger.
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