2005

2005

Årsberetning

Dansk Sygeplejeråd 2006
ISBN 87-7266-299-9

15. årsberetning 2005

15. årsberetning 2005
Copyright © by Dansk Sygeplejeråd
Omslag: Birgitte Greve
Grafisk tilrettelæggelse Dansk Sygeplejeråd
Grafisk enhed 06-22
Tryk: Dansk Sygeplejeråd
ISBN 87-7266-299-9
Fotografisk, mekanisk eller anden form
for gengivelse eller mangfoldiggørelse er
kun tilladt med angivelse af kilde.
Dansk Sygeplejeråd 2006



Indhold

1.		 Formandens beretning

5

2.		 Medlemshenvendelser
		2.1 Skal patienten altid kende sandheden?
		2.2	 Sene provokerede aborter
		2.3	 Etiske aspekter ved stuegang på flersengsstuer
		2.4 Konflikt mellem nære pårørende
		2.5 Sondeernæring til døende patienter
		2.6 Etiske aspekter ved manglende udskrivning til botilbud
		2.7 Klinisk forebyggelse og motiverende samtaler
		2.8 Overflytning af patienter

7
8
9
9
11
12
13
14
15

3.		 Andre områder, hvor Sygeplejeetisk Råd har
		 tilkendegivet holdninger
		3.1 Debatindlæg i dagspressen
		3.2	 Indlæg i Tidsskrift for Sygeplejersker

17
17
19

4.		 Artikler skrevet af Rådets medlemmer
21
		 4.1 Det ufødte barn og selvbestemmelsesretten	21
		 4.2	 Mødet med Sofie	24
5.		 Særlige indsatsområder
29
		 5.1 Klinisk etiske komitéer på de danske sygehuse	29
		 5.2	 Nordisk sygeplejeetisk samarbejde	30
		 5.3	 Sygeplejestuderendes anvendelse af empiri i opgaver	30
		 5.4 Fosterets etiske status	31
		 5.5 Formanden deltager i panelet ved Teknologi				Rådets debatdag	32
6.		Sygeplejeetisk Råds øvrige aktiviteter
34
		6.1 Fagdag 2005	34
		6.2	 Politikermøde Sygeplejeetisk Råd og Dansk Sygeplejeråd	35
		6.3	 Hjemmesiden	35
		6.4 Sygeplejeetisk Råds interne drøftelser af etiske problemstillinger	36
		6.5 Sygeplejeetiske drøftelser ved deltagelse i møder
					 og undervisning	37



Indhold

7.		Høringssvar		

38

8.		Omtale af konferencer
39
		8.1 Dialogmøde mellem Kari Martinsen og Katie Eriksson	39
		8.2	 Pas tiden – forpas den ikke. Perspektiver på tid i sygeplejen	39



9.		Fremtidige arbejdsområder

41

Bilag 1. De Sygeplejeetiske Retningslinier

43

Bilag 2. Medlemmers foredrags- og undervisningsaktiviteter

47

Bilag 3. Medlemmers deltagelse i kongresser, konferencer m.m.

48

Bilag 4. Vedtægter for Sygeplejeetisk Råd

49

Bilag 5. Sygeplejeetisk Råds medlemmer

50

Bilag 6. Praktiske oplysninger

54

1. Formandens beretning

1. Formandens beretning
2005 blev et godt arbejdsår for Sygeplejeetisk Råd.
Mange nye elementer - revisionen af De Sygeplejeetiske Retningslinier,
nye medlemmer af Rådet, nye indsatser for synlighed – kom på plads i
2004. Det har betydet, at der har været mere tid til det indholdsmæssige, at forholde sig direkte til sygeplejeetik sammen med sygeplejersker. Der har været spændende og givende debatmøder og undervisningsaktiviteter, hvor vi har erfaret, at sygeplejersker vil diskutere og
tage de nye etiske retningslinier i anvendelse.
Arbejdet i 2005 har været præget af drøftelser af problemstillinger i
praksis. Der har været mange henvendelser fra sygeplejersker, der stod
i et sygeplejeetisk dilemma og vi har også internt i Rådet taget erfarede sygeplejeetiske problemstillinger op. Vores afsæt i problemstillinger
fra praksis har været meningsfuldt og virkningsfuldt.
Sygeplejeetisk Råd har i samarbejde med Etisk Udvalg i Lægeforeningen taget en ny og spændende udfordring op. Vi vil sammen arbejde
på at oprette klinisk etiske komitéer på de danske sygehuse. Tanker om
flere og mere lokale etiske fora i sundhedsvæsenet har med mellemrum været drøftet i Sygeplejeetisk Råd. Drøftelser, som nu er konkretiserede i dialog og tværfagligt samarbejde med Etisk Udvalg i Lægeforeningen. I 2005 har vi sammen udfærdiget et notat om klinisk etiske
komitéer samt aftalt, hvordan vi konkret vil arbejde på at få gennemført projektet.
I 2005 fik vi endelig genetableret det nordiske samarbejde om sygeplejeetik. Vi afholdt et indledende møde med Faglig Etisk Råd i Norsk
Sykepleierforbund, som i 2006 vil stå for en samling af alle de nordiske
sygeplejeetiske råd. Den udvikling forventer vi os meget af.
Efter nye lovreguleringer og bestemmelser omkring kunstig befrugtning og fosterdiagnostik tog Sygeplejeetisk Råd i 2005 fat på de etiske
problemstillinger i relation til livets begyndelse. Det viste sig at være
vanskeligt at starte en offentlig debat om emnet, da kun få sygeplejersker ytrede sig i debatten, selv om fosterets etiske status og kvindens



rettigheder utvivlsomt er områder, sygeplejersker er optaget af og drøfter indbyrdes.
Igen i år har Rådet afgivet mange høringssvar. Som demokratiske borgere og fagpolitisk valgte sygeplejersker med særligt ansvar for etik vægter
vi dette område højt.
Etik kan opfattes som ”at se det oversete”. I Sygeplejeetisk Råd forsøger
vi fortsat at se klart, hvad der overses, eller hvad der overfokuseres, så
det tilslører andet.

Edith Mark
formand



2. Medlemshenvendelser

2. Medlemshenvendelser
I det forløbne år er Sygeplejeetisk Råd blevet spurgt om råd
og holdning til en række forskellige sygeplejeetiske problemstillinger.
Sekretæren og formanden får løbende uformelle henvendelser enten
på telefon eller pr. mail. Det drejer sig primært om afklarende spørgsmål til retningslinierne, forespørgsel om litteratur angående sygeplejeetik og uddybende spørgsmål til fremførte synspunkter.
Ofte får Sygeplejeetisk Råd (SER) spørgsmål fra medlemmer, der er i
gang med et uddannelsesforløb og skriver opgaver. Desværre har SER
ikke kapacitet til at vejlede i litteratursøgninger.
Formanden har haft en del henvendelser angående sygeplejedokumentation og kvalitetsudvikling. Mange sygeplejersker oplever, at det
faglige og etiske skøn bliver presset ud af sygeplejen, når der fokuseres
for ensidigt på kvantitative målelige resultater.
Eutanasi er et tilbagevendende spørgsmål, da både befolkningen,
medierne og sygeplejersker er optaget af denne problemstilling.
Andre gange har et medlem brug for at vende et oplevet etisk dilemma eller er i tvivl om, hvor hun kan få hjælp til at afklare problemstillingen. SER bistår telefonisk medlemmet med en afklaring af, hvad
problemstillingen reelt omhandler og om medlemmet vil rette skriftlig
henvendelse til SER.
SER sagsbehandler kun skriftlige henvendelser og i årsberetningen omtales kun de henvendelser, som har resulteret i en selvstændig udtalelse om et emne.



2.1 Skal patienten altid kende sandheden?
Varetagelse af patientens tarv ved beslutning om information eller ej fordrer fagligt skøn, kritisk stillingtagen, mod
og omtanke.
SER er spurgt, om der er informationspligt ved tilstødende cancer, når
patienten i forvejen er døende. Lægerne vurderer i det konkrete tilfælde
ikke at kunne behandle canceren, og patienten vidste ikke, at hun var
døende. Lægerne vurderede også, at der ikke skulle informeres om canceren. En vurdering, som stemte overens med den pårørendes ønske,
om at der ikke blev informeret. Sygeplejerskerne var i tvivl om, hvad der
var bedst for patienten, og hvad de kunne gøre i denne situation.
Der var i henvendelsen mange vanskelige aspekter og væsentlige modsatrettede hensyn. På den ene side anførtes hensynet til en rolig, ikke
angstfuld sidste tid, på den anden side patientens mulighed for at disponere i forhold til afslutningen af sit liv.
I sådanne situationer kan SER komme med en generel udtalelse, der kan
bidrage til sygeplejerskernes refleksioner, når valget i det konkrete etiske
dilemma skal træffes.
Generelt skal sygeplejersken i interessekonflikter varetage patientens
tarv både i forhold til kollegaer og i forhold til pårørende. De Sygeplejeetiske Retningslinier nr. 1.5 og 2.8.
Dermed bliver det afgørende spørgsmål, hvad er patientens tarv? Der
kan være væsentlige argumenter for begge de anførte synspunkter, og
sygeplejersker må anvende fagligt skøn, kritisk stillingtagen, mod og
omtanke. Retningslinie nr. 1.3. Sygeplejersken skal her have mod til at
tale med patienten og tilvejebringe det nødvendige grundlag for at
skønne.
Den anden del af forespørgslen omhandler faglig uenighed, og svaret
belyser derfor også muligheder for løsning af tværfaglige uoverensstemmelser.
Svaret kan læses på www.dsr.dk/msite/text.asp?id=45&TextID=8564
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2.2 Sene provokerede aborter
Stillingtagen til abort er et etisk dilemma, som fordrer den
enkeltes personlige stillingtagen.
På forespørgsel om, hvor sygeplejersker, som faggruppe står i debatten om sene provokerede aborter, tilkendegav SER, at der ikke er et
entydigt svar på dette. Abort er et spørgsmål, som befolkningen har
mangfoldige holdninger til, og sygeplejestandens holdninger afspejler
denne mangfoldighed. Ligesom SER’s medlemmer heller ikke er fuldstændig enige om de forskellige problematikker, der er knyttet til
spørgsmålet.
Deltagelse ved abortindgreb er et etisk dilemma som fordrer, at den
enkelte må tage personlig stilling. Lovgivningen imødekommer denne
kompleksitet ved at give sundhedspersoner lovmæssig mulighed for
fritagelse fra deltagelse i abortindgreb.
I 1997 kom SER med en skriftlig udtalelse, hvor vi kommenterer Det
Etiske Råds materiale om ”sene provokerede aborter”. Hovedpunkterne i udtalelsen er, at vi er enige i, at provokeret abort i alle tilfælde er
en nødløsning, der rejser alvorlige etiske dilemmaer, som særligt kommer frem ved sene provokerede aborter.
Svaret kan læses på www.dsr.dk/msite/text.asp?id=45&TextID=8597

2.3 Etiske aspekter ved stuegang på flersengsstuer
Sygeplejersken skal arbejde for at værne om fortrolige oplysninger om patienten, også i forhold til andre patienter på
flersengsstuer.
Et medlem foreslog SER at bidrage til synliggørelsen af de etiske
aspekter, der kan opstå ved stuegang på flersengsstuer. Medlemmet
pegede på to problemstillinger:



1. Andre patienter lytter og ser ofte med ved stuegang og alene herved,
har vi ikke værnet om oplysningerne. Hvordan sikrer vi patientens
værdighed, når vi undersøger for åbent tæppe? Og, når vi informerer på en flersengsstue?
2. Er det sådan, at vi undlader at informere, fordi vi ikke ønsker at videregive personfølsomme oplysninger i andres påhør, således at patienten
ikke får den fornødne information og dermed ikke kan forvalte sin selvbestemmelsesret?
Problemerne blev sat i relation til De Sygeplejeetiske Retningslinier nr. 2.7
”Sygeplejersken skal værne om fortrolige oplysninger om patienten”, og
2.4 ”Sygeplejersken skal arbejde for, at patienten bevarer sin værdighed
og integritet”.
Nogle patienter ønsker ikke, at andre skal kunne lytte med. Sygeplejersken
må her arbejde for en indretning med samtalerum, hvor patienten får information og kan stille spørgsmål. Andre patienter vil gerne af forskellige
grunde have deres pårørende og/eller medpatienter til stede under stuegang. Det kan eksempelvis omhandle tryghed ved efterfølgende at kunne
drøfte oplysningerne og det, at nogen kender ens sygdomshistorie. Samtidig skal sygeplejersken være opmærksom på, om ønsket om at dele oplysninger gælder alle medpatienter eller kun udvalgte.
Sygeplejersken skal værne om fortrolige oplysninger om patienten (nr.
2.7). En forpligtigelse, som er mere omfattende end egen tavshedspligt.
Her skal medtænkes forskellige hensyn, og sygeplejersken skal anvende
fagligt skøn, kritisk stillingtagen, mod og omtanke (nr. 1.3). Endvidere skal
sygeplejersken respektere patientens valg (nr. 2.3).
Sygeplejersken skal også arbejde for, at patienten informeres ud fra individuelle behov. Dette betyder, at der skal foretages forskellige prioriteringer.
Svaret kan læses på www.dsr.dk/msite/text.asp?id=45&TextID=7989

10

2. Medlemshenvendelser

2.4 Konflikt mellem nære pårørende
Sygeplejersken skal også udvise omsorg og respekt for pårørende og
omsorgsfuldt tale med disse.
På baggrund af en sag fra praksis foreslog et medlem, at SER drøftede de
etiske problemstillinger, der opstår, når en bevidstløs patients nærmeste
pårørende ikke ønsker andre pårørendes tilstedeværelse i forbindelse med
sygdomsforløbet.
Endvidere ønskedes en redegørelse for juraen i forbindelse med videregivelse af oplysninger om en patient, der er ude af stand til selv at tilkendegive sin vilje.
I svaret redegør vi for juraen, begrebet ”de nærmeste pårørende” og de
etiske problemstillinger, som SER mener, problemet er centreret om.
De etiske problemstillinger er:
• Vigtigheden af, allerede ved første kontakt med systemet, at modtage
grundig information om, hvem patienten selv opfatter som ”nærmeste
pårørende”, og hvem der skal have oplysninger, hvis patienten senere
ikke selv kan svare for sig.
• Sygeplejersken har en dobbelt forpligtelse både for patienten og for de
pårørende. Udgangspunktet er, at vi skal respektere patientens selvbestemmelsesret. Hvis der opstår interessekonflikter mellem patient og
pårørende, skal patientens tarv varetages (nr. 2.8). Men sygeplejersken
er også forpligtet til at vise respekt og omsorg for de pårørende (nr. 2.8).
Det er SER’s oplevelse, at konflikter med og mellem pårørende er et velkendt problem. Et problem som fordrer, at sygeplejersken omsorgsfuldt
og ud fra sin faglige viden taler med de pårørende. Det er ikke altid muligt
og/eller ønskeligt at løse familiekonflikter på det aktuelle tidspunkt. Sygeplejersken bør derfor overveje, hvornår det er muligt og relevant at bidrage til, at konflikterne løses, og hvornår de involverede parter på anden vis
bør hjælpes videre.
Svaret kan læses på www.dsr.dk/msite/text.asp?id=45&TextID=7302
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2.5 Sondeernæring til døende patienter
Patientens valg skal respekteres både ved til- og fravalg
af sondeernæring.
SER blev stillet tre spørgsmål om sondeernæring til døende patienter.
1. ”Må man standse indgift af sondeernæring til en patient, som skal dø,
og som ikke selv ønsker at få sondeernæring?”
2. ”Kan man nægte at lægge en sonde på en patient, som snart skal dø,
men som selv ønsker at få ernæring, for at leve så længe som muligt?”
3. ”Hvad gør man (sygehus), når en hjemmepleje/institution ikke vil have
patienter med en sonde udskrevet, fordi de ikke har mandskab til at
passe indgift på forsvarlig vis?”
En række komplekse problemstillinger, som involverer både etik og jura.
Spørgsmålene har omdrejningspunkt i omsorg for døende og er forbundet
med svære etiske problemstillinger. Spørgsmålene lægger op til en fortolkning af De Sygeplejeetiske Retningslinier nr. 2.1. og en inddragelse af
Sundhedsloven, afsnit III (om patientens retsstilling).
Udgangspunktet er, at det er patientens valg, der skal respekteres. Derfor
er det afgørende, at sygeplejersken har mod til at tale med patienten om
situationen. På denne måde kan sygeplejersken finde ud af, hvad patientens ønsker. Sygeplejersken skal endvidere sikre sig, at patienten har den
fornødne og ønskede information at træffe sit valg ud fra.
Svaret kan læses på www.dsr.dk/msite/text.asp?id=45&TextID=7174
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2.6 Etiske aspekter ved manglende udskrivning til botilbud
Sygeplejersken skal både hjælpe patienten til at leve i de givne
omstændigheder og til at åbne muligheder, som patienten ønsker
at realisere.
SER modtog en forespørgsel om manglende udskrivning af handicappet
patient fra hospitalsafdeling til botilbud.
I svaret henvises til reglerne om botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i Lov om Socialservice kap. 18. SER’s
kendskab til de konkrete omstændigheder var ikke tilstrækkeligt til at gå
nærmere ind på en vurdering af, om disse var overholdt.
Svaret var derfor en generel vejledning om, hvordan sygeplejersken bør
hjælpe patienten med både at leve i de givne præmisser og at åbne for de
muligheder, som patienten ønsker at realisere. Således kan sygeplejersken
medvirke til, at patienten dels accepterer sit handicap og dels bevarer sit
håb og sin tro på tilværelsen.
SER udtrykte enighed i, at det kan være et etisk problem, når patienten i
længere tid skal være indlagt på en hospitalsafdeling af administrative og
ikke faglige årsager, samt at sygeplejersken først og fremmest skal varetage patientens tarv. Det betyder, at sygeplejersken i en situation, som den
beskrevne, skal arbejde for, at patienten kan få det tilbud, der er bedst for
denne patient med respekt for patientens eget ønske. Det er dog samtidig
nødvendigt at indse, at dette ikke altid er praktisk muligt.
Endelig skal sygeplejersken deltage i debatten om sociale og sundhedspolitiske forhold (nr. 3.1). Hun skal desuden medvirke til at synliggøre de
konsekvenser, de politiske prioriteringer får for sygeplejen (nr. 3.3).
I en sag, som den beskrevne, kunne et mål være at synliggøre de konsekvenser reglerne og ventetiden på botilbud har for sygeplejen.
Svaret kan læses på www.dsr.dk/msite/text.asp?id=45&TextID=9580
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2.7 Klinisk forebyggelse og motiverende samtaler
Sygeplejersken skal forstå patienten både ud fra dennes livssituation
og i den konkrete situation.
Et medlem spurgte til, hvilke etiske overvejelser sygeplejersker bør gøre sig,
inden de eksempelvis skal motivere en patient til at holde op med at ryge.
Ifølge grundlaget for De Sygeplejeetiske Retningslinier skal sygeplejersken i
hele sit virke – også i forebyggende og sundhedsfremmende virksomhed
– forstå patienten både på baggrund af dennes livshistorie og i den konkrete situation.
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.
Rent praktisk pegede SER på retningslinierne nr. 1.3 og 2.2, som kan være
vejledende i den måde, hvorpå sygeplejersken praktiserer ”den motiverende
samtale”.
Vi gengav afslutningsvis en række punkter fra vores drøftelse, som kan
pege på nogle af de overvejelser, som sygeplejersken bør foretage sig inden en motiverende samtale.
Svaret kan læses på www.dsr.dk/msite/text.asp?id=45&TextID=7175
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2.8 Overflytning af patienter
Sygeplejersken skal, også ved interhospitale overflytninger,
anvende sit faglige skøn, så patientens tarv varetages, og der
også ydes omsorg for de pårørende.
En sygeplejerske oplevede en række belastende forhold og manglende
omsorg både for patient og pårørende ved interhospital overflytning. Patienten, som blev overflyttet, var sygeplejerskens nære pårørende og alvorligt syg/døende. Patienten døde under overflytningen – uden pårørendes nærvær, da disse var henvist til at følge efter ambulancen.
Som sygeplejersken beskriver forløbet, blev der hverken taget tilstrækkelige hensyn til patienten eller til de pårørende. Mennesket blev glemt og
den pårørende døde alene blandt fremmede. Sygeplejersken skrev til
Dansk Sygeplejeråd (DSR) og orienterede om forløbet. Sygeplejersken håber herved at bidrage til at påvirke systemet.
DSR valgte at orientere SER om henvendelsen og opfordrede til, at SER
sætter øget fokus på de etiske problemstillinger, der er forbundet med
overflytning af patienter.
Vi har drøftet problemstillingen og mener, som det konkrete forløb er beskrevet af sygeplejersken, at der er etiske problemstillinger i forbindelse
med kommunikation og med respekt og omsorg for de pårørende. De
Sygeplejeetiske Retningslinier nr. 2.2 og 2.8. Samtidig kan vi ikke gå ind i
en konkret bedømmelse af en ensidigt beskrevet situation.
Vi drøftede derfor generelt de etiske problemstillinger ved overflytning af
patienter, og mener ikke, at de problemstillinger, som den konkrete fremstilling rejser, kun knytter sig til situationer ved overflytning af patienter.
De problemstillinger, vi især vil pege på, er økonomi og prioritering samt
information af og dialog med de pårørende. Problemstillinger, som vi mener, er af generel og ofte forekommende karakter.

15

Vi mener derfor, at det er relevant, at DSR overvejer at tage fat i den mere
overordnede politiske tilgang til prioritering af sundhedsvæsenets midler
set i relation til overflytning af patienter. Vores udgangspunkt er De Sygeplejeetiske Retningslinier nr. 3.1, 3.2 og 3.3.
Fremstillingen peger også på en række områder, hvor sygeplejersken skal
anvende bl.a. sit faglige skøn. Her skal De Sygeplejeetiske Retningslinier
medtænkes, således at patientens tarv varetages, og der også ydes omsorg
for de pårørende.
SER vil gerne bidrage til at synliggøre de etiske problemstillinger på
området.
Problemstillingen er omtalt på
www.dsr.dk/msite/text.asp?id=45&TextID=8836
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3. Andre områder, hvor Sygeplejeetisk Råd har tilkendegivet
holdninger
Formanden og medlemmerne har i 2005 deltaget livligt
i debatten om sygeplejeetik.

3.1 Debatindlæg i dagspressen
SER ønsker at deltage i den offentlige debat, når dette er aktuelt og relevant.
I løbet af året fik formanden og medlemmerne bragt i alt tre indlæg i
dagspressen.
Kodeordet er ikke kodelås
I februar var det et forslag fra Det Konservative Folkeparti, som fik gang i
pennen. Medlem Susanne Ardahl og formand Edith Mark tilkendegav i et
debatindlæg, at de var enige i, at det fremover skal være slut med ubemandede plejehjem i nattetimerne. Men de var uenige i en lovliggørelse af
de omstridte kodelåse på plejehjemmenes yderdøre.
Edith Mark og Susanne Ardahl ser ikke kodelåse som kodeordet for beskyttelse, men mere som en trussel om indskrænkning af den grundlovssikrede
frihed. Efter deres mening har mennesker med demens i langt højere grad
brug for beskyttelse i form af kærlige og ægte menneskelige relationer end
for indespærring.
Forslaget til politikerne var derfor: Sæt pengene af til mere og mere veluddannet plejepersonale i stedet for til låsesmede.
Debatindlægget blev bragt i Berlingske Tidende den 10.02.2005 og kan
læses på www.sygeplejersken.dk/msite/text.asp?id=45&TextID=6521
Kemisk fiksering er en uanstændig behandling
Også dette debatindlæg omhandler mennesker med demens og er forfattet af medlem Susanne Ardahl og formand Edith Mark.
I indlægget tilkendegives, at overmedicinering er et af de alvorligste etiske
problemer i vores samfunds behandling af ældre med demens.
Antipsykotisk medicin anvendes desværre ofte som adfærdskorrigerende
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middel, hvor man udnytter medicinens bivirkninger til at fremkalde en
mere social accepteret adfærd hos den ældre med demens. Herved er resultatet af medicinens bivirkninger en usynlig fiksering af den ældre.
Opfordringen er, at ældre med demens sikres beskyttelse og frihed. Dette
kan gøres gennem klare og restriktive regler, når det gælder anvendelsen
af antipsykotisk medicin.
Debatindlægget blev bragt i Kristeligt Dagblad den 09.03.2005 og kan
læses på www.dsr.dk/msite/text.asp?id=45&TextID=6717
Etik og forskning i selvmord
Foranlediget af en artikel om planerne for selvmordsforskningen i
Danmark ”Ny forskning i selvmord bryder etisk tabu” i Kristeligt Dagblad
den 17.10.2005, udtalte formand Edith Mark sig om etik og forskningsmetoder i forbindelse med forskning i selvmord.
Edith Mark tilkendegav, at vi, når det gælder forskning med mennesker,
ikke kan lade tilfældige lodtrækninger med eventuelle dødelige konsekvenser være et bærende princip i forskningen. Det kan være vigtigt og
nødvendigt at inddrage den kvalitative forskning samt at forstå og tage
udgangspunkt i det enkelte menneske.
Debatindlægget blev bragt i Kristeligt Dagblad den 17.10.2005 og kan
læses på www.sikkerportal.dk/msite/text.asp?id=45&TextID=8156
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3. Andre områder, hvor Sygeplejeetisk Råd har tilkendegivet holdninger

3.2 Indlæg i Tidsskrift for Sygeplejersker
Igen i år har SER’s medlemmer deltaget aktivt i dilemma debatten. Vi synes, det er positivt, at så mange sygeplejersker deltager i debatten og håber, at dette engagement genspejler diskussionerne blandt sygeplejersker.
Kejsersnit uden medicinsk indikation
”Kejsersnit efter mors ønske” var dilemmaet i Tidsskrift for Sygeplejersker
(TfS) nr. 12/2005, og det ramte lige ind i SER’s debat om etiske aspekter
ved livets begyndelse. Formand Edith Mark sendte et forslag til svar, som
blev bragt i TfS i en temmelig forkortet udgave. Det var primært holdningen til de økonomiske aspekter, der kom med. Holdningerne til øget risiko
for mor og barn og betydningen af, hvordan information gives, røg ud.
Det korte svar medførte debat, og snart modtog vi en mail fra et medlem,
som bl.a. efterspurgte holdninger fra Rådets øvrige medlemmer. Mailen
foranledigede en spændende debat i SER om de forskellige aspekter ved
”Kejsersnit efter mors ønske”.
Edith Marks uforkortede indlæg ”Ikke en sygdom” kan læses på
www.dsr.dk/msite/text.asp?id=45&TextID=7552
Det forkortede svar er bragt i TfS nr. 13/2005.
Inkonsekvente sygeplejersker
I et synspunkt i TfS nr. 11/2005 blev temaet at ”bevare liv” diskuteret og
med reference til De Sygeplejeetiske Retningslinier blev det påpeget, at
sygeplejersker handler inkonsekvent, hvad angår abortindgreb.
Denne holdning fik formand Edith Mark og medlem Lone Langkjær til at
komme med en kommentar, hvori de påpegede, at der altid er flere løsninger på et etisk dilemma.
Omdrejningspunktet er retningslinie nr. 2.1. Sygeplejersken skal udøve
omsorg og medvirke til at beskytte og bevare liv.
Edith Mark og Lone Langkjærs holdning er, at det er helt rigtigt, at sygeplejersker skal medvirke til at beskytte og bevare liv. Men, at det også er
rigtigt, at sygeplejersken skal udøve omsorg for et menneske i en svær livs-
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situation. Dette vil for mange være et ægte etisk dilemma, som tvinger os
til at tage stilling hver især. Der er derfor tale om en personlig stillingtagen, som den enkelte sygeplejerske må afgøre med sin egen samvittighed
og ikke om inkonsekvens.
Kommentaren er bragt i TfS nr. 14/2005 og kan læses på
www.sikkerportal.dk/sygeplejersken/default.
asp?intArticleID=12954&menu=195009
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4. Artikler skrevet af Rådets medlemmer
Sygeplejeetisk Råd drøfter mange emner ud fra de etiske vinkler.
Årets drøftelser har givet anledning til to temaartikler i årsberetningen. Artiklerne er udtryk for forfatterens egen holdning.

4.1 Det ufødte barn og selvbestemmelsesretten
Skrevet af formand Edith Mark, sygeplejerske, cand.cur. og
Ph.d.-studerende.
I SER drøfter vi jævnligt udøvelsen af selvbestemmelsesretten for den gravide mor. Vi finder, at denne ret skal respekteres i langt de fleste tilfælde.
Men samtidig byder selvbestemmelsesretten på en række problemstillinger i forhold til fosterets etiske status.
Muligheder for stamcelleforskning, kunstig befrugtning, designerbabyer,
fosterdiagnostik, abort, fosterreduktion og kejsersnit uden medicinsk indikation medfører en række etiske spørgsmål og dilemmaer, som kvinder
stilles over for i graviditeten.
Dansk lov giver den gravide kvinde forholdsvis mange rettigheder. Men
rettigheder er ikke altid ”rette” forstået på den måde, at de er rette og
gode handlinger. Jura og etik følger ikke nødvendigvis hinanden.
SER har mange overvejelser om udfoldelsen af selvbestemmelsesretten og
det ufødte barn. I det følgende beskriver jeg nogle af disse.
Ønskebørn
Ifølge dansk lovgivning vokser det ufødte barns etiske status med barnets
alder. Indtil 12. uge har moderen den fulde selvbestemmelsesret over sit
ufødte barn. Efter 12. uge skal der være særlige omstændigheder, hvis
man foretager provokeret abort. Aborttallet i Danmark er faldet til næsten
det halve i løbet af de sidste 15 år. Det er en positiv udvikling. Men vi taler
stadig om 14.674 provokerede aborter, år 2004. [1.] Derfor har vi stadig
store udfordringer i forhold til forebyggelse.
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I år 2000 var der 8.540 påbegyndte IVF-behandlinger (5.303 i det offentlige sundhedsvæsen, 3.237 i privat klinik). [2.] Tallet vil efter al sandsynlighed stige i takt med, at fertiliteten aftager, sædkvaliteten forringes, og fødende kvinder gennemsnitligt er ældre. Endelig kan man sætte spørgsmål
ved graviditetsraten i forhold til alle de ulemper af både fysisk og psykisk
art, der også er forbundet med IVF-behandlinger. Også når det lykkes, kan
det medføre vanskelige valg. Ved kunstig befrugtning sættes flere æg op i
livmoderen. Resultatet kan blive flerfoldsgraviditet og risiko for, at kvinden
spontant vil abortere alle fostre. Der kan også være risiko for, at et eller flere fostre som følge af for tidlig fødsel ikke vil være levedygtige m.m. [3.]
Forældrene præsenteres derfor for valget om at få fjernet et eller flere
fostre - eller selv at påtage sig risikoen.
Det er værd at bemærke, at antallet af adoptioner kun er på ca. 1.200 årligt – selvom der er så rigeligt med forældreløse børn. Ønsker man at
adoptere, skal et grundlæggende krav først og fremmest være opfyldt:
Adoptionen skal være til gavn for den, der bliver adopteret. Her er lovgivningen forholdsvis klar, når det gælder det fødte barns tarv. De kommende forældres egnethed vurderes ud fra en række fastlagte kriterier. Til sammenligning er der ved tilkendelse af fertilitetsbehandling med den
nuværende lovgivning meget få betingelser for barnets tarv.
Som et tankeeksperiment kunne man forestille sig, at de penge, som samfundet afsætter til IVF-behandling, blev brugt på de kvinder, der ikke ser
sig i stand til at gennemføre en graviditet på grund af dårlig økonomi og
manglende mulighed for at gennemføre sin uddannelse. Man kunne også
eksperimentere med tanken om at yde adoptionsforældre et økonomisk
tilskud, idet en adoption for mange er umulig rent privatøkonomisk. I alt
fald er det en samfundsprioritering, om vi vil fremme kunstig befrugtning,
vanskeligt stillede mødre eller adoption.
Det ufødte barns etiske status, synet på barnets tarv og den gravide kvindes selvbestemmelsesret sætter os ofte i svære dilemmaer. Man kan sige,
at vi giver lidt det ene sted og tager lidt det andet sted i et forsøg på at tilgodese et behov. Men et behov kan se helt forskelligt ud alt efter det perspektiv, vi anlægger. I nogle tilfælde er det kvindens behov, der står forrest, i andre tilfælde er det barnets behov. Den dalende fertilitet bør i sig
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selv få samfundsborgerne og politikerne til nøje at overveje, hvilke forebyggende og sundhedsfremmende tiltag vi skal gøre.
Frit valg til at gøre det gode
Ud fra et moralsk synspunkt kan selvbestemmelsesret ikke stå alene. Etik
handler om forholdet mellem mennesker. Dette er vigtigt at pege på i disse år, hvor individualisering og nyliberalisme stormer frem. Friheden til
selv at bestemme skal vurderes ud fra fire ligeværdige principper:
* Princippet om autonomi
* Princippet om ikke at skade
* Princippet om at gøre godt
* Princippet om retfærdighed.
I de sidste år har vi oplevet en stærk glorificering af det frie valg – også i
mange offentlige sundhedstilbud. Vi arbejder gerne ud fra, at des flere oplysninger, der foreligger, des flere kvalificerede og selvstændige valg træffes
der. En del nye love støtter netop udøvelsen af selvbestemmelsesretten, både
til at sige til og fra.
Hvis man f.eks. ved fosterdiagnosticering konstaterer Downs syndrom, vil
spørgsmålet om abort melde sig. På trods af grundig information sættes
forældre på mange måder i helt umulige valg, når det gælder en beslutning om barnets overlevelse og en stillingtagen til handicap eller ej. Der er
næppe nogen af os, der ønsker mindre frihed – men på den anden side
set ønsker vi heller ikke at skade andre, gøre nogen ondt eller udøve uretfærdighed. Derfor bliver etiske overvejelser i forhold til det ufødte barn
markante for gravide kvinder – men også for samfundet som sådan. Sygeplejersker, der arbejder i dette felt, oplever på en særlig måde, hvordan
disse vanskelige og komplekse situationer stiller os i etiske dilemmaer. For
sygeplejersken bliver udfordringen også her, at hun nærværende anvender
fagligt skøn, kritisk stillingtagen, mod og omtanke (De Sygeplejeetiske
Retningslinier nr. 1.3).
Sygeplejersken skal respektere selvbestemmelsesretten. Men i god sygepleje gælder netop hensynet til alle fire principper: Autonomi, ikke-skade,
godgørenhed og retfærdighed. Derfor kan sygeplejersken ikke blot distancere sig med henvisning til andres frie valg. Hun må som professionel gøre
sig etiske overvejelser.
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Disse etiske overvejelser kvalificeres som oftest, når de deles med andre.
Derfor ser vi i SER frem til, at der på landets sygehuse oprettes lokale etiske komitéer, hvor etiske spørgsmål kan drøftes.
[1.] www.sst.dk/publ/tidsskrifter/nyetal/pdf/2005/10 05.pdf, s.2
[2.] www.sst.dk/nyheder/tidsskrifter/nyetal/pdf/nyetal6 1 lmo.pdf
		 tabel nr. 9, s. 8
[3.] www.retsinfo.dk/ - Vejledning om svangerskabsafbrydelse og
		 fosterreduktion nr. 57 af 16/06/2004.

4.2 Mødet med Sofie
Skrevet af Lone Langkjær, sundhedsplejerske.
Sofie er 21 år og gravid i 3. måned. Hun er jublende glad. Fra nu af vil alt
gå godt. Hun kan slet ikke vente til barnet kommer.
Sofie har lige haft besøg af sin sundhedsplejerske, og hun har fortalt sundhedsplejersken om alt det, hendes barn ikke skal opleve. Det, hun selv kender alt for godt. Nemlig at vokse op hos en mor, der alt for ofte er fuld og
bliver væk i flere dage, at blive ”fjernet hjemmefra af kommunen” og komme i familiepleje og senere på døgninstitution. At blive medlem af en pigebande, der både stjæler og slås, og ryger alt for meget hash. Men nu kan
Sofie endelig vise hele verden, at hun er noget og at hun kan noget. Hun
skal være mor.
Sofie er en opdigtet person, men fra min praksis som både sygeplejerske
og sundhedsplejerske, gennem erfaringsudveksling med kolleger og fra litteraturen ved jeg, at der rundt om i landet er kvinder, som har en baggrund og historie, der kan minde om Sofies.
Sofie – en kommende mor med ”højrisikobaggrund”
Når jeg som sundhedsplejerske møder en ung kommende mor som Sofie,
er der alt mulig grund til bekymring. Jeg ved, at Sofie tilhører en gruppe
af mødre med ”højrisikobaggrund”, fordi hun ikke selv har fået tilstrækkelig god omsorg under hendes egen opvækst.
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Kari Killén [1.] beskriver, hvordan mange med denne baggrund har oplevet forældres misbrug af rusmidler og/eller vold i hjemmet. De har på vigtige områder manglet støtte og omsorg under deres opvækst, og vil selv
have vanskeligt ved at give omsorg og støtte til deres egne børn. Mange
af dem, har som børn været i kontakt med de sociale myndigheder. For
nogle var det en hjælp, for andre en belastning.
Jeg ved, at den store faglige udfordring, som straks melder sig ved mødet
med Sofie, er udfordringen om at drage omsorg for både mor og barn, og
at de i yderste konsekvens kan vise sig at have helt modsatrettede behov.
Kun tiden kan vise, om Sofie rummer ressourcerne til at blive en ”tilstrækkelig god mor”, til det barn hun venter. Ligeledes kan kun tiden vise, hvor
meget vilje, og hvor megen evne til moderskab, Sofie er i besiddelse af.
Megen vilje kan dække over manglende evne, men viljen slipper som regel
op, når manglen på søvn bliver stor, de praktiske opgaver overvældende
eller skænderierne med kæresten opslidende.
Igangsættelse af det tværfaglige samarbejde
For at hjælpe Sofie bedst muligt i hendes nye rolle som mor, er det først
og fremmest vigtigt at få igangsat et tværfagligt samarbejde. Det tværfaglige samarbejde er vigtigt, og skal sikre kontinuitet og sammenhæng i
hjælpen. Samarbejdet inkluderer både interne samarbejdspartnere i den
kommunale forvaltning, og måske også eksterne samarbejdspartnere som
Sofies læge og jordemoder. Det tværfaglige samarbejde må baseres på de
forskellige faggruppers egne og fælles fagkundskaber. Det er vigtigt i samarbejdet at afklare roller og opgavefordeling. Men hvordan kan jeg som
sundhedsplejerske, og som en del af det sociale system og tværfaglige
samarbejde, bidrage bedst muligt?
Tillid og magt
Sundhedspleje sigter mod at støtte forældrene i deres nye rolle og at tilse
barnets sundhed og trivsel. For overhovedet at kunne yde sundhedspleje,
fordres en vis tillid mellem forældrene og sundhedsplejersken. Den sundhedspleje jeg kommer til at yde i Sofies familie rummer flere elementer
som vejledning, støtte, omsorg, påbud og kontrol.
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Netop på grund af kontrolfunktionen, vil forholdet mellem sundhedsplejersken og det sociale system på den ene side og forældrene på den anden
side altid være kendetegnet ved en ulige fordeling af magten mellem
dem. Så en af mine faglige udfordringer i mødet med Sofie og hendes familie er at mestre vilkårene tillid og magt, så både forældrenes integritet
og barnets trivsel søges bevaret.
Kari Martinsens [2.] ontologiske situationsetik er i høj grad præget af K.E.
Løgstrups fortolkning af tilværelsen. Således også hvad angår begreberne
tillid og magt. Tillid kan ikke skabes, tillid er altid til stede i vores liv, men
tillid er et sårbart anliggende mellem mennesker, og kan ødelægges, så
mistillid opstår. Magt er ligeledes et vilkår, der grundlæggende er til stede
mellem mennesker. Hvordan man møder den anden i relationen, har afgørende betydning for udviklingen af tillidsforholdet.
At have en modtagende holdning til et andet menneske, kan gøre den andens handlerum større ved at gøre den andens verden lys, mangfoldig og
tryg. At have en afvisende holdning, kan gøre den andens verden snæver,
mørk og truende. En moralsk ansvarlig magtudøvelse er derfor at handle
på en sådan måde, at den andens handlerum bliver større [3.].
Italesættelse, klare betingelser og åbenhed
Jeg har erfaret, at følgende tre forhold kan være medvirkende til, i
Martinsens terminologi, at gøre forældrenes verden, og derfor også barnets, mere tryg og give større handlerum.
1. Den ulige magtfordeling i relationen skal sættes i tale.
Der skal være åbenhed omkring den ulige magtfordeling i forholdet mellem forældre og sundhedsplejerske. Forældrene skal kende til sundhedsplejerskens forskellige opgaver i familien, og vide, at sundhedsplejersken
har skærpet underretningspligt og samarbejder med kommunens øvrige
faggrupper såsom sagsbehandlere og familiekonsulenter.
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2. Betingelser skal være klare, så tilliden kan udvikle sig.
Der ligger, som tidligere nævnt, en autoriseret magt i sundhedsplejerskens
rolle, og der vil derfor altid være en spænding og ensidighed i samtalen
mellem sundhedsplejersken og forældrene (til forskel fra en samtale mellem
to venner), idet samtalen skal bruges af sundhedsplejersken i vurderingen af
situationen.
Det er derfor sundhedsplejerskens ansvar, at samtalen kan udvikle sig under ordentlige vilkår. Sundhedsplejersken må derfor skabe rum for en samtale mellem ligeværdige mennesker, netop fordi hun med sin fagkundskab
besidder en magtposition, som forældrene ikke har. Så meget desto mere
er det vigtigt, at sundhedsplejersken hører efter, hvad forældrene har at
sige, tager dem alvorligt og møder dem med oprigtighed. At tage forældrene alvorligt og møde dem med oprigtighed er, at man som sundhedsplejerske kan rumme, at der er mange forskellige måder at være forældre
og familie på. At tage forældrene alvorligt og møde dem med oprigtighed
er også, at kunne være uenige med forældrene, når man som sundhedsplejerske ud fra sin faglighed vurderer, at forældrene på forskellige områder ikke lever op til deres forældreansvar.
Her må sundhedsplejersken give klart udtryk for, hvilke minimumskrav forældrene skal leve op til, og hvilke konsekvenser det vil få, hvis forældrene
ikke kan eller vil opfylde kravene.
3. Forældrene skal vide, hvad de måles på.
Når sundhedsplejersken kommer på besøg i et hjem, ved familien godt, at
den bliver ”overvåget”, men kriterierne for sundhedsplejerskens vurdering
af forældrene, er ofte ikke kendt. Mange forældre tror de udelukkende
vurderes på, om boligen er nogenlunde ren og ryddelig og om barnet er
velplejet. Selvom det er en vigtig del af forældreevnen at kunne strukturere hverdagen med alt hvad det indebærer, er forældrenes evne til at være i
en givende kontakt med barnet, samt til at drage omsorg for og give relevant støtte til barnet et yderst vigtigt kriterium for sundhedsplejerskens
vurdering af forældreevnen. Det skal forældrene vide, og det sætter faglige krav til sundhedsplejersken, om at kunne formulere og formidle, hvilke
kriterier forældrene måles på.
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To gode udgange på historien om Sofie
Der er to gode udgange på historien om Sofie. Den ene er, at Sofie gennem et tillidsfuldt samarbejde med ”systemet” og et evt. netværk, viser sig
at have tilstrækkelig evne til moderskab og tilstrækkelig vilje til at ville arbejde med at udvikle disse evner.
Den anden er, hvis Sofie frivilligt går med til at lade andre overtage ansvaret og omsorgen for barnet, idet hun selv erkender, at evnen til at være
mor på fuld tid ikke er til stede. Måske oplever hun endda lettelse over at
blive frataget den opgave, hun konstant oplever ikke at magte, og kan
med hjælp få defineret sin nye rolle som mor på deltid.

[1.] Killén, Kari. Barndommen varer i generationer, forebyggelse af
		 omsorgssvigt. Hans Reitzels Forlag. 2002.
[2.]
		
		
		

Martinsen, Kari. Fra Marx til Løgstrup. Om etik og sanselighed
i sygeplejen. Munksgaard. 1994.
Omsorgstænkning. En indføring i Kari Martinsens forfatterskab.
Red. Alvsvåg, H og Gjengedal.

[3.] Fra kapitlet Etik og magt – fra begrebsliggørelse til sanselig
		 opmærksomhed. Delmar, C., Gads Forlag. 2000.
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5. Særlige indsatsområder
5.1 Klinisk etiske komitéer på de danske sygehuse
Sygeplejeetisk Råd har i år indledt et spændende samarbejde med
Etisk Udvalg i Lægeforeningen. Sammen vil vi udarbejde forslag til pilotprojekt på fem danske sygehuse og ansøge Sundhedsministeriet
om finansiering af projektet.
Samarbejdet er initieret af DSR og Lægeforeningen, formålet med samarbejdet er at få etableret et forsøgsprojekt med klinisk etiske komitéer på
fem danske sygehuse. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra
Etisk Udvalg i Lægeforeningen og SER, som skal udarbejde projektforslag.
Komitéerne skal beskæftige sig med etiske problemstillinger, der opstår i
det daglige arbejde i klinikken. I sundhedsvæsenet er omsorg for mennesker og moderne medicinsk behandling ofte forbundet med komplekse
problemstillinger og kræver mange beslutninger, som kan være etisk og
følelsesmæssigt vanskelige både for sundhedspersonalet, patienter og pårørende. Ved at indføre klinisk etiske komitéer på de enkelte sygehuse, vil vi
sikre personalet et forum, hvor etiske problemstillinger kan drøftes, hvor der
kan vejledes til det videre forløb og som sikrer, at de etiske drøftelser bliver
en synlig del af arbejdslivet.
Vi har foreløbig udarbejdet et fælles baggrundsnotat og en plan for det videre forløb. Vi vil i løbet af foråret konkretisere projektplanen, kontakte fem
sygehuse og i maj 2006 ansøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om midler
til projektet.
Der orienteres nærmere om projektet på www.dsr.dk/ser
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5.2 Nordisk sygeplejeetisk samarbejde
I 2005 har vi aftalt at fortsætte det nordiske sygeplejeetiske
samarbejde. Startskuddet bliver i Oslo, april 2006, hvor der afholdes
møde for de nordiske sygeplejeetiske råd. På mødet vil vi bl.a. stile
mod at afholde en fælles nordisk temadag.
I begyndelsen af året blev vi kontaktet af Faglig Etisk Råd fra Norge, som
foreslog, at vi sammen tog initiativ til en fortsættelse af det nordiske sygeplejeetiske samarbejde. Vi tilkendegav over for Norge, at vi meget gerne
vil være med, og at vores holdning er, at vi ved det fælles nordiske møde
skal tage et særligt tema op, og arbejde på at arrangere en fælles nordisk
konference om dette. Det tema, som vi foreslog, er aspekter i forbindelse
med fosterets etiske status.
Derpå inviterede Norge os til at deltage i Norsk Sykepleierforbunds kongres, hvor Faglig Etisk Råd løbende havde workshops. Vi deltog med et
medlem, som blev meget inspireret af konceptet med workshops om etiske spørgsmål på konferencen. Samtidig blev der kort lejlighed til at tale
med formanden for Faglig Etisk Råd.
Næste skridt var, at SER og Faglig Etisk Råd sammen deltog på ”Dialogmøde mellem Kari Martinsen og Katie Eriksson” i København. Samme aften
holdt vi planlægningsmøde, hvor vi aftalte at indbyde til nordisk sygeplejeetisk møde den 20.04.-21.04. 2006 i Norge. På mødet vil vi stile mod afholdelse af en større nordisk konference i 2007.

5.3 Sygeplejestuderendes anvendelse af empiri i opgaver
Sygeplejeetisk Råd har i år fortsat arbejdet for at få klare og
entydige retningslinier for anvendelse af patientoplysninger
i opgavesammenhæng.
I begyndelsen af året fik vi svar på vores henvendelse til Sundhedsstyrelsen
fra maj 2004, hvori vi efterlyste klare retningslinier for sygeplejestuderendes anvendelse af empiri i opgaver. Vi mener, det er vigtigt med klare og
ensartede regler og orienterede derfor bredt om svaret, bl.a. til DSR og
sygeplejeskolernes rektorer.
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Vi mente dog ikke, at svaret skabte den fornødne klarhed over problemerne. Samtidig blev vi også opmærksomme på, at flere skoler, uafhængigt af
hinanden, havde henvendt sig til henholdsvis Sundhedsstyrelsen, Undervisningsministeriet og Datatilsynet, og på konkrete forespørgsler om problematikken fået divergerende svar. Vi besluttede derfor at søge området
yderligere afklaret.
Medlem, rektor Kirsa Ahlebæk tog sagen op i Rektorforsamlingen for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark, hvorpå SER og Rektorforsamlingen besluttede
at rette en fælles henvendelse til Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriet. Den 02.06.2005 sendte vi brevet, hvori problemstillingen blev ridset
op. Vi foreslog også, at Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriet, evt.
med inddragelse af Datatilsynet, formulerer en vejledning for brugen af patientoplysninger i opgavesammenhæng samt for retningslinier vedrørende
patienternes retsstilling ved deltagelse i kliniske prøver i
sundhedsuddannelsen.
Efterfølgende har vi fremsendt yderligere dokumentation. Rektorforsamlingen og SER er inviteret til et møde den 01.02.2006 i Sundhedsstyrelsen.

5.4 Fosterets etiske status
Sygeplejeetisk Råd har haft fokus på fosterets etiske status, dels
ved afholdelse af intern temadag om emnet og dels ved at søge at
starte en debat på hjemmesiden.
Vores møde i februar blev afholdt som en temadag, hvor vi fik et inspirerende oplæg om de etiske aspekter ved livets begyndelse af overlæge
Henri Goldstein. Vi afsluttede dagen med at drøfte de etiske aspekter i
konkrete cases, udarbejdet af formanden.
SER’s debat omhandlede især:
•
•
•
•

Fosterets rettigheder
Rådgivning i forbindelse med beslutning om sen abort
Drøftelse af antallet af provokerede aborter i Danmark
Indsatsen for overlevelse til meget præmature børn (født fra uge 24)
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• Kunstig befrugtning
• Om systemet i nogen tilfælde påfører den aborterende mor
skyld og skam
• Lovgivningen om mulighed for at udvælge fremtidige søskende,
som genetisk skulle kunne hjælpe en livstruet søskende
• Forskning på embryonale stamceller.
SER fortsatte drøftelserne på de efterfølgende møder og besluttede at påbegynde en debat på hjemmesiden. Formanden lagde i maj ud med et
indlæg om kunstig befrugtning. Rådets øvrige medlemmer ville afvente input fra andre interesserede sygeplejersker og hen ad vejen byde ind med
deres holdninger til både dette og andre områder. Desværre er der ingen,
der har ønsket at tage del i debatten.
Program for temadagen www.dsr.dk/msite/text. asp?id=45&TextID=6414

5.5 Formanden deltager i panelet ved Teknologi-Rådets debatdag
Elektroniske patientjournaler(EPJ) skal ikke diktere eller afstumpe os.
I stedet for skal EPJ bruges som et landkort, hvor personerne i sundhedsvæsenet kan finde stier og veje til god dokumentation.
Teknologi-Rådet holdt i juni et debatmøde om: Menneskelige ressourcer i
sundhedssektoren – hvordan behandler vi os?
Efter indlæg fra tre oplægsholdere var formand Edith Mark deltager i et
tre-personers panel, som kommenterede og stillede spørgsmål.
Omdrejningspunkter for debatmødet var bl.a., at de menneskelige ressourcer stadig er fundamentale, selv om tiden og den teknologiske udvikling har ændret sundhedssektoren.
Edith Mark indledte sine kommentarer og spørgsmål til de tre oplægsholdere med at tilkendegive, at EPJ skal tilpasses os - og ikke omvendt. Teknologien har mange ressourcer at byde på, og vi skal ikke være bange for at
bruge den. Men det skal være os, der bruger teknikken - og ikke teknikken,
der opbruger os.
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Oplægsholder Claus Bossen mente, at EPJ kan udformes efter to forskellige
grundtanker:
• Et kort - som giver overblik og fornemmelse af retning for pleje og
behandling
• Et manuskript - som nærmere foreskriver handlinger og giver retningslinier.
Edith Mark tilkendegav til dette, at SER ikke går ikke ind for den ensretning, der ligger i kvalitetsmodellens regelstyring og standardisering. Et af
problemerne med EPJ kan være, at vi bliver fordummet, fordi problemstillinger bliver forenklede. Sundhedsmedarbejdere må ikke blive kopimennesker, der blot udfører forudbestemte procedurer uden af anvende det faglige skøn. EPJ skal snarere være som et landkort, hvor personerne i
sundhedsvæsenet kan finde mulige og relevante stier og veje. Vi skal se
det særlige i de enkelte situationer, og når vi bruger EPJ, som et kort, kan
vi arbejde mere helhedsorienteret. Det bliver også sjovere.
Der orienteres nærmere om temadagen på
www.dsr.dk/msite/text.asp?id=45&TextID=7487
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6. Sygeplejeetisk Råds øvrige aktiviteter
6.1. Fagdag 2005
Sygeplejeetisk Råd deltog på Dansk Sygeplejeråds fagdag
både med en stand og med formandens oplæg på workshop.
SER vil sætte fokus på etikken, når sygeplejersker mødes og drøfter faget.
Derfor deltog SER med 8 medlemmer på DSR’s fagdag, hvor de dagen
igennem kunne træffes i SER’s stand.
Workshoppen
Formand Edith Mark var sammen med vicedirektør, Amtssygehuset i
Gentofte, Torben Laurén og formand for Jordemoderforeningen, Lillian
Bondo oplægsholdere i workshoppen ”Når patienten ikke ønsker den optimale behandling – Et fagligt dilemma”. Workshoppen blev afholdt to gange med i alt ca. 300 deltagere.
Edith Marks omdrejningspunkt var, at det moralske ansvar altid bør hænge
sammen med selvbestemmelsesretten. Selvbestemmelsesretten kan derfor
ikke udøves, uden at hensynet til andres ve og vel varetages. Det blev diskuteret, om glorificeringen af ”det frie valg” sker på bekostning af de svageste
i samfundet, og hvor stort et ansvar, der skal pålægges den enkelte for selv
at vælge rigtigt?
Standen
Vores snart faste designer Birgitte Greve gav os et oplæg til indretning af
standen. Det var der kommet et meget indbydende resultat ud af. Væggene var beklædt med kingsize–plakater med elementer af vores nye logo
brudt af korte aktuelle dilemmaer. Op ad bagvæggen var placeret store
grønne planter i rustikke zinkspande, vores materialer var samlet på en
reol langs den ene væg og et cafébord med blomster og lys samt to stole
placeret i standens åbning indbød til at komme nærmere. Det var der faktisk rigtig mange, der gjorde. Kollegaer fik en snak med hinanden – eller
med os.
Standen vil blive ”genbrugt” på DSR’s kongres 2006.
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6.2 Politikermøde Sygeplejeetisk Råd og Dansk Sygeplejeråd
I 2004 aftalte DSR og SER at afholde et årligt politikermøde, hvor samarbejde og fokusområder drøftes. I år mødtes Connie Kruckow derfor igen
med Edith Mark og Hanne Mielcke.
På mødet orienterede SER om arbejdet og udvekslede erfaringer på det
sygeplejeetiske felt. Nye udfordringer i forhold til kommunalreformen blev
bl.a. drøftet.
Der var enighed om, at det var godt og vigtigt at mødes i denne direkte form.

6.3 Hjemmesiden
SER har en aktiv hjemmeside: www.dsr.dk/ser
Her finder man bl.a. De Sygeplejeetiske Retningslinier, aktuelt stof, beskrivelse af Rådets arbejde og vedtægter, nyttige links i forhold til sygeplejeetik, SER’s publikationer, oplysninger om sagsbehandling og muligheden
for henvendelse via hjemmesiden. Desuden kan man læse nogle af de
holdninger og synspunkter, som enkelte medlemmer af SER eller Rådet
som helhed har til sygeplejeetiske spørgsmål og Rådets høringssvar.
Hjemmesidens nye formular til en digital skriftlig henvendelse har i år været anvendt i de fleste henvendelser. Denne nemme facon kan være medvirkende til, at der har været flere medlemshenvendelser i løbet af året.
Der har pr. måned været knap 1.300 unikke besøgende. Statistikken viser,
at de fleste brugere klikker sig ind på De Sygeplejeetiske Retningslinier,
men der er også stor interesse for, hvad SER svarer på medlemshenvendelser og svarer på f.eks. tidsskriftets ”Dilemma”.
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6.4 Sygeplejeetisk Råds interne drøftelser af etiske problemstillinger
Sygeplejeetisk Råds interne drøftelser bidrager til medlemmernes
grundlag for udadtil at fremme kendskab til og drøftelse af sygeplejeetiske problemstillinger.
Vi besluttede først på året, at Rådets medlemmer på skift skulle forelægge
en etisk problemstilling. Problemstillingen skulle drøftes, forskellige vinkler
inddrages, og hvor det var relevant, ville vi orientere om disse drøftelser
f.eks. ved, at medlemmet skrev et synspunkt til TfS.
Samtidig besluttede vi at tage et fast punkt på dagsordenen, hvor vi inddrager aktuelle emner, som der er fokus på i medierne. Baggrunden for
dette punkt er et ønske om at markere SER’s holdninger proaktivt på
hjemmesiden og i medierne.
Forøgelsen i henvendelser fra DSR’s medlemmer medførte, at vi kun nåede
at tage tre medlemmers problemstillinger op i løbet af året. Det var en
meget positiv oplevelse, hvor alle fik ny inspiration.
De tre etiske problemstillinger, der blev taget op, er:
1. Problemstillinger i forbindelse med nedlæggelse af plejehjem
2. Problematikker i forbindelse med manglende forældreegnethed,
herunder tvangsadoption, barnets tarv og misbrugerproblematikker
3. Problematikker i forbindelse med selvbestemmelsesret og omsorgssvigt.
Under punktet aktuelt kom vi bl.a. ind på en artikel om ”Hollandske læger
vil hjælpe børn til at dø”, eutanasi og palliation, Det Etiske Råds notat om
indførelse af EPJ og Kræftplan II.
Endelig drøftede vi i løbet af foråret fortløbende spørgsmålet om indførelse af lokale etiske komitéer i Danmark. Formanden orienterede i et læserbrev i TfS om SER’s positive holdning.
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6.5 Sygeplejeetiske drøftelser ved deltagelse i møder og undervisning
Sygeplejerskerne inspirerer, ved deres engagement og livlige deltagelse i debat om sygeplejeetik, Sygeplejeetisk Råds medlemmer til at
tage fat på nye etiske problemstillinger.
SER’s medlemmer deltager jævnligt på møder m.m. for sygeplejersker,
hvor en eller flere problemstillinger sættes i fokus. På disse møder oplever
vi livlige diskussioner og højt engagement i sygeplejeetik, og vi bliver præsenteret for mange spændende emner. Debatterne er med til at inspirere
SER. Vi har valgt at illustrere dette med et udvalg af de problemstillinger,
som er drøftet på møderne.
• Skal man operere børns ”stritører”, når børnene ikke selv oplever
ørernes udseende som et problem?
• Hvordan skal sundhedsvæsenets ressourcer prioriteres?
• Skal man forhindre et menneske med Huntingtons symptom i selvmord?
• Hvor er grænsen mellem levelige og ulevelige liv – hvad er
ubærligt og uværdigt?
• Hvordan kan sygeplejersken gøre livet værdigt for et døende menneske?
• Hvordan lærer sygeplejestuderende etik?
• Hvor langt skal sygeplejersken strække sig i forhold til lægens ordinationer
(f.eks. assistere ved smertefulde undersøgelser af døende patienter)?
• Hvor stort et ansvar skal sygeplejersker tage for udenlandske læger,
som ikke kan kommunikere med patienten på et forståeligt dansk?
• Hvordan skelner man mellem etik og moral?
• Hvordan kan sygeplejersken møde den akut skadede patient?
• Hvilke etiske problemstillinger opstår der, når sygeplejersken
i ambulatoriet det ene øjeblik møder den helt ukomplicerede patient
og i det næste øjeblik møder patienten med alvorlig sygdom?
• Hvilke etiske problemstillinger opstår der i mødet med børn
med øjenskader?
• Hvornår er det en etisk problemstilling, og hvornår er det
et praktisk problem?
• Hvordan kan De Sygeplejeetiske Retningslinier inddrages i dagligdagen?
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7. Høringssvar
Sygeplejeetisk Råd har fortsat et tæt samarbejde med Dansk
Sygeplejeråd, bl.a. ved at tilkendegive holdninger til en række
høringsforespørgsler.
SER har i år udtalt sig i ni høringsforespørgsler. Det er oftest DSR, der høres som organisation, og som derpå i de relevante henvendelser anmoder
om vores bemærkninger.
SER her afgivet høringssvar om følgende anliggender:
• Forslag til revision af ICN’s: “Code of Ethics for Nurses”
• Udkast til direktiv om donation, udtagning og testning af humane
væv og celler
• Udtalelse til en række bekendtgørelser knyttet til lovforslag
nr. 167 om lægemiddellov
• Udtalelse om bekendtgørelser knyttet til Lov om medicinsk udstyr
• Udtalelse til forslag om ændring af Lov om et videnskabsetisk komitésystem, og behandling af biomedicinske forskningsprojekter
• Udtalelse om bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klageog tilsynssager på sundhedsområdet
• Udtalelse om forslag til Lov om autorisation af sundhedspersoner
og anden regulering af sundhedsfaglig virksomhed
• Udtalelse om lovforslag om ændring af psykiatriloven og retsplejeloven
• Udtalelse om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane
væv og celler (vævsloven).
Høringssvarene kan læses på www.dsr.dk/ser
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8. Omtale af konferencer
Sygeplejeetisk Råds medlemmer deltager jævnligt på konferencer.
Formålet er både at repræsentere Rådet og bringe ny inspiration ind i
Rådets arbejde.

8.1 Dialogmøde mellem Kari Martinsen og Katie Eriksson
Den 28.10.2005. Medlemmer af SER deltog i dialogmøde mellem professor Kari Martinsen, Norge og professor Katie Eriksson, Finland. Mødet var
en fortsættelse af næsten 10 års fortløbende samtaler mellem de to omsorgsetiske teoretikere. Til drøftelse var bl.a. forholdet mellem videnskab
og filosofi med udgangspunkt i deres fælles omdrejningspunkt: Næstekærlighed.
Mødet var planlagt af Nordisk Forum for sygeplejefaglige vejledere og
blev afviklet på Rigshospitalet.

8.2 Pas tiden – forpas den ikke. Perspektiver på tid i sygeplejen
SER var repræsenteret på udviklingssygeplejerskernes landskursus i oktober
måned.
”Pas tiden – forpas den ikke. Perspektiver på tid i sygeplejen.”
Der var forskellige indlæg fra både ind- og udland om at se mulighederne
i, hvordan vi passer tiden, og hvordan vi bruger tiden set i relation til de
krav, vi stilles fra både det statslige samfund og fra civilsamfundet. Bl.a.
havde Karen Marie Dalgaard et indlæg om tidens betydning for omsorgsmødet, og Helle Ploug Hansen fortalte om tiden i relation til ethvert
aspekt inden for sundhedssektoren.
Efterfølgende var der flere parallelle sessioner, hvor tid var omdrejningspunktet set i forhold til en patients oplevelser i forbindelse med en indlæggelse, hvordan vi kan anvende narrativer i forbindelse med tid, samt hvilke
krav der er i tiden og kravet til evidensbaseret sygepleje.
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Landskurset sluttede med en tur gennem ”mindernes sundhedsvæsen”
fortalt af privatpraktiserende sociolog og forfatter Henrik Dahl.
Et godt landskursus, hvor de faglige input ind imellem blev afløst af mere
kulturelle indlæg.

40

9. Fremtidige arbejdsområder

9. Fremtidige arbejdsområder
Sygeplejeetisk Råd vil i 2006 bl.a. arbejde for at få gennemført et
pilotprojekt om klinisk etiske komitéer på danske sygehuse.
SER vil fortsat argumentere for og styrke sygeplejerskers faglige og etiske
skøn i indsatsen for at højne kvaliteten af sygepleje i Danmark. Dette vil vi
opnå bl.a. ved udbredelse af kendskabet til De Sygeplejeetiske Retningslinier, ved at styrke sygeplejerskers faglige og etiske dømmekraft og ved at
debattere sygeplejeetik i offentligheden.
SER har i år taget hul på nogle væsentlige og langsigtede arbejdsprocesser, som vi vil fortsætte med i 2006.
Udvikling og iværksættelse af pilotprojekter med lokale etiske komitéer på
danske sygehuse er en spændende proces, som vi er midt i. Processen er
initieret af DSR og Lægeforeningen, som har anmodet SER og Etisk Udvalg
i Lægeforeningen om at vurdere behovet og udarbejde et forslag. Vi mener, at dette tiltag er af væsentlig betydning for drøftelse af etik i praksis
og ser frem til udfordringen med at få projektet gennemført.
SER vil også deltage meget aktivt i at udbygge det nordiske samarbejde
omkring sygeplejeetik. Vi vil sigte mod at arrangere en fælles nordisk
konference.
SER planlægger endvidere at tage hul på nye områder, hvor vi vil:
• Diskutere prioritering i sundhedsvæsenet med særligt henblik på de
svageste mennesker. En problemstilling, som løbende dukker op i vores
interne drøftelser, og som der yderligere er kommet fokus på med
Socialforskningsinstituttets rapport om udsatte familier.
• Deltage i debatten omkring eutanasi og fremhæve palliativ pleje.
• Følge udviklingen af den nye kommunalreform med henblik på, hvordan det påvirker sundhedsområdet.
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Endelig vil vi varetage vores faste arbejdsopgaver med at:
• Afgive vejledende udtalelser om fagetiske spørgsmål stillet af
medlemmer af DSR
• Besvare henvendelser fra DSR, herunder udtalelser til
høringsforespørgsler
• Vurdere De Sygeplejeetiske Retningslinier
• Informere om og synliggøre SER’s arbejde, herunder udstillinger
• Afholde undervisning, debatmøder og foredrag
• Repræsentere SER ved at deltage i konferencer m.m.
• Skrive artikler og synspunkter.
Vi håber her, at den positive udvikling i antallet af medlemshenvendelser
vil fortsætte og skal opfordre sygeplejerskerne til at benytte sig af muligheden for vejledning i etiske spørgsmål.
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Bilag 1. De Sygeplejeetiske Retningslinier

De Sygeplejeetiske Retningslinier 2004
Som vedtaget af DSR’s 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]
Anvendelsen af De Sygeplejeetiske Retningslinier
De Sygeplejeetiske Retningslinier er vejledende i forskellige sammenhænge, hvor etisk stillingtagen er nødvendig.
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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.

1. Sygeplejersken og professionen

2. Sygeplejersken og patienten

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

2.1 Sygeplejersken skal udøve omsorg og medvirke til at beskytte og
bevare liv.

1.2 Sygeplejersken skal i sit arbejde
erkende og vedkende sig det etiske,
faglige og personlige ansvar for
egne vurderinger og handlinger.

Sygeplejersken skal medvirke til, at
udsigtsløs behandling[5] afsluttes eller ikke påbegyndes.

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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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.

Bilag 1. De Sygeplejeetiske Retningslinier

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

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.

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.
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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, gen		 optræning, 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

08.02.

Odense

Fyns Amtskreds,
DSR

De Sygeplejeetiske
Retningslinier og udviklingen af sygeplejefaget

Sygeplejersker i Fyns
Amtskreds, tillids- og
sikkerhedsrepræsentanter

04.03.

Tjele

Rødding Skole,
Tjele

Fosterdiagnostik
og genetik

9. kl. projektopgave

09.03.

Roskilde

Roskilde
Amtskreds,
DSR

”Etik i hverdagen”

Sygeplejersker i Roskilde Amt

30.03.

København

Hovedstadens
Amtskreds, DSR

Debat om eutanasi

Sygeplejersker

13.06.

København

Teknologi-Rådet

Debatmøde: Menneskelige
ressourcer i sundhedssektoren – hvordan
behandler vi os?

Åbent for alle interesserede

20.06.

København

DSR

Temaeftermiddag ang.
revision af Psykiatriloven:
Etik og de gode patientforløb

Særligt indbudte psykiatriske
sygeplejersker, ledere og
psykiatrisk sygepleje, FS 11
og DSR’s formandskab

23.08.

Thisted

Social- og
Sundhedsskolen
i Viborg Amt

Arbejdet i SER. Kan man
lære etik? Hvordan indarbejdes etiske retningslinier i uddannelsen?

Sygeplejelærere ved Social- og
Sundhedsskolen i Viborg Amt

16.09.

Aulum

Psykiatrien i
Ringkøbing Amt

Etik og psykiatrisk
sygepleje

Psykiatriske sygeplejersker i
sygehuspsykiatrien i
Ringkøbing Amt

26.10.

Ballerup

DSR

Etik og etiske dilemmaer

Øjensygeplejerskers efteruddannelse

13.10.

Fåborg

FS (nyresygeplejersker)

Etiske problemstillinger i
forhold til gamle og kroniske patienter med nyresygdomme

Landskursus for nyresygeplejersker

01.11.

Fredericia

Efteruddannelseskursus, Center for
Udvikling og
Uddannelse.
Vejle Amt

Etiske problemstillinger

Sygeplejersker i specialog behandlingsafdelinger

14.11.

Odense

DSR

Når patienten ikke ønsker
den optimale behandling
– et fagligt dilemma?

Sygeplejersker
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Tid

Sted

Arrangør

Emne

Målgruppe

25.01.

Moltkes Palæ,
København

Undervisningsministeriet og JCVU

Konference: Etik i
vejledning

Undervisere/vejledere i uddannelsesinstitutioner

06.06.

Vartov, København

Teknologi-Rådet

Debatmøde:
Menneskelige ressourcer i sundhedssektoren

05.06.10.

Aalborg
Kongrescenter

Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker
og kliniske sygeplejersker

”Pas tiden – forpas
den ikke.
Perspektiver på tid
i sygeplejen”

Sygeplejersker

27.10.

Rigshospitalet

Nordisk Forum for sygeplejefaglige vejledere

Dialogmøde mellem Katie Eriksson
og Kari Martinsen

Sygeplejersker

14.11.

Odense
Kongrescenter

DSR

Sygeplejefagdag:
Fremtidens sundhedsvæsen

Sygeplejersker

Bilag 4. Vedtægter for Sygeplejeetisk Råd

Bilag 4. Vedtægter for Sygeplejeetisk Råd
Vedtægterne for Sygeplejeetisk Råd
kan læses på hjemmesiden www.dsr.dk/ser
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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.-studerende
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.

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.
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Kirsa Ahlebæk
Rektor
Medlem siden 2002
Blev uddannet som sygeplejerske i 1980. Klinisk, pædagogisk
og ledelsesmæssig erfaring. Specialuddannelse i anæstesi. Diplomuddannelse i ledelse, masteruddannelse i ledelse. 19871993 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.

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. I de senere år mest arbejdet med dokumentation og kontinuitet af sygeplejen på tværs af specialer og afdelinger i Hoved-ortocentret på Rigshospitalet.
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Susanne Ardahl
Sygeplejelærer
Medlem siden 2004
Blev uddannet som sygeplejerske i 1975. Videreuddannelse til
undervisende sygeplejerske ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole 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.

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 fællestillidsrepræsentant 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.
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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
Sygeplejeetisk Råds sekretær cand.jur. Margit Sonne, er ansat på deltid.
Sekretæren kan træffes på Tlf.: 33 15 15 55
eller direkte nr. 46 95 41 57
Fax.: 33 15 24 55
e-mail: ser@dsr.dk
Alle medlemmer af Dansk Sygeplejeråd er 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.
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 forsendelsesomkostninger.
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Sygeplejeetisk Råds materialer
Flere oplysninger på http://www.dsr.dk/ser
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